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AVISO

Prazos de Reclamação e de Contestação

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

Caros utentes
Aproximando-se do final do ano económico de 2016, não podia deixar passar essa oportunidade para enaltecer o empenho de
todos, e principalmente do sector privado, no domínio do reforço da propriedade industrial em Cabo Verde. O ano de 2016 foi,
a todos os níveis, um ano difícil, não fosse um ano de muita “turbulência” política, em que o País teve de suportar 3 eleições

consecutivas e que tiveram um impacto profundo no desempenho das instituições.
Não obstante a situação descrita anteriormente, é com muito orgulho que aqui anunciamos o total cumprimento das nossas obrigações perante os nossos utentes no domínio da propriedade industrial/intelectual, pois fechamos o ano de 2016 com a publicação do 9º BPI - Boletim de Propriedade Intelectual, numa média de 1 (um) BPI por tr imestr e, o que constitui um enor me
ganho para o sector. Por outro lado, é com enorme gáudio que anunciamos a emissão, de facto, de mais de 300 títulos de propriedade industrial, sendo que as marcas de produtos e de serviços predominam, seguidas de logotipos e por fim, desenhos industriais. Igualmente anunciamos, com muito prazer, a entrada em vigor do SIGePI – Sistema Integr ado de Gestão da Pr opr iedade Intelectual, em regime experimental e que já vem dando os resultados, em termos de agilização, segurança e eficácia dos
serviços.
Como se poderá constatar, tal como prometemos, estamos cumprindo, não fosse o BPI o principal meio de interacção com o

público em geral e sobretudo, de publicitação de todos os actos praticados pela administração da propriedade intelectual em
Cabo Verde. Estamos prosseguindo os nossos objetivos, passo a passo, melhorando número a número e aperfeiçoando edição a
edição. O nosso lema é a satisfação dos nossos utentes e melhoria contínua da qualidade dos nossos serviços.
Assim, auguramos uma melhoria significativa, não só do setor da propriedade intelectual, mas também, para a vertente gestão
da qualidade e por conseguinte, antevemos um futuro auspicioso para o IGQPI, pois, o Instituto tem “pernas para andar” prestando um serviço de qualidade e arrecadando as receitas necessárias, em contrapartida dos serviços por este garantidos.
Apesar de termos vivenciado um ano atípico, com repercussões profundas no desempenho da instituição, não podemos ignorar a
dinâmica que a propriedade intelectual tem mantido, com inúmeros processos de pedidos de registo entrando dia após dia, prova
disso, é a publicação sistemática dos BPI’s. Por outro lado, gostaríamos de patentear a dinâmica imprimida internamente para
dar resposta aos processos que outrora se encontravam emperrados, uns, por estarem mal instruídos desde o início, outros por
mera falha administrativa do serviço.
Os desafios são enormes, por isso, não temos poupado esforços e meios no sentido de garantir aos colaboradores, as melhores
condições de trabalho possíveis e sobretudo, apostar fortemente na formação/capacitação de todos os técnicos, nos vários domínios da gestão da PI.
Assim, gostaríamos de aqui deixar um sinal de reconhecimento e de apreço ao bom trabalho que tem sido levado a cabo pela
equipa que integra o instituto, e desejar que o ano vindouro seja melhor, em todos os sentidos e que seja um ano coroado de
muitos sucessos, tanto na vida profissional como pessoal.
Votos de BOAS FESTAS a todos e em especial aos nossos utentes.
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Propriedade Intelectual -

É a soma dos direitos resultante da capacidade criativa humana,
atribuindo aos criadores o direitos 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 pr azo par a apr esentação de r eclamações é de dois (2) meses a contar da publicação dos pedidos
no Boletim da Propriedade Intelectual”.
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PEDIDOS DE REGISTO DE
MARCAS
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COMBO MIX

Marca nº 00002935/2015/ME/MP
Classes 29
Requerente VHUMANA, S.A.

Marca nº 00002874/2015/ME/MP
Classes 34
Requerente Imperial Tobacco Limited
País de Origem Reino Unido
Residência 121 Winterstoke Road, Bristol BS3 2II, Inglaterra, Reino Unido

País de Origem Portugal
Residência Zona Industrial de Murtede, Concelho de Cantanhede, Distrito de Coimbra, Portugal

Atividade Industrial e Cormecial
Data do pedido 23/09/2015
Produtos/Serviços Classe 34: Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; produtos de tabaco; cigarros; charutos;
sucedâneos de tabaco, sem ser para fins medicinais ou curativos; cigarros electrónicos; líquidos
para cigarros electrónicos; fósforos e artigos para
fumadores.

Atividade Comercial e Industrial

Data do pedido 20/11/2015
Produtos/Serviços Classe 29: Produtos lácteos em pó.

Publicação de Pedidos

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores vermelho e dourado

VIMTO
Marca nº 00002978/2015/ME/MP
Classes 32
Requerente NICHOLS PLC

Marca nº 00002946/2015/ME/MP
Classes 34
Requerente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,

País de Origem Inglaterra
Residência Laurel House, Woodlands Park, Ashton Road,
Newton-Le-Willows, WA 12 0hh, Inglaterra

País de Origem Suíça
Residência Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Suíça.
Atividade Industrial e Comercial

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 18/12/2015
Produtos/Serviços Classe 32: Bebidas não alcoólicas incluídas
nesta classe e preparações para fazer tais bebidas, essenciais para fazer bebidas; águas minerais e gasosas; bebidas não alcoólicas

Data do pedido 08 / 12 / 2015
Produtos/Serviços Abaixo listado
Classe 34: Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os
seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé
(tabaco), “kretek”; “snus”; sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem
aquecidos; dispositivos electronicos e suas peças destinados a aquecer
cigarros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com nicotina para
inalação; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas,
filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

Marca nº 00003010/2015/ME/MP
Classes 34
Requerente PHILIP MORRIS BRANDS, SÀRL

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

País de Origem Suíça
Residência Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Suíça
Comercial e Industrial
Atividade 08/12/2015
Data do pedido Atrás Listado
Produtos/Serviços

Reivindicação de cores: vermelho, branco e cinzento
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PURATOS
Marca nº 00003011/2015/ME/MP
Classes 34
Requerente PHILIP MORRIS BRANDS, SÀRL
País de Origem Suíça
Residência Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Suíça
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 08/12/2015
Produtos/Serviços Classe 34: Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco
para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé
(tabaco), "kretek"; "snus"; sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças destinados a aquecer cigarros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com nicotina para inalação; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros
para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

ASOS
Marca nº 00003061/2016/ME/MS
Classes 35, 36
Requerente ASOS Plc

País de Origem Reino Unido
Residência Second Floor, Greater London House, Hampstead
Road, London NW1 7FB, United Kingdom
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 10/03/2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 35: Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas;
funções de escritório; organização, funcionamento e supervisão de planos de fidelidade e sistemas de incentivos; organização, funcionamento
e supervisão de esquemas de incentivos de vendas; administração online sobre a supervisão de um desconto, oferta especial e esquemas de
vales presente; organização, funcionamento e supervisão de programas
de fidelização e de incentivo através da Internet e dispositivos móveis;
serviços de cartões de fidelidade; publicidade, marketing e serviços
promocionais; difusão de publicidade e materiais promocionais; serviços
de e-mail de publicidade direta; publicidade on-line numa rede informática; serviços de pesquisa de mercado e de marketing; informações de
negócios; serviços de consultoria para a gestão de negócios; gerenciamento de arquivos informatizados; compilação, armazenamento, análise
e recuperação de informações e dados; compilação e sistematização de
informações em bases de dados informáticos; compilação e organização
de informação estatística; serviços de comparação de preços; serviços de
análise de preços; compilação e disponibilização de preço, funcionalidade e informação adequação relativas a bens e serviços; difusão de informação estatística; gestão de uma loja de varejo e ou supermercado; aluguer de espaços publicitários; apresentação de produtos em meios de
comunicação, para fins de varejo; relações públicas; informações comerciais e conselhos para os consumidores; promoção de vendas para terceiros; vitrine de loja; distribuição de amostras; organização de assinaturas
de jornais para terceiros; fotocópias; aluguer de máquinas de venda automática; contabilidade; administração comercial do licenciamento de
produtos e serviços de terceiros; agências de emprego; preparação da
folha de pagamento; venda e serviços de varejo on-line relacionados

País de Origem Bélgica
Residência Industrialaan 25, B-1720 Groot-Bijgaarden,
Belgium
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 12/02/2016
Produtos/Serviços Classe 29: Frutos e legumes em conserva,
secos e cozidos; geleias de fruta, doces e
molhos de fruta; recheios de fruta, pastas de
fruta e compotas; coberturas e glacés; ovos,
leite e lacticínios; óleos e gorduras alimentares, margarina e produtos para barrar; natas e natas para bater. Classe 30: Farinha e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; massa folhada e pastelaria variada; croissants, pão de chocolate folhado e
produtos de pastelaria afins, em especial produtos de pastelaria
feitos com ou com base de massa folhada; produtos para melhorar
a qualidade de produtos cozidos no forno, em especial aditivos
para o pão; misturas preparadas e preparações para fazer pão em
pó ou em forma de massa; misturas para pastelaria; levedura, fermento em pó e agentes de fermentação de alimentos; açúcares e
fondants; preparações aromáticas para a alimentação; pó e creme
bavaroise, creme inglês, creme de pasteleiro, pudins de ovos e
pasta de amêndoa; café, chá e cacau; chocolate e produtos de chocolate.
com a venda de aparelhos e instrumentos científicos, aparelhos e
instrumentos náuticos, aparelhos e instrumentos de pesquisa, aparelhos e instrumentos fotográficos, aparelhos e instrumentos cinematográficos, aparelhos e instrumentos óticos, aparelhos e instrumentos de pesagem, aparelhos e instrumentos de medição, aparelhos e instrumentos de sinalização, aparelhos e instrumentos de
controlo (inspeção), aparelhos e instrumentos salva-vidas, aparelhos e instrumentos de ensino, aparelhos para gravação de som ou
imagens, aparelhos para a transmissão de som e imagens, aparelhos de reprodução de som ou imagens, suportes de dados magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVDs, média de gravação digital, computadores, software de computador; publicações
eletrónicas, publicações para download, aplicativos para
smartphones e tablets, óculos de sol, óculos de grau, óculos, estojos para óculos, correntes e armações de óculos, óculos escuros,
lentes, metais preciosos, ligas de metais preciosos, jóias, pedras
preciosas, instrumentos de relojoaria, instrumentos cronométricos,
relógios, abotoaduras, caixas, insígnias em metais preciosos, relógios, despertadores, estátuas [estatuetas] em metais preciosos,
porta-chaves, medalhas, pedras semipreciosas, alfinetes de gravata, prendedores de gravatas, pulseiras de relógio, caixas de jóias,
couro, imitações de couro, peles, couros, troncos, bolsas de viagem, guarda-chuvas, sombrinhas, bengalas, maleta, malas, bolsas,
bolsas de couro, adido caixas, mochilas, caixas de chapéu, pastas,
bolsas, estojos para chaves, cordões de couro, caixas de música,
carteiras, bolsas, mochilas, sacos de compras com rodas, mochilas,
peles artificiais, mochilas de bebé, portadores de bebé, mochilas,
pastas, mochilas, roupas para animais de estimação, fato do animal
de estimação, papel, papelão, material impresso, material de encadernação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria
ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas
de escrever, artigos de escritório, material de instrução e didático,
matérias plásticas para embalagem, carateres de tipografia, clichés, materiais de embalagem, fita de embalagem, recipientes de
embalagem de cartão, materiais de papelão para embalagens, recipientes de embalagem de papel, papel de embrulho, fitas de confecção de papel de presente, pacotes com papel bolha para embalagens, sacos de embalagem de papel, embalagens de papel, embalagem de presente, envelopes, fita para embrulhos, blocos de notas,
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cartões de cumprimentos, ornamentos, estojos, cadernos, lápis, canetas, envelopes de papel, publicações impressas, revistas, têxteis, mercadoria
de material têxtil, tecidos, revestimentos para móveis, rótulos, lençóis, colchas, toalhas de mesa, roupa de banho, exceto vestuário, cobertores de
cama, veludo, tecido de lã, pano, copos, frascos, caixas de alimentos, velas, suportes para copos, toalhas de piquenique, bancos de dinheiro,
tecidos de algodão, capas para almofadas, tecidos para uso têxtil, roupa de casa, jérsei, forro de tecido para calçados, forros, tampas soltas para
móveis, colchões, lenços de pano para a remoção de maquilhagem, lenços, cortinas, pano multiuso, flanela sanitária, guardanapos em tecido,
lençóis, cortinas para chuveiro de tecido ou plástico, capas, seda, tecidos de seda para matriz de impressão, caminhos de mesa, toalhas de mesa,
sem ser de papel, toalha de mesa, sem ser de papel, material têxtil, toalhas de matéria têxtil, pano rastreada para bordados, mantas, tule, tecidos
de tapeçaria, veludo, tapeçarias de parede de matéria têxtil, luvas de lavar roupa, pano de lã, zéfiro, tecidos para a confecção de vestuário, edredons, capas de edredão, fronhas de travesseiro, roupa de banho, cobertura de cama, cortinas, cobertores, cobertores de cama de algodão, cobertores de cama em lã, cobertores de cama feitas de fibras sintéticas ou artificiais, toalhas com capuz, vestuário, calçado, chapelaria, moda masculina, moda feminina, moda infantil, bandanas, roupas de praia, ténis de praia, cintos, cintos para colocar dinheiro, babadores (sem ser de papel),
corpetes, parte superior da bota, botas, sapatos de coiro, sapatos de camurça, calçado de lona, soutiens, camisolas, bonés, boinas, cachecóis,
toucas de banho, casacos, colares, espartilhos, pulseiras, colares destacáveis, vestidos, esquentador de orelha, esquentador de pé, dispositivos
anti derrapante para calçados, ponteiras para calçados, peças de calcanhar para calçados, pelicas falsas, luvas, roupões, botas de cano baixo,
chapéus, chapéus de papel, tiaras, saltos, capuzes, meias, palmilhas, jaquetas, camisas, vestidos de lã, malhas, botas de rendas, enxovais, roupas
de imitações de coiro, roupas de coiro, leggings, esquentador de perna, forros prontos, mantilhas, máscaras de dormir, luvas, esquentador de
orelha, gravatas, vestuário externo, casacos, calças, roupas de papel, capas de chuva, fatos macaco, boné de aba larga, capas, casaco de peliça,
saiotes, bolso para por lenço, bolsos para vestuário, ponchos, pulôveres, pijamas, roupas prontas, roupões de banho, sandálias, sáris, cangas,
lenços, xales, protetores de vestido, protetor de camisa, camisas, sapatos, camisas de manga curta, saias, chinelos, anágua, meias, solas para
calçado, liga de meia, meias, ternos, roupas de banho, blusas, t-shirt, meia-calça, togas, cartolas , suspensórios, calças, calções de banho, turbantes, cuecas, roupas íntimas, uniformes, cabedais de calçados, véus, coletes / camisolas, pijama de uma peça, fatos de uma peça, blusas, anoraques, chapéus, suspensórios, renda, bordados, fitas, trança, botões, colchetes, alfinetes, agulhas, flores artificiais, instrumentos musicais, móveis,
espelhos, molduras, camas, roupas de cama, colchões, travesseiros, almofadas, ferragens para portas, acessórios para móveis, cortinas, persianas, jogos, brinquedos, jogos de cartas, decorações para árvores de Natal, produtos para branquear, substâncias para a lavagem, produtos de
limpeza, produtos de lustrar, produtos para arear, produtos abrasivos, banhos de espuma, loções bronzeadoras, géis de bronzeamento, óleos
bronzeadores, loções de limpeza, esmalte para a unha, hidratantes labiais, batons, bordo, brilho, sombra de olhos, escovas cosméticas, conjuntos
para cuidados com as unhas, toucas de banho, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, cosmético brilho, cera de engraxar sapato, gel
de cabelo, loções para os cabelos, sacos cosméticos, sacos de lavagem, bálsamos para barbear, loções de barbear, géis de barbear, conjunto de
barbear, tiras depilatórias, dentifrícios, maquilhagem para o rosto, ferramentas manuais, escovas higiénicas, implementos manuais, depiladoras,
talheres, lâminas de barbear, conjuntos de manicure, equipamento manuais para cabeleireiro, aparelhos elétricos para frisar, alisar e pentear o
cabelo, aparelhos de cabeleireiro; peças e acessórios para todos os produtos referidos anteriormente, para o benefício de terceiros, de todos os
produtos referidos anteriormente, permitindo aos clientes ver e comprar todos os produtos referidos anteriormente, a partir de um site na Internet
ou a partir de um catálogo por correspondência ou por meios de telecomunicações; prestação de informações aos clientes e aconselhamento ou
assistência na seleção das mercadorias mencionadas em conjunto acima; informação, serviços de assessoria e consultadoria relacionados com os
serviços referidos anteriormente; nenhum dos produtos referidos anteriormente relacionados com ciclismo e especializado em roupas ciclistas.
Classe 36: Seguro; assuntos financeiros; assuntos monetários; coleções beneficentes; angariação de fundos beneficentes; verificação de cheques;
cartão de desconto e serviços de código de desconto on-line; serviços de cartões de crédito; serviços de cobrança de cartão; serviços de cartões
de débito; transferência de fundos eletrónica; informação financeira; patrocínio financeiro; angariação de fundos e patrocínio; serviços de financiamento; emissão de fichas, cupões e vouchers de valor, incluindo códigos de voucher para uso on-line; emissão de vales ou código do voucher
para uso como dinheiro on-line; serviços de pagamento eletrónico; serviços de administração de pagamento; automatizado pagamento de contas;
serviços de processamento de pagamentos; emissão de cartões de valor armazenado; concessão de financiamentos para empresas emergentes e
novas e serviços de capital de risco.

ASOS
Marca nº 00003062/2016/ME/MP
Classes 25
Requerente ASOS Plc
País de Origem Reino Unido
Residência Second Floor, Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7FB, United Kingdom
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 10/03/2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 25 - Vestuário, calçado, chapelaria, moda masculina, moda
feminina, moda infantil, bandanas, roupas de praia, ténis de praia, cintos, cintos para colocar dinheiro, babadores (sem ser de papel), corpetes, parte superior da bota, botas, sapatos de coiro, sapatos de camurça,
calçado de lona, soutiens, camisolas, bonés, boinas, cachecóis, toucas
de banho, casacos, colares, espartilhos, pulseiras, colares destacáveis,
vestidos, esquentador de orelha, esquentador de pé, dispositivos anti
derrapante para calçados, ponteiras para calçados, peças de calcanhar
para calçados, pelicas falsas, luvas, roupões, botas de cano baixo, chapéus, chapéus de papel, tiaras, saltos, capuzes, meias, palmilhas, jaquetas, camisas, vestidos de lã, malhas, botas de rendas, enxovais,

roupas de imitações de coiro, roupas de coiro, leggings, esquentador
de perna; forros prontos, mantilhas, máscaras de dormir, luvas, esquentador de orelha, gravatas, vestuário externo, casacos, calças, roupas de papel, capas de chuva, fatos macaco, boné de aba larga, capas,
casaco de peliça, saiotes, bolso para por lenço, bolsos para vestuário,
ponchos, pulôveres, pijamas, roupas prontas, roupões de banho, sandálias, sáris, cangas, lenços, xales, protetores de vestido, protetor de
camisa, camisas, sapatos, camisas de manga curta, saias, chinelos,
anágua, meias, solas para calçado, liga de meia, meias, ternos, roupas
de banho, blusas, t-shirt, meia-calça, togas, cartolas, suspensórios,
calças, calções de banho, turbantes, cuecas, roupas íntimas, uniformes, cabedais de calçados, véus, coletes/camisolas, pijama de uma
peça, fatos de uma peça, blusas, anoraques, cintas, trajes, disfarces,
ombreira para vestuário, peças e acessórios para todos os artigos mencionados anteriormente; nenhum dos produtos referidos anteriormente
relacionados com ciclismo e especializado em roupas ciclistas.
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Marca nº 00003086/2016/ME/MP&S
Classes 1, 5, 9, 10, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 41, 42 e 44
Requerente JOHANNA Siebenundneunzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
País de Origem Alemanha

Healthineers

Residência Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburgo

Classe 1: Produtos químicos destinados à indústria e à ciência; Reagentes químicos; Produtos químicos para análises laboratoriais; Produtos
químicos utilizados na ciência; Substâncias de diagnóstico, sem ser para uso médico; Preparações de diagnóstico, Sem ser para uso médico;
Preparações de diagnóstico para uso científico; Papel para ensaios; Discos ("wafers") para o fabrico de componentes electrónicos; Preparações
para têmpera e soldadura de metais; Resinas artificiais, matérias plásticas em estado bruto (sob a forma de pó, pasta, líquido e granulado); Matérias plásticas e massas elastómeras para a transformação por moldagem, moldagem por injecção ou extrusão; Materiais de enchimento em pó
ou fibrosos para matérias plásticas e massas elastómeras; Ligantes para matérias plásticas; Adesivos para a indústria; Materiais químicos destinados a produtos termocontráteis; Materiais cindíveis, elementos cindíveis, bem como componentes cindíveis e de absorção para reactores
nucleares; Materiais radioactivos, bem como respectivos compostos e ligas; Catalisadores para a depuração de gases de fumos e tratamento de
gases de exaustão/ar de evacuação; Catalisadores metálicos; Catalisadores para motores de combustão interna; Catalisadores para accionamentos de veículos terrestres, aéreos e aquáticos. Classe 5: Produtos químicos para uso medicinal, farmacêutico ou veterinário; Preparações químicas para fins de diagnóstico; Produtos químicos para análises em laboratório para uso médico; Reagentes químicos para uso médico ou veterinário; Soros; Preparações para diagnósticos; Preparações de diagnóstico para uso veterinário; Agentes de diagnóstico para uso farmacêutico;
Reagentes para diagnóstico clínico; Tiras de teste para diagnóstico médico; Desinfectantes; Produtos para uso em medicina dentária (incluídos
na classe 5), especificamente peças de cerâmica dentária em bruto, material para colar peças de cerâmica e dentes, material de obturação dentária, bem como tintas mates para envernizar destinadas à adaptação do aspecto visual de dentes. Classe 9: Aparelhos de navegação; Antenas e
instalações de antenas, radares; Estações de transmissor e receptor de ondas curtas; Aparelhos de radiochamada; Rádios aeronáuticos; Sistemas
radiodireccionais; Aparelhos radiosatélite; Aparelhos de codificação; Monitores térmicos; Aparelhos de telemetria a laser; Aparelhos de consulta e resposta para identificação de aeronaves; Aparelhos para a recepção, a localização e a classificação de sinais electromagnéticos; Sistemas de navegação para veículos terrestres, aéreos e aquáticos; Descodificadores de trânsito; Computadores de pilotagem; Computadores de
bordo; Aparelhos para a análise de airbags e pneus; Aparelhos para a gestão de frotas automóveis; Sondas de temperatura; Chicotes de cabo;
Sistemas de bordo; Dispositivos de comando de motores; Dispositivos de ignição, de controlo e interrupção da ignição; Dispositivos para sistemas de controlo de injecção e para a injecção monoponto; Ressoadores para engenharia automóvel; Aparelhos de controlo electrónico da transmissão, do motor, do diferencial, da travagem, da tracção, da direcção às quatro rodas, do amortecimento, da suspensão autoniveladora e da
embraiagem; Aparelhos de diagnóstico para veículos automóveis; Dispositivos de sinalização e painéis de sinalização, acústicos e ópticos;
Aparelhos para a técnica de sinalização ferroviária e instalações constituídas pelas mesmas; Postos de manobra eléctricos e respectivos componentes; Aparelhos para utilização em electroacústica, em técnicas de conferências, em estúdios de som e de vídeo; Equipamentos emissores e
de comando ("régie") áudio e vídeo; Instrumentos e aparelhos para a televisão por cabo e equipamentos constituídos por estes instrumentos e
aparelhos; Equipamentos fotográficos e cinematográficos, incluindo câmaras de vídeo; Altifalantes; Caixas para altifalantes, Microfones, Auriculares, Amplificadores electrónicos; Discos ("wafers") para o fabrico de componentes electrónicos; Suportes de catalisadores para máquinas
de combustão; Aparelhos de registo de imagens digitais para exames com produto de contraste com reprodução de imagens em tempo real;
Aparelhos e equipamentos de registo, processamento, armazenamento e reprodução de informações radiológicas; equipamento vibrotáctil de
comunicação; Instrumentos e indicadores de medição e monitorização enquanto partes de veículos terrestres, aéreos e aquáticos; Suportes de
catalisadores para accionamentos de veículos terrestres, aéreos e aquáticos; Colectores de corrente; Sondas Lambda; Aparelhos de pesquisa
científica e de laboratório, aparelhos educacionais e simuladores; Aparelhos, equipamentos e instrumentos científicos para a realização de análises laboratoriais; Equipamentos laboratoriais, Filtros para laboratório, Tabuleiros de laboratório; Conteúdo gravado; Dispositivos para o tratamento utilizando electricidade; Equipamento de tecnologia de informação e audiovisuais; Imanes, magnetizadores e desmagnetizadores; Instrumentos de medição, detecção e monitorização, indicadores e controladores; Dispositivos ópticos, aumentadores e corretores; Dispositivos de
protecção, segurança, defesa e sinalização; Aparelhos e instrumentos ópticos (incluídos na classe 9); Adaptadores eléctricos, Baterias eléctricas, Relógios despertadores eléctricos, Instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais, Peças de conexão eléctricas, Baterias eléctricas, Contactos eléctricos, Acoplamentos eléctricos, Condutores eléctricos, Tubos de canalizações eléctricas, Relés eléctricos, Fechaduras electrónicas, Bobinas eléctricas, Transformadores de electricidade, Aparelhos eléctricos de vigilância, Resistências eléctricas; Aparelhos eléctricos de sinalização, de medida, de controlo, de contagem, de registo, de monitorização, de comando, de regulação e de comutação;
Aparelhos eléctricos de entrada, processamento, transmissão, armazenamento e saída de dados; Aparelhos de processamento de dados e computadores, incluindo os respectivos periféricos; Os produtos atrás referidos também para a comunicação de dados através de redes de teletransmissão com cabo e sem fios e para a transmissão de dados em redes locais; Transformadores de electricidade; Componentes e acessórios dos
aparelhos, equipamentos e instrumentos atrás referidos; Programas de computador para processamento de dados; Software para aparelhos electromedicinais; Programas para processamento de dados; Monitores; Tubos de raios-x, não sendo para uso médico; Detectores; Sensores; Dispositivos e biombos de protecção contra raios X, não para uso medicinal. Classe 10: Aparelhos, equipamentos e instrumentos electromedicinais,
médicos, cirúrgicos, dentários e veterinários; Aparelhos e equipamentos de registo, processamento, armazenamento e reprodução de imagens
médicas; Aparelhos e equipamentos electro-médicos, bem como equipamentos constituídas por estes e suas partes destinadas ao diagnóstico
radiológico e à radioterapia; Equipamentos e aparelhos de angiografia, cardiografia, neurorradiologia e angiografia de subtracção digital
(DSA); Aparelhos de registo de imagens digitais para exames com produto de contraste com reprodução de imagens em tempo real; Instrumentos e aparelhos para radiologia endo-urulógica, diagnósticos funcionais e urologia instrumental, bem como para pulverização extra-corpórea de
cálculos urinários e biliares; Aparelhos para o tratamento de doenças dos ossos, músculos e tendões; Aparelhos e equipamentos para o registo,
processamento, armazenamento e reprodução de informações radiológicas; Aparelhos e equipamentos médicos e electromedicinais para tomografia axial computorizada, ressonância magnética nuclear, diagnóstico por ultrassons, medicina nuclear, radioterapia, tomografia por emissão
de positrões (PET), bem como instalações constituídas pelos mesmos e respectivos componentes; Ciclotrões para a produção e a preparação de
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radionuclidos emissores de positrões; Equipamento de ECG Holter e interpretação de resultados assistida por computador, electroencefalógrafos; Aparelhos para termoterapia de alta frequência, para electrocirurgia, electrodiagnóstico e electroterapia; Aparelhos de medição para cateterismo cardíaco; Aparelhos para a monitorização de doentes e a análise de arritmias; Polígrafos e aparelhos para exames electrofisiológicos;
Estações de medição para análises clínicas funcionais; Pacemakers e desfibriladores; Aparelhos de telemetria para uso médico; Aparelhos para
a técnica respiratória; Lasers para uso médico; Cateteres; Aceleradores lineares para radioterapia de tumores; Aparelhos para a localização de
tumores; Aparelhos para doseamento e documentação de radiações de tumores; Equipamentos de tratamento e luzes para áreas de trabalho
para uso em medicina dentária; Aparelhos de furação para a técnica de preparação; Turbinas dentárias; Aparelhos de ultra-sons para destartarização; Aparelhos de diagnóstico para a determinação do periodonto; Aparelhos para o fabrico de inlays cerâmicos assistido por computador;
Aparelhos para pessoas com perturbações auditivas para uso em diagnóstico, na terapia e pedagogia; Aparelhos auditivos para uso medicinal,
óculos com aparelho auditivo incorporado, audiómetros e cabines acústicas; Aparelhos auditivos e aparelhos especiais para crianças com deficiência auditiva; Mobiliário para fins médicos, tais como mesas médicas, mesas de consulta e mesas de cirurgia, filtros de cerúmen para aparelhos auditivos médicos; Aparelhos eléctricos para os cuidados do corpo e da beleza, nomeadamente aparelhos de massagem, aparelhos de
irradiação, aparelhos eléctricos para a pulverização de inalantes; Ecrãs luminosos para uso medicinal; Aparelhos de radiografia com captação
de imagens em placas de fósforo; Tubos de raios-x para uso médico; Fontes de campos electromagnéticos para uso em diagnóstico médico;
Ferramentas de diagnóstico médico; Aparelhos e equipamentos médicos de diagnóstico; Aparelhos, equipamentos e instrumentos para diagnóstico no local da prestação de cuidados; Ferramentas para diagnóstico veterinário; Móveis para uso médico; Mobiliário especial para exames e tratamentos médicos; Mesas para uso médico; Marquesas para uso médico; Cadeiras para uso médico; Camas adaptadas para uso médico; Aparelhos para análise do sangue; Aparelhos para análises de urina; Dispositivos e biombos de protecção contra a exposição a raios X para
uso medicinal; Vestuário especial para salas de operação; Estojos e sacos especiais para aparelhos, equipamentos e instrumentos médicos;
Estojos de cirurgiões; Robôs de laboratório para uso medicinal; Vestuário funcional e de trabalho para uso medicinal. Classe 16: Artigos de
papelaria e material escolar; Produtos de impressão; Revistas médicas; Livros de medicina. Classe 25: Chapelaria; Vestuário; Calçado; Peças e
acessórios para todos os produtos atrás referidos, incluídos nesta classe. Classe 35: Serviços de consultadoria e assessoria empresarial; Gestão
de negócios comerciais; Serviços de planeamento de negócios; Serviços de gestão de negócios comerciais, de planeamento e de estratégia
comercial para terceiros; Consultadoria empresarial prestada a estabelecimentos médicos e clínicas; Gestão de clínicas médicas e de bem-estar
para terceiros; Fornecimento de informações estatísticas de negócios relativas a questões médicas; Facturação médica; Elaboração de relatórios de exames médicos; Compilação de dados estatísticos relacionados com a investigação médica; Publicidade para terceiros nas áreas da
electrotecnia, electrónica, informática e dos equipamentos médicos; Aluguer de máquinas e aparelhos de escritório. Classe 36: Agências de
crédito; Administração de terrenos e prédios, bem como aluguer de apartamentos por conta de outrem; Leasing de instalações, produtos e dispositivos electrotécnicos e electrónicos, bem como de produtos na área da informática; Serviços de gestão financeira relacionados com instituições médicas; Serviços financeiros; Serviços de seguros. Classe 37: Construção de estabelecimentos médicos; Conservação, manutenção,
reparação e instalação de instrumentos, equipamentos e aparelhos médicos; Conservação, manutenção, reparação e instalação de instrumentos,
equipamentos e aparelhos de diagnóstico; Fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos médicos. Classe 38: Disponibilização de fóruns na Internet e linhas de conversação na Internet; Acessos a conteúdos, websites e portais; Transferência de dados sem fios através da Internet; Transmissão de informações e dados através de redes informáticas, serviços on-line e da Internet.
Classe 41: Educação, instrução, formação inicial e contínua para terceiros; Publicação e edição de livros, jornais e revistas; Serviços de educação relacionados com a medicina; Treino e acções de formação relacionados com instrumentos, aparelhos e equipamentos médicos e de tecnologia médica; Organização de conferências na área da ciência médica; Publicação de publicações médicas; Edição de revistas, livros e manuais
de medicina; Projecção de películas cinematográficas para uso médico. Classe 42: Investigação e desenvolvimento por conta de outrem nas
áreas da electrotecnia, electrónica, informática, dos equipamentos médicos, da física, química e engenharia mecânica, bem como planeamento,
consultadoria, trabalhos de engenharia e controlo técnico nestas áreas; Consultoria em matéria de construção e elaboração de projectos de
construção civil; Programação de computadores; Aluguer de instalações e produtos electrotécnicos, electrónicos e informáticos; Ensaio de
materiais; Programação de computadores no domínio médico; Redacção de programas informáticos para aplicações médicas; Investigação
médica; Consultadoria técnica para estabelecimentos médicos e clínicas; Serviços de planeamento para estabelecimentos médicos e clínicas.
Classe 44: Serviços médicos; Cuidados de higiene e de beleza; Serviços de diagnóstico médico; Lares com acompanhamento médico; Clínicas; Exames e ensaios médicos; Serviços de imagiologia médica; Cuidados médicos; Aluguer de equipamentos médicos; Serviços de aconselhamento médico; Serviços de tratamentos médicos; Serviços de informação médica via Internet; Serviços de tele-medicina; Serviços médicos
disponibilizados através da Internet; Serviços de terapia; Serviços terapêuticos; Leasing de instalações, produtos e dispositivos médicotécnicos; Leasing e aluguer de dispositivos médicos; Leasing e aluguer de aparelhos e equipamentos médicos; Aluguer de produtos e instalações de tecnologia médica.
REIVINDICAÇÕES DE PRIORIDADE: Reivindica-se a prioridade com base no registo comunitário n.º 014581391 de 18 de Setembro de
2015.
Marca nº 00003087/2016/ME/MP
Classes 34
Requerente CORPORACION HABANOS, S.A.
País de Origem Cuba
Residência Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 19/02/2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 34 —Tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco de corte para cachimbo, artigos para fumadores, nomeadamente cinzeiros, corta-charutos, caixas de fósforos, charuteiras, fósforos.
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Marca nº 00003091/2016/ME/MP
Classes 05
Requerente Sanofi-aventis France

Marca nº 00003089/2016/MN/MS
Classes 37

País de Origem França
Residência 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France

Requerente Manuel Gustavo Mascarenhas

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 13/04/2016
Produtos/Serviços Abaixo listado

País de Origem Cabo Verde
Residência Tira Chapéu, Cidade da Praia
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 26/04/2016
Produtos/Serviços Classe 37: Prestação de serviços de limpeza.

Classe 05: Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações químicas e de ervas para uso medicinal; produtos dietéticos para uso
medicinal; suplementos alimentares para uso medicinal; preparações de vitaminas e minerais; comida para bebé.

Reivindicações de Cores: Reivindicam-se as cores Azul e branco

Reivindicações de Cores: Reivindicam-se as cores Vermelho,
amarelo e branco

RENNER
Marca nº 00003098/2016/ME/MP
Classes 02
Requerente RENNER SAYERLACK S.A.

Marca nº 00003103/2016/ME/MP
Classes 02
Requerente RENNER SAYERLACK S.A.

País de Origem Brasil
Residência Avenida Jordano Mendes, 1500 , Cajamar, SP,
BRASIL
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 03/05/2016
Produtos/Serviços Abaixo listado

País de Origem Brasil
Residência Avenida Jordano Mendes,1500, Cajamar, SP,
Brasil
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 03/05/16
Produtos/Serviços Abaixo listado

Classe 02: Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e
contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas
naturais no estado bruto; aglutinantes para tintas; tintas antiincrustação; tintas resinas de goma, ou seja, tinta látex, tinta de conservação para madeira, tinta de fungicida, tinta em pó, aglutinador de tintas, corantes e tinta de alumínio, resina sintética, resina acrílica, pintura
de couro, tinta a óleo, tinta esmalte, pintura de betão e concreto, tinta de
alvenaria, pintura anti -ferrugem, tinta de preservação anti- oxidação;
laca para vernizes.

Tintas, Vernizes, Lacas; Preservativos contra ferrugem e contra a
deterioração de Madeira; Matérias Tintoriais; Mordentes; Resinas
Naturais no Estado Bruto; Aglutinantes para Tintas; Tinta AntiIncrustação; Tintas Resinas de Goma; ou seja, Tinta látex; tinta de
conservação para madeiras, Tinta de Fungicida, Tinta em Pó,
Aglutinador de tintas, corantes e tinta de alumínio, Resina Sintética, Resina Acrílica, Pintura de couro, tinta a óleo, tinta esmalte,
Pintura de betão e Concreto, tinta de alvenaria, Pintura Anti- ferrugem, Tinta de preservação Anti- oxidação; Laca para Vernizes.

Marca nº
Classes
Requerente
País de Origem
Residência

00003110/2016/ME/MP
02
RENNER SAYERLACK S.A.
BRASIL
Avenida Jordano Mendes, 1500 - Cajamar SP - BRASIL
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 03/05/2016
Produtos/Serviços Abaixo listado

Marca nº 00003106/2016/ME/MP
Classes 05
Requerente Sanofi-aventis France
País de Origem
Residência
Atividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

França
82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France
Industrial e Comercial
21/04/2016
Abaixo listado

Classe 05: Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações químicas
e de ervas para uso medicinal; produtos dietéticos para uso medicinal;
suplementos alimentares para uso medicinal; preparações de vitaminas
e minerais; comida para bebé.
Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores vermelho e branco.

Classe 2: tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e
contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes;
resinas naturais no estado bruto; aglutinantes para tintas; tintas
anti-incrustação; tintas resinas de goma, ou seja, tintas látex, tinta
de conservação para madeira, tinta de fungicida, tinta em pó, aglutinador de tintas, corantes e tinta de alumínio, resina sintética, resina acrílica, pintura de couro, tinta a óleo, tinta esmalte, pintura de
betão e concreto, tinta de alvenaria, pintura anti -ferrugem, tinta de
preservação anti- oxidação; laca para vernizes.
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Marca nº 00003115/2016/ME/MP
Classes 02
Requerente RENNER SAYERLACK S.A.

Marca nº 00003123/2016/MN/MP&S
Classes 25 e 41
Requerente CELSO LOPES RODRIGUES

País de Origem Brasil
Residência Avenida Jordano Mendes, 1500, Cajamar, SP,
Brasil
Atividade Comercial
Data do pedido 03/05/2016
Produtos/Serviços Abaixo listado

País de Origem Cabo Verde
Residência Praia – Cabo Verde, Caixa Postal 671 Praia

Publicação de Pedidos

Classe 02: Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e
contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas
naturais no estado bruto; aglutinantes para tintas; tintas antiincrustação; tintas resinas de goma, ou seja, tinta látex, tinta de conservação para madeira, tinta de fungicida, tinta em pó, aglutinador de tintas, corantes e tinta de alumínio, resina sintética, resina acrílica, pintura
de couro, tinta a óleo, tinta esmalte, pintura de betão e concreto, tinta de
alvenaria, pintura anti -ferrugem, tinta de preservação anti- oxidação;
laca para vernizes.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 30/05/2016
Produtos/Serviços Abaixo listado

Classe 25: Camisolas, cintos, chapéus e calçados. Classe 41: Aula
na área do fitness standartizada, com utilização do “squarter”
Reivindicações de cores: Reivindicam-se as cores Vermelho e
preto.

PAPIA
Marca nº 00003131/2016/ME/MP
Classes 16
Requerente HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM
SIRKETI

Marca nº 00003129/2016/ME/MP
Classes 30
Requerente JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S.A. PARTICIPAÇÕES

País de Origem Turquia
Residência Mahir iz Caddesi, No. 25, Altunizade,
Uskudar, Istanbul, Turkey
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 24/05/2016

País de Origem Brasil
Residência Avenida Carlos Gomes, 651 – 5º andar, 90480003 Porto Alegre / RS, Brasil
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 06/05/2016
Produtos/Serviços Classe 30: Arroz e preparações feitas com cereais.

Produtos/Serviços Classe 16: Papel higiénico, guardanapos de
papel, caixa de lenços de papel, lenço de
papel, lenços de bolso de papel, toalhas de
papel.

Marca nº 00003134/2016/MN/MP
Classes 25, 28
Requerente Celso Lopes Rodrigues

Marca nº 00003133/2016/ME/MP
Classes 32 e 33
Requerente ALCEA HOLDING LIMITED
País de Origem Malta
Residência 171, Old Bakery Street, Valleta VLT 1455, Malta
Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 09/06/16
Produtos/Serviços Classe 32: Cerveja; Águas Minerais e Gasosas e
outras Bebidas não Alcoólicas, Bebidas de Fruta e
Sumos de Fruta; Xarope e Outras Preparações
Para Bebidas. Classe 33: Bebidas Alcoólicas (
Com exceção das cervejas).

País de Origem Cabo Verde
Residência Praia-Ilha de Santiago
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 30/05/2016
Produtos/Serviços Classe 25: Camisolas, cintos, chapéus, calçados.Classe 28: Equipamento desportivo
(máquina de agachamento livre para aula de
grupo).
Reivindicações de cores: r eivindicam-se as cores vermelho e
preto.
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TRINOMIA

MICROSOFT

Marca nº 00003135/2016/ME/MP
Classes 05
Requerente FERRER INTERNACIONAL S.A.

Marca nº 00003140/2016/ME/MP
Classes 09
Requerente MICROSOFT CORPORATION

País de Origem Espanha
Residência Gran Vía de Carlos III, 94, 08028 Barcelona,
Espanha
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 03/06/2016
Produtos/Serviços Abaixo listado

País de Origem Estados Unidos da América
Residência One Microsoft Way Redmond, Washington
98052-6399, Estados Unidos da América

Classe 5: Preparações farmacêuticas e veterinárias; produtos higiénicos
para uso médico; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para
humanos e animais: emplastros, material para pensos; matérias para
chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para destruir parasitas; fungicidas, herbicidas.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 09/06/2016
Produtos/Serviços Abaixo listado

Classe 09: Programas e serviços do sistema operativo de computador; software de aplicação de computador para telecomunicações sem fios
para uso em dispositivos sem fios; software de computador que permita o carregamento (upload), descarregamento (download), acesso, colocação, exibição, marcação, publicação em blog, transmissão, ligação, partilha ou de outra forma o fornecimento de meios electrónicos ou
informação via redes de computador e de comunicação; software que permita a comunicação e interacção entre telefones, dispositivos móveis, televisões, consolas de vídeo jogos, aparelhos de reprodução de som e vídeo, computadores, plataformas de media digital, e dispositivos audiovisuais; software de computador para utilização por administradores de redes de computadores para a instalação e gestão de software de aplicação e de software de servidor de rede; software de computador servidor de rede para gestão de conteúdo de utilizador em redes
de computadores e em redes globais de computadores; software de computador para gestão de comunicações seguras sobre redes de computadores e redes globais de computadores; software de computador para desenvolvimento, gestão e operação de sítios intranet; software operativo e serviços de rede de computadores; desenvolvimento de ferramentas de software de computador para servidores de rede e aplicações;
software de computador para inventariação e monitorização de recursos de hardware e software de computador e para utilização dentro de
uma organização; programas de aplicação de computador e programas de sistema operativo para utilização em servidores de comunicação;
programas de computador para gestão de comunicações e conversão de dados entre computadores e dispositivos electrónicos; software de
sistemas operativos para uso na execução de jogos electrónicos; programas de computador para computadores pessoais de tamanho de bolso,
nomeadamente, programas de gestão de informação pessoal com calendários, ficheiros de informação de contactos e listas de tarefas; programas de tomada de notas; programas para facilitação da inserção de voz, texto e caneta; programa de correio electrónico; programas de
acesso para redes globais de comunicações; programas para comunicações sem fios; programas de computador para uso no desenvolvimento
de outros programas para uso em computadores pessoais de tamanho de bolso; programas de computador para uso em telefones e pagers;
programas de computador para aceder a redes globais de comunicação e exibição do seu conteúdo; programas de computador para utilização
em computadores portáteis, nomeadamente, sistema operativo e programas utilitários; programas de aplicação empresarial para utilização
em computadores portáteis; hardware e software de computador para automóveis; hardware de computador e periféricos; teclados de computador; ratos de computador e ratos de computador sem fios; dispositivos de comunicações sem fios, nomeadamente, telemóveis, telefones
celulares, assistentes digitais pessoais, e computadores portáteis; hardware para telecomunicações para ligação de dispositivos através de
telefone de uso doméstico e ligação eléctrica, nomeadamente, plataformas de redes de computadores, servidores de computadores, descodificadores, comutadores de computadores e roteadores de computadores concebidos para fornecer comunicações domésticas de voz sobre protocolo internet (voip); dispositivos de sistemas de computador e de vídeo jogo, nomeadamente, dispositivos sensores electrónicos, câmaras,
projectores, auscultadores, e microfones; equipamento electrónico de jogo, nomeadamente, equipamento que comunique com uma televisão
ou computador para jogar jogos electrónicos; software de computador para visualização de realidade virtual, manipulação, imersão e integração de áudio, vídeo, texto, binário, imagens fixas, gráficos e ficheiros multimédia; computadores de utilização junto ao corpo (vestíveis);
periféricos de computador de utilização junto ao corpo; auscultadores de realidade virtual para uso na visualização, manipulação, inserção e
integração de áudio, vídeo, texto, binário, imagens fixas, gráficos e ficheiros multimédia; periféricos de computador para dispositivos móveis para aceder e transmitir dados remotamente; periféricos de computador para exibição de dados e vídeo; software de computador, nomeadamente, software para instalação, operação, configuração, e controlo de hardware de computador de utilização junto ao corpo e de periféricos de computador de utilização junto ao corpo; estojos de transporte e suportes para utilização com auscultadores de realidade virtual; aparelho para gravação, transmissão ou reprodução de som, imagens, ou dados; instrumentos e componentes de comunicações electrónicas e
ópticas, nomeadamente, ecrãs de exibição para visualização de realidade virtual, manipulação, imersão e integração de áudio, vídeo, texto,
binário, imagens fixas, gráficos e ficheiros multimédia; produtos ópticos; produtos ópticos 3D; óculos; dispositivos ópticos, nomeadamente,
lentes oculares para visores montados em capacetes; vidros ópticos; lentes ópticas; óculos; óculos 3D; aparelho de holograma; aparelho
holográfico pera projecção de vídeo holográfico, imagens fixas, gráficos e ficheiros multimédia.
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DEWAR´S
Marca nº 00003142/2016/ME/MP
Classes 33
Requerente Bacardi & Company Limited

Marca nº 00003141/2016/ME/MP
Classes 30, 32
Requerente RAUCH Fruchtsäfte GmbH

País de Origem Liechtenstein
Residência Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein

País de Origem Áustria
Residência Langgasse 1, 6830 Rankweil, Áustria

Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 29/06/16
Produtos/Serviços Classe 33: Bebidas Alcoólicas (excepto Cervejas)

Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 16/06/2016
Produtos/Serviços Abaixo listado
Classe 30: Chá; Ice tea (chá gelado); bebida à base de chá. Classe
32: Bebidas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas contendo chá ou
extractos de chá ou com aroma de chá.

Publicação de Pedidos

Reivindicação de cores: r eivindicam-se as cores vermelho
(pantone 1795C), branco.

ION CLUB

Marca nº 00003147/2016/ME/MP
Classes 32
Requerente TECNICIL INDÚSTRIA, S.A.

Marca nº 00003143/2016/ME/MS
Classes 35 e 43

País de Origem Cabo Verde
Residência Avenida da Liberdade e Democracia, Achada
Santo António, CP 896, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde.

Requerente Boards & More Holding GmbH
País de Origem Alemanha
Residência Keltenring 9, 82041 Oberhaching, Germany

Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 08/07/16
Produtos/Serviços Classe 32: Refrigerante.

Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 04/07/16
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 35: Serviços de retalho relacionados com vestuário, vestuário
de desporto, vestuário especial para desportos aquáticos, fatos de
banho, calçado, sapatos, calçado de desporto, equipamento de proteção para desporto, malas e sacos de viagem, sacos desportivos, guarda-sol, sacos porta-fatos para viagem, porta-moedas, mochilas, malas de senhora, acessórios para a cabeça, óculos e acessórios, capacetes de proteção para desporto, óculos de natação, óculos de proteção para desporto, joalharia, instrumentos cronométricos, artigos de
ginástica e desporto, equipamento para desportos aquáticos e seus
acessórios; gestão comercial; gestão de negócios para lojas. Classe
43: Reservas de alojamento temporário; aluguer de alojamento temporário; reservas de hotéis; agências de alojamento temporário
[hotéis, pensões].

Banco mais

Marca nº 00003148/2016/ME/MP
Classes 34
Requerente J.S.S. TOBACCO LTD
País de Origem Reino Unido
Residência Suite 404, Albany House, 324/326 Regent
Street, London, United Kingdom, W1B 3HH
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 17/06/2016
Produtos/Serviços Classe 34: Cigarros, tabaco; artigos para uso
com tabaco.

Marca nº 00003150/2016/ME/MS
Classes 36
Requerente Banco Cofidis, S.A.
País de Origem Portugal
Residência Av. 24 de Julho, nº 98 1200-870 Lisboa,
Portugal

Classe 36: serviços de seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios mobiliários, serviços de distribuição automática
de dinheiro, serviços de empréstimos, serviços de crédito, serviços
de investimento e poupança, serviços de aluguer de longa duração,
serviços de bancos comerciais e bancos de investimento, serviços de
consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços
atrás referidos.

Atividade Comercial
Data do pedido 11/07/16
Produtos/Serviços A frente listado
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VIBE

CICLUM
Marca nº 00003151/2016/ME/MP
Classes 05
Requerente STADA Arzneimittel AG
País de Origem Alemanha
Residência Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Alemanha
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 01/07/2016
Produtos/Serviços Classe 05: Preparações farmacêuticas

Marca nº 00003152/2016/ME/MP
Classes 09
Requerente MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS,
LLC
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 222W, Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago, IL 60654, USA
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 15/07/2016
Produtos/Serviços Classe 09: Telefones celulares, smarthphones
e acessórios dos mesmos

FLORIANE

SANTISIMA TRINIDAD DE CUBA
Marca nº 00003160/2016/ME/MP
Classes 33
Requerente TECNOAZUCAR & DESTILERIAS MG,
S.L.
País de Origem República de Cuba / Espanha
Residência Calle 23 número 171, entre las calles N y O,
vedado Município Plaza de la Revolución, la
Habana, República de Cuba / Miquel Guansé
s/n – 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
(Barcelona) Espanha.

Marca nº 00003157/2016/ME/MP
Classes 29 e 30
Requerente CONTINENTAL COMMODITIES
País de Origem França
Residência 24 rue Feydeau, 75002 Paris, França
Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 13/07/16
Produtos/Serviços Abaixo listado
Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carnes; frutas e
legumes conservadores, congelados, secos e cozidos; geleias, doces,
compotas, ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; manteiga; charcutaria; carnes salgadas, crustáceos (não vivos);
carnes e peixe enlatados; queijo; bebidas lácteas (com predominância de leite), tomate em lata; leite em pó; leite condensado; leite
evaporado; leite líquido. Classe 30: Café, chá, cacau, açúcar, arroz,
sagu, sucedâneos do café; preparação de farinha e cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, melaço; levedura,
fermento em pó; sal, mostarda; maionese; vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar, sanduíches, pizzas;
panquecas; biscoitos; bolos; tostas; produtos de confeitaria; chocolate, bebidas feitas com cacau, café, chocolate ou chá.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26/07/16
Produtos/Serviços Classe 33: Rum; Bebidas alcoólicas
(excluindo Cerveja).

Marca nº 00003165/2016/ME/MP
Classes 12
Requerente KYB Corporation
País de Origem Japão
Residência World Trade Center Bldg., 4-1 Hamamatsucho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

Marca nº 00003162/2016/MN/MS
Classes 39
Requerente Coaster Sociedade Unipessoal, LDA.

Atividade Industrial e Comercial

País de Origem Cabo Verde
Residência Rua 01 de Junho; Edifício Oásis Plaza, Cidade de Santa Maria, Ilha do Sal, Cabo Verde
Atividade Comercial
Data do pedido 29/07/16
Produtos/Serviços Abaixo listado
Classe 39: Agência de viagem e turismo, de transporte turístico e
de aluguer de veículos automóveis de passageiros sem condutor,
englobando outros serviços da classe 39.
Reivindicações de cores: Reivindicam-se as cores: azul turquesa,
amarelo, laranja e cinzento.

Data do pedido 03/08/16
Produtos/Serviços Abaixo listado
Classe 12: Molas de suspensão para veículos; molas amortecedoras
para veículos; molas amortecedoras para sistemas de suspensão para
veículos; molas de suspensão para veículos terrestres; molas amortecedoras para veículos terrestres; molas amortecedoras para sistemas
de suspensão para veículos terrestres; molas de suspensão para automóveis; molas amortecedoras para automóveis; molas amortecedoras
para sistemas de suspensão para automóveis; molas amortecedoras
para motociclos; molas, elementos de máquina para veículos terrestres; amortecedores, elementos de máquina para veículos terrestres;
elementos mecânicos para veículos terrestres; automóveis e as suas
peças e acessórios; veículos motorizados de duas rodas, bicicletas e
as suas respetivas peças e acessórios.
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Marca nº 00003166/2016/ME/MP
Classes 12

Marca nº 00003173/2016/MN/MS
Classes 35
Requerente JS MEDIA - JAILSON & SAMUEL MEDIA, LDA
País de Origem CABO VERDE
Residência PALMAREJO - AVENIDA SANTIAGO

Requerente KYB Corporation

Publicação de Pedidos

País de Origem Japão
Residência World Trade Center Bldg., 4-1 Hamamatsucho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 03 /08/16
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 16/08/2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Classe 12: Sistemas de suspensão para veículos; amortecedores para
veículos; molas de suspensão para veículos; amortecedores de suspensão para veículos; molas amortecedoras para veículos; rolamentos
para veículos; sistemas de suspensão para veículos terrestres; amortecedores para veículos terrestres; amortecedores de suspensão para
veículos terrestres; molas de suspensão para veículos terrestres; molas amortecedoras para veículos terrestres; rolamentos para veículos
terrestres; sistemas de suspensão para automóveis; amortecedores
para automóveis; amortecedores de suspensão para automóveis; molas de suspensão para automóveis; molas amortecedoras para automóveis; rolamentos para automóveis; amortecedores para motociclos; rolamentos para motociclos; amortecedores, elementos de máquina para veículos terrestres; rolamentos para amortecedores; elementos mecânicos para veículos terrestres; automóveis e as suas
peças e acessórios; veículos motorizados de duas rodas, bicicletas e
as suas respetivas peças e acessórios; partes e acessórios para amortecedores [para veículos terrestres]; molas, elementos de máquina
para veículos terrestres.

Classe 35: Divulgação de Anúncio de Empregos; Divulgação de
Empresas - Divulgação de Notícias Relacionado ao Emprego; Economia.
Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores: Preto - #000000
e Azul - #003399

Marca nº 00003175/2016/MN/MP
Classes 29, 30, 32
Requerente PROLACT – SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE PRODUÇÃO DE LACTICÍNIOS, Lda.
País de Origem Cabo Verde
Residência Cidade da Praia, Ilha de Santiago, República
de Cabo Verde
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 09/08/2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 29: iogurtes; leite, bebidas lácteas onde o leite predomina e
outros lacticínios; geleias, doces, gelatina para alimentos; compotas.
Classe 30: gelados comestíveis; pós para gelados; cremes gelados;
iogurtes gelados. Classe 32: sumos de fruta.

Marca nº 00003174/2016/MN/MP
Classes 29, 30, 32

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores amarelo pantone
660 C, verde pantone 355 C

Requerente PROLACT – SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE PRODUÇÃO DE LACTICÍNIOS, Lda.
País de Origem Cabo Verde
Residência Cidade da Praia, Ilha de Santiago, República
de Cabo Verde
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 09/08/2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 29: iogurtes; leite, bebidas lácteas onde o leite predomina e
outros lacticínios; geleias, doces, gelatina para alimentos; compotas.
Classe 30: gelados comestíveis; pós para gelados; cremes gelados;
iogurtes gelados. Classe 32: sumos de fruta.

Marca nº 00003179/2016/ME/MP
Classes 05,29,30,
Requerente Arla Foods amba

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores vermelho pantone
185 C, preto pantone 361C, amarelo pantone 102 C
e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados,
secos e cozidos; geleias, doces; ovos, leite e produtos lácteos; óleos
e gorduras alimentares; proteínas para a alimentação humana no
formato de leite e produtos lácteos; coalho; queijo em pó; sucedâneos de leite e nata; leite e nata em pó; mousses de sobremesa à base
de leite; todos estes produtos provenientes de uma quinta. Classe 30:
Café, chá, cacau e sucedâneos de café; arroz; tapioca e sagu; farinha
e preparações feitas à base de cereais; pão, pastelaria e confeitaria

País de Origem
Residência
Atividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

DINAMARCA
Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Denmark
Comercial e Industrial
03-08-2016
Abaixo listado

Classe 05: Produtos dietéticos para uso médico, alimentos para bebés; culturas de microrganismos para uso médico e veterinário;
sucedâneos do leite materno; suplementos dietéticos sob a forma de
vitaminas e minerais, substâncias e bebidas dietéticos para uso médico; lactose para uso farmacêutico. Classe 29: Carne, peixe, aves
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, gelados; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos), especiarias; gelo; molhos para saladas; tartes de carne [empadas de carne] e patês de carne; pizzas; pudins; mousses de sobremesa [confeitaria]; arroz doce; pós e preparações
para a preparação de bebidas de cappuccino, cacau, chocolate, café e chá; bebidas à base de chocolate, cacau e café; coulis de frutas
[molhos]; sobremesas de soufflés.

BOM AMIGO

RÁDIO SUPER BOCK SUPER ROCK

Marca nº 00003183/2016/ME/MP
Classes 29
Requerente COFACO AÇORES - Indústria de Conservas,
S.A.
País de Origem Portugal
Residência Rua Heróis Da Faina Do Bacalhau, Nº 22,
9600-173 Rabo De Peixe, Açores, Portugal
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 17/08/2016
Produtos/Serviços Classe 29: Conservas de peixe.

Marca nº 00003184/2016/ME/MS
Classes 38
Requerente UNICER-BEBIDAS DE PORTUGAL,
SGPS, S.A.
País de Origem Portugal
Residência Leça do Balio, 4465-764 Leça do Balio,
Portugal
Atividade Industrial
Data do pedido 19/08/2016
Produtos/Serviços Classe 38: Telecomunicações; difusão de
programas de rádio

Marca nº 00003188/2016/ME/MP
Classes 25; 28
Requerente ZHOU ENGUANG
País de Origem China
Residência Rua 5 de Julho- Pedonal -Cidade da PRAIA
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 08 /08/16
Produtos/Serviços CLASSE 25: Vestuário, conjunto completo de
roupas de bebe, terno de natação, chinelos,
sapatos, chapéu, meias, luvas, lenços e cintos;
CLASSE 28: Artigos de Ginásticas e desporto.

Marca nº 00003192/2016/MN/MP
Classes 29; 30 e 32
Requerente PROLACT - SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE PRODUÇÃO DE LACTICÍNIOS, LDA.
País de Origem Cabo Verde
Residência TIRA CHAPÉU INDUSTRIAL - CIDADE
DA PRAIA, ILHA DE SANTIAGO
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 09 /08/16
Produtos/Serviços CLASSE 29: Iogurtes; leite, bebidas lácteas
onde o leite predomina e outros lacticínios;
geleias, doces, gelatina para alimentos, compotas. CLASSE 30: Gelados Comestíveis; Pós
para Gelados; Creme Gelados; Iogurtes Gelados. CLASSE 32: Sumos de Fruta.
Reivindicação de cores: Ver melho Pantone 185 C, Pr eto Pantone 361 C e Amarelo Pantone 102 C

Marca nº 00003191/2016/MN/MP
Classes 29; 30 e 32
Requerente PROLACT - SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE PRODUÇÃO DE LACTICÍNIOS, LDA
País de Origem Cabo Verde
Residência TIRA CHAPÉU INDUSTRIAL - CIDADE
DA PRAIA, ILHA DE SANTIAGO
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 09 /08/16
Produtos/Serviços CLASSE 29: Iogurtes; leite, bebidas lácteas
onde o leite predomina e outros lacticínios;
geleias, doces, gelatina para alimentos, compotas. CLASSE 30: Gelados Comestíveis;
Pós para Gelados; Creme Gelados; Iogurtes
Gelados. CLASSE 32: Sumos de Fruta.
Reivindicações de cores: Amar elo Pantone 102 C e Ver de Pantone 7481 C

BON APPETIT
Marca nº 00003199/2016/ME/MP
Classes 29
Requerente COFACO AÇORES - Indústria de Conservas, S.A.
País de Origem PORTUGAL
Residência RUA HERÓIS DA FAINA DO BACALHAU, Nº 22, 9600-173 RABO DE PEIXE,
Açores, Portugal
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 17/08/2016
Produtos/Serviços Classe 29: Conservas de peixe.
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Marca nº 00003202/2016/MN/MP
Classes 30
Requerente PURÁGUA S.A.

Marca nº 00003201/2016/MN/MP
Classes 32
Requerente PURÁGUA S.A.

País de Origem Cabo Verde
Residência ZONA INDUSTRIAL LAZARETO, MINDELO - SÃO VICENTE
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 30/08/2016
Produtos/Serviços Classe 30: Gelo para refrescar

País de Origem Cabo Verde
Residência ZONA INDUSTRIAL LAZARETO, MINDELO - SÃO VICENTE
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 30/08/2016
Produtos/Serviços Classe 32: Águas e Minerais

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores Azul e Branca.

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores Azul e Branca.

DAKO
Marca nº 00003205/2016/MN/MP
Classes 7
Requerente CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V.

Publicação de Pedidos

Marca nº 00003204/2016/MN/MP&S
Classes 25, 40
Requerente MARA ALICE ÉVORA OLIVEIRA

País de Origem MÉXICO
Residência Avenida de Ias Palmas No. 100, Colonia
Lomas de Chapultepec, 11000, Distrito
Federal, México

País de Origem Cabo Verde
Residência Boca de Coruja Ilha de Santo Antão-Cabo
Verde
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 12/09/2016
Produtos/Serviços Classe 25 - T-Shirt; Bonés; Polos; Camisas;
Bikini; Adesivos; Calçados; Calções
Classe 40 - Arte Urbana; Estampas; Estampa
em pranchas.

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 12/10/2016

Produtos/Serviços

Reivindicação de cores: Reivindicam— se as cores Preto e branco.

SBSR.FM

Classe 07: Máquinas de lavar de lavandaria,
máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar
loiça, motores para máquinas de lavar.

RÁDIO SBSR

Marca nº 00003206/2016/ME/MS
Classes 38
Requerente UNICER - BEBIDAS DE PORTUGAL, S.A.
País de Origem PORTUGAL
Residência Leça do Balio, 4465-764 Leça do Balio, Portugal

Marca nº 00003207/2016/ME/MS
Classes 38
Requerente UNICER - BEBIDAS DE PORTUGAL,
S.A.
País de Origem PORTUGAL
Residência Leça do Balio, 4465-764 Leça do Balio,
Portugal

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 19-08-2016

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 19-08-2016

Produtos/Serviços Classe 38: TELECOMUNICAÇÕES;
DIFUSÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO.

Produtos/Serviços Classe 38: TELECOMUNICAÇÕES;
DIFUSÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO.
Marca nº 00003208/2016/ME/MP
Classes 32,33
Requerente ALCEA HOLDING LIMITED

À NOSSA

País de Origem MALTA
Residência 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455,
Malta
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 19-08-2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Classe 32: Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. Classe 33: Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas)
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CANDIA

SAUVANA

País de Origem
Residência

Atividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00003209/2016/ME/MP
12
BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.

Marca nº 00003210/2016/ME/MP
Classes 29
Requerente CANDIA

China
Laoniuwan Village North, Shayang Road,
Shahe Town, Changping District, Beijing
102206, Republic of China.
Industrial e Comercial
12-09-2016
Abaixo Listado

CLASSE 12: Automóveis; Camiões; tratores; motociclos; carros;
Carruagens; Empilhadoras; Veículos de içamento; atrelados
[veículos]; carretos de mangueira; armações fundidas; motores para
veículos terrestres; veículos misturadores de cimento; ambulâncias;
camiões de limpeza; camiões de aspersão; autocarros; carros de
desportos; camiões de báscula; veículos para transporte militar;
automóveis para engenheria; chassis de automóveis, triciclos de
transporte.

País de Origem França
Residência 1-3 Rue des Italiens, 75009 Paris, France
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 27-09-2016
Produtos/Serviços CLASSE 29: Leite, Produtos Lácteos, Manteiga, natas e bebidas lácteas.

INCOLAC
Marca nº 00003211/2016/ME/MP
Classes 29
Requerente BELGOMILK
País de Origem BÉLGICA
Residência Fabriekstraat 141, 9120 Kallo, Bélgica.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04-10-2016
Produtos/Serviços CLASSE 29: Leite; Produtos Lácteos; Leite
em pó; bebidas lácteas; queijo e manteiga.

JUMIA
Marca nº 00003212/2016/ME/MP&S
Classes 09; 35
Requerente AIH GENERAL MERCHANDISE UG
(haftungsbeschränkt) & Co. KG
País de Origem Johannisstr. 20, 10117 Berlin, Germany
Residência Alemanha
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04-10-2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 09: Conteúdo gravado; Hardware e software de computadores; Software de computador, registado; Terminais para processamento eletrónico de pagamentos com cartão de crédito; Aparelhos e
instrumentos eletrónicos de navegação, localização e posicionamento; Publicações eletrónicas descarregáveis; Cartões codificados;
Aplicações de software informático descarregáveis. CLASSE 35:
Análise do preço de custo; Prestação de informações comerciais;
Consultadoria e informação relativa a contabilidade; Faixas publicitárias ("banners"); Serviços de avaliação comparativa; Avaliação
comparativa (avaliação das práticas de organização empresarial);
Consultadoria de organização e gestão de empresas; Consultadoria
de recursos humanos; Aconselhamento e informação sobre serviços
para clientes, gestão de produtos e preços em sites de Internet relacionados com compras efetuadas através da Internet; Consultadoria de
emprego; disponibilização de um espaço de mercado on-line para
compradores e vendedores de produtos e serviços; Serviços de encomendas para terceiros; Serviços de análise, pesquisa e informações
empresariais; Serviços de consultoria empresarial; Contabilidade,
gestão de contas e auditoria; Serviços informáticos de encomenda
online; Gestão informática de ficheiros; Serviços de redes empresariais; Serviços de leilões; Cotação de licitação; Serviços de diretórios de informação comercial prestados através de redes informáticas mundiais; Serviços de faturação; Serviços de informação relacionados com empregos e oportunidades de carreira; Serviços de gestão de cadeias de abastecimento; Serviços de marketing; Pesquisa de
mercado; Sondagem de opinião; Organização de eventos, exposições, feiras e espetáculos para fins comerciais, promocionais e publicitários; Gestão de inventários; Agências de emprego; Seleção de
pessoal por meio de testes psicotécnicos;

Serviços de gestão de recursos humanos e recrutamento; Apresentação de produtos nos meios de comunicação, para venda a retalho;
Serviços de análise de preços; Serviços de comparação de preços;
Serviços de apresentação de contas; Serviços de consultadoria e
assessoria empresarial; Gestão de empresas (para terceiros); Aluguer de espaços publicitários; Negociação e conclusão de transações comerciais para terceiros; Obtenção de contratos para terceiros; Serviços de intermediação comercial; Processamento administrativo de notas de encomenda; Compilação de diretórios para publicação na Internet; Prestação de um guia publicitário de consulta
on-line contendo os produtos e serviços de outros vendedores online na Internet; Serviços de publicidade e de promoção de vendas;
Publicidade dos serviços de outros vendedores, permitindo que os
clientes possam facilmente ver e comparar os serviços desses mesmos vendedores; Publicidade dos produtos de outros vendedores,
permitindo que os clientes possam facilmente ver e comparar os
produtos desses mesmos vendedores; Serviços de publicidade relacionados com o recrutamento de pessoal; Serviços de publicidade,
marketing e promoção; Prestação de contactos comerciais e empresariais através da Internet; Compilação de informação em base de
dados informáticas; prestação de informações sobre os serviços
acima referidos; serviços de aquisição, reserva e marcação de todos
os serviços acima referidos; Serviços de comércio retalhista e grossista com os seguintes produtos: produtos químicos, adesivos, tintas, combustíveis, serralharia, ferramentas mecânicas e elétricas,
acessórios de bricolagem e de jardinagem, materiais de construção,
máquinas e equipamento para uso doméstico, aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração,
secagem, ventilação, distribuição de água, instalações sanitárias,
guarda-chuvas, guarda-sóis, mobiliário, artigos decorativos, mobiliário para interior e exterior, alcatifas, revestimentos de solos,
tendas, acessórios para animais, louça, utensílios para cozinhar,
artigos para cozinha, produtos de limpeza, recipientes para uso
doméstico, louça e talheres, artigos em vidro e porcelana, máquinas
e aparelhos para uso doméstico, máquinas elétricas de cozinha,
software, conteúdo multimédia gravado, equipamento e aparelhos
eletrónicos de consumo, aparelhos para registo, transmissão, reprodução e/ou armazenamento de som, imagens e/ou outros dados,
aparelhos óticos,
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computadores, aparelhos de telecomunicações, artigos de papelaria, produtos de impressão, acessórios de escritório, artigos para trabalhos
manuais, artigos para passatempos, artigos para embalagem, fogos de artifício, artigos de higiene, produtos para lavagem e limpeza, cosméticos, perfumaria, medicamentos, artigos ortopédicos, produtos higiénicos, joalharia, relógios de pulso e partes de relógios de pulso, instrumentos musicais, vestuário e acessórios de vestuário, calçado, acessórios para a cabeça, óculos e armações de óculos, artigos de retrosaria,
artigos têxteis para uso doméstico, malas e sacos de viagem, capas, sacos, mochilas, malas, acessórios de viagem, veículos, acessórios para
veículos, bicicletas, barcos, artigos de desporto e brinquedos, produtos agrícolas, hortícolas e florestais, plantas, flores, alimentos, bebidas,
alimentos para animais, animais, tabaco, artigos para fumadores, artigos em couro, nomeadamente sacos, malas de viagem, mochilas, pastas,
malas, caixas, carteiras, conjuntos de viagem, etiquetas para bagagem, pinos, atacadores, artigos de selaria; Compilação, para o benefício de
terceiros, de uma variedade de produtos, com exceção do respetivo transporte, nomeadamente de produtos químicos, adesivos, tintas, combustíveis, serralharia, ferramentas mecânicas e elétricas, acessórios de bricolagem e jardinagem, materiais de construção, máquinas e equipamento para uso doméstico, aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, distribuição de água, instalações sanitárias, guarda-chuvas, guarda-sóis, mobiliário, artigos decorativos, mobiliário para interior e exterior, alcatifas, revestimentos de solos, tendas, acessórios para animais, louça, utensílios para cozinhar, artigos para cozinha, produtos de limpeza, recipientes para uso doméstico, louça e talheres, artigos em vidro e porcelana, máquinas e aparelhos para uso doméstico, máquinas elétricas de
cozinha, software, conteúdo multimédia gravado, equipamento e aparelhos eletrónicos de consumo, aparelhos para registo, transmissão,
reprodução e/ou armazenamento de som, imagens e/ou outros dados, aparelhos óticos, computadores, aparelhos de telecomunicações, artigos de papelaria, materiais impressos, acessórios de escritório, artigos para trabalhos manuais, artigos para passatempos, artigos para embalagem, fogos de artifício, artigos de higiene, produtos para lavagem e limpeza, cosméticos, perfumaria, medicamentos, artigos ortopédicos,
produtos para cuidados de saúde, joias, relógios de pulso e partes de relógios de pulso, instrumentos musicais, vestuário e acessórios de vestuário, calçado, acessórios para a cabeça, óculos e armações de óculos, artigos de retrosaria, artigos têxteis para uso doméstico, malas e sacos
de viagem, capas, sacos, mochilas, malas, acessórios de viagem, veículos, acessórios para veículos, bicicletas, barcos, artigos de desporto e
brinquedos, produtos agrícolas, hortícolas e florestais, plantas, flores, alimentos, bebidas, alimentos para animais, animais, tabaco, artigos
para fumadores, artigos em couro, nomeadamente sacos, malas de viagem, mochilas, pastas, malas, caixas, carteiras, conjuntos de viagem,
etiquetas para bagagem, pinos, atacadores, artigos de selaria, permitindo que os clientes possam facilmente ver e comprar esses produtos;
Compilação, para o benefício de terceiros, de uma variedade de serviços, nomeadamente serviços de marketing, publicidade e promoção,
serviços administrativos, serviços de consultadoria e assessoria empresarial, serviços de gestão de contas e consultadoria fiscal, serviços de
correlação de empregos entre empresas e trabalhadores, serviços de intermediação, serviços imobiliários, serviços de um agente imobiliário,
serviços de empresa de mudanças, serviços de financiamento, serviços de limpeza e lavandaria, serviços de um trabalhador, nomeadamente
o tratamento de materiais, serviços de instalação sanitária, eletrónica e elétrica, serviços de renovação, pintura e reboco, serviços de reparação de veículos, aluguer de ferramentas, máquinas e aparelhos para construção, renovação e reparação, serviços de exterminação, desinfeção
e controlo de animais nocivos, serviços de telecomunicação, serviços de transporte, serviços de armazenagem, serviços de aluguer e locação
de carros, serviços de estacionamento, serviços de fabricação e montagem personalizados, serviços de impressão, serviços no domínio da
energia, serviços de publicação e informação, serviços no domínio da educação, entretimento, cultura e desportos, serviços de ciência e tecnologia, serviços de design, serviços informáticos (Tecnologia de Informação), software como serviço (SaaS), serviços de controlo de qualidade, serviços de uma agência de viagem, serviços de alojamento temporário, serviços para o fornecimento de comida e bebida, serviços de
alojamento para animais, creches, serviços de centro de dia e casa de repouso para idosos, serviços de cuidados médicos e de beleza, serviços de segurança, serviços sociais, serviços de redes sociais, serviços de assistência pessoal a nível doméstico, realização de recados, planeamento, preparação e realização de eventos, funerais, casamentos, serviços de fotografia, serviços de compra personalizados, serviços de
encontros, serviços legais, permitindo que os clientes possam facilmente comparar e comprar esses serviços.
Reivindicação do Direito de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do registo da marca nº 302016103309.6, efetuado na Alemanha, em
11/04/2016.

CLUB HOTEL RIU GAROPA
Marca nº 00003213/2016/ME/MS
Classes 43
Requerente RIU HOTELS, SA.
País de Origem Espanha
Residência Calle Laud s/n, Riu Center, Playa de Palma,
Palma de Mallorca, Espanha
Marca nº 00003214/2016/MN/MS
Classes 43
Requerente CARLO DI LALLO

Atividade Comercial
Data do pedido 05-10-2016
Produtos/Serviços CLASSE 43: Restauração (alimentação), alojamento temporário, serviços que integram a
classe 43ª

País de Origem Itália
Residência VILA DE SANTA MARIA
Atividade Comercial
Data do pedido 07-10-2016
Produtos/Serviços Classe 43: Bar/Restaurante - Serviço de Restaurante e Bar.

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores Dourado, vermelho, laranja, amarelo, castanho-escuro e azul.
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Marca nº 00003215/2016/MN/MP
Classes 18; 22; 23; 24; 25
Requerente MARKAS, LDA
País de Origem Cabo Verde
Residência Fonte Meio/Madeiralzinho Rua Alberto Leite, São Vicente.
Atividade Comercial
Data do pedido 18-10-2016
Produtos/Serviços Abaixo listado

CLASSE 18: Couro e imitação de couro; malas e maletas de viagem; chapéus de sol. CLASSE 22: Cordas; fios; sacos; matérias têxteis fibrosas em bruto. CLASSE 23: Fios para uso têxtil; CLASSE 24: Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e
mesa. CLASSE 25: Vestuário, Calçado e chapelaria.

ECLIPSE
Marca nº 00003216/2016/ME/MP
Classes 12
Requerente Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 24-10-2016
Produtos/Serviços CLASSE 12: Automóveis, suas partes e acessórios.

Marca nº 00003217/2016/ME/MS
Classes 36
Requerente QATAR NATIONAL BANK
País de Origem QATAR
Residência Al Cornish Street P.O. Box 1000 Doha Qatar
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 24-10-2016

Produtos/Serviços CLASSE 36: Serviço e Negócios Financeiros;
Serviços Bancários; Negócios Monetários.

Marca nº 00003218/2016/ME/MS
Classes 36
Requerente QATAR NATIONAL BANK
País de Origem QATAR
Residência Al Cornish Street P.O. Box 1000 Doha – Qatar
Atividade Comercial
Data do pedido 24-10-2016
Produtos/Serviços CLASSE 36: Serviço e Negócios Financeiros;
Serviços Bancários; Negócios Monetários

Marca nº 00003222/2016/ME/MP
Classes 29, 30 e 32
Requerente Rauch Fruchtsäfte Gmbh
País de Origem Áustria
Residência Langgasse 1, 6830 Rankweil, Áustria
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 15/09/2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 29: Peixe, carne, aves e caça; extractos de carne; frutos e
legumes em conserva, secos e cozidos-geleias, doces, compotas;
ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis; polpa de
fruta-purês de frutas; concentrados de fruta; fruta em conserva;
preparações à base de fruta; compotas de fruta; compota de maçã;
purê de tomate, leite e produtos lácteos com café ou sabor a café.

Classe 30: Café, chá, cacau e sucedâneos do café; bebidas à base de
café; bebidas à base de chocolate-bebidas de café com leite; bebidas
à base de café com leite; capuchino; macchiato; latte-macchiató;
café gelado; arroz; tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas de
cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar,
mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda;
vinagres, molhos(condimentos); especiarias; gelo; bebidas a base de
chá; bebida à base de chá; bebidas à base de chá e/ou água; bebidas
à base de chá com aromas de frutos; coulis de frutas[molhos]. Classe 32: Cervejas; águas minerais e gasosas; bebidas sem álcool; bebidas de fruta e sumos de fruta-néctares; néctares de frutas, sem álcool; bebidas à base de néctares de fruta; bebidas de vegetais e sumos
de vegetais; xaropes e outras preparações para bebidas ; bebidas
energéticas; limonadas; bebidas sem álcool, Em especial com sabor
a fruta; bebidas de frutos[smoothies]; bebidas aromatizadas à base
de água e/ou chá; sumo de coco; água de coco; sumo de tomate;
bebidas não alcoólicas à base de fruta; extratos de frutos sem álcool;
concentrado de sumos de fruta-cocktails sem álcool; bebidas isotónicas; bebidas não alcoólicas com ingredientes de café ou sabor a
café, bebidas energéticas com ingredientes de café ou sabor a café;
mostos; aperitivos não-alcoólicos; bebidas não alcoólicas constituídas por sumo de coco ou com sabor a sumo de coro ou sabor a coco; bebidas à base de soro de leite; bebidas não alcoólicas com aroma de chá; refrigerantes com aroma de café; refrigerantes com sabor a fruta; bebidas não alcoólicas, contendo fruta ou extractos de
fruta; bebidas não alcoólicas com aroma de chá; refrigerantes com
aroma de café; bebidas não alcoólicas, contendo chá ou extractos de
chá ;bebidas não alcoólicas, contendo café ou extractos de café.
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9ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

BALLANTINE´S
Marca nº 00003224/2016/MN/MP
Classes 32
Requerente PURÁGUA S.A.

Marca nº 00003227/2016/ME/MP
Classes 33
Requerente Allied Domecq Spirits & Wine Limited

País de Origem Cabo Verde
Residência ZONA INDUSTRIAL LAZARETO, MINDELO - SÃO VICENTE

País de Origem Reino Unido
Residência Chivas House, 72 Chancellors Road, London
W6 9RS, United Kingdom
Atividade Comercial e Industrial

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 30/08/2016
Produtos/Serviços Classe 32: Gasosas e outras bebidas não alcoólicas

Data do pedido 27/09/2016
Produtos/Serviços Classe 33: Bebidas alcoólicas (exceção das
cervejas).

Reivindicação de cores: Reivindica-se a cor Branca.

ATEMOSPHERE
Publicação de Pedidos

Marca nº 00003246/2016/MN/MP&S
Classes 25; 26; 27; 28; 35 e 41
Requerente Sónia Cristina de Purificação Tavares Duarte
País de Origem Cabo Verde
Residência Palmarejo Grande, Cidade da Praia.

Marca nº 00003241/2016/MN/MS
Classes 41

Atividade Industrial e Comercial

Requerente Nelson Júlio Alves Monteiro

Data do pedido 17-11-2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado

País de Origem Cabo Verde
Residência Avenida Cidade de Lisboa, Várzea

Classe 25 - Vestuário; calçado; chapelaria; Classe 26 - Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós; alfinetes e agulhas; flores artificiais; Classe 27 - Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias murais não em
matérias têxteis; Classe 28 - Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e
de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de
natal; Classe 35 - Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 41 - Educação; formação;
divertimento; atividades desportivas e culturais

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 17/10/2016
Produtos/Serviços Classe 41: Realização de eventos Culturais e
Realização de eventos recreativos.
Reivindicação de cores: Reivindicam– se as cores Branco e vermelho.
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AVISO

Prazos de Reclamação e de Contestação

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

2
RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE MARCA
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Marca n.º 00002809/2015/ME/MS

GOLDEN TULIP
Marca n.º 00002853/2015/ME/MS

Retificação da marca nº 00002809/2015/ME/MS – Golden Tulip – em nome do
requerente GT Licensing Lux S.A.R.L, de nacionalidade Luxemburguesa, com a
residência em 5 Rue Guillaume Krol, L-1882, Luxemburgo, Publicado no 5º
BPI, na par te r elativa – À residência/endereço morada do requerente.

Rectificação da marca 00002853/2015/ME/MS – SGCR INTELLECTUAL PROPERTY EXPERTS Your flag, our cause – em nome da requerente Simões, Garcia,
Corte-Real & Associados- Consultores, Lda., com r esidência em, Rua Castilho 167, 2º, 1070-050-Lisboa, Portugal, publicado no 6º BPI, na parte relativa a
lista dos serviços - Serviços de consultoria e de representação no domínio da proteção e defesa da propriedade intelectual e industrial, incluindo em assuntos
relacionados com patentes, modelos de utilidade, desenhos, marcas, denominações de origem, às indicações de proveniência, às obtenções vegetais, concorrência e direitos de autor; realização de pesquisas no âmbito das patentes,
modelos de utilidade, desenhos, marcas; serviços para a constituição, valorização, manutenção e defesa de direitos de propriedade intelectual.

Marca n.º 00003070/2015/ME/MP

Retificação da marca n.º 00003070/2015/ME/MP – MARLBORO GOLD – em
nome da PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL, com residência em Quai Jeanrenaud
3, Neuchâtel, 2000, Suíça, publicado no 8º BPI na parte relativa ao Sinal da Marca.

00001253/2011/ME/MP&S

Retificação da marca nº 00001253/2011/ME/MP&S – LEXUS & DEVICE – em
nome da requerente Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation), de nacionalidade Japonesa, Publicado no 2º BPI, na parte relativa à morada:
1 Toyota-Cho, Toyota-shi, Aichi-Ken, Japan.

00001254/2011/ME/MP&S
Retificação da marca nº 00001254/2011/ME/MP&S – TOYOTA DEVICE MARK
– em nome da requerente Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation), de nacionalidade Japonesa, Publicado no 2º BPI, na parte relativa à morada: 1 Toyota-Cho, Toyota-shi, Aichi-Ken, Japan.
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PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS

Os pedidos para registo de marcas a que fazem referência devem ser formulados de acordo com o estabelecido no
Código de Propriedade Industrial em vigor no País (Decreto - Lei nº 4/2007 de 20 de Agosto, I Série, Número 31), ou
seja:

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



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



Factos demonstrativos se a marca é industrial ou comercial;



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

2 – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:



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



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



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

requerente ser estrangeiro sem residência em Cabo Verde;



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



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

3
AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR
AVERBAMENTO/ALTERAÇÃO PEDIDO
 ALTERAÇÃO CLASSE
 ALTERAÇÃO ENDEREÇO/MORADA
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AVERBAMENTO DE
MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE
DO TITULAR
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N.º Marca

Reprodução do sinal
da Marca

Classes

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA IDENTIDADE DO TITULAR:
DE: CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA (também
comercializando como CITIZEN WATCH CO. LTD.)
0000213/2006/ME/MP

9, 14

Averbamento Modificação Identidade Titular

PARA: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, ALSO
TRADING AS CITIZEN HOLDINGS CO., LTD,

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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ALTERAÇÃO DOS
PEDIDOS
ALTERAÇÃO DA CLASSE
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N.º Marca

0000261/2007/ME/MP

Classes

33

ALTERAÇÃO DA CLASSE

Alteração da classe da marca:
De: Classe 9, 16, 18, 21, 25 e 33
Para: Classe 33

Reprodução do sinal
da Marca
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ALTERAÇÃO DOS
PEDIDOS
ALTERAÇÃO ENDEREÇO/MORADA
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N.º Marca

Reprodução do sinal
da Marca

Classes

DE: Ctr a. De Andalucia, Km 12, Pol. Ind. El Salobral 1, Getafe - 28 - Madrid, Espanha
PARA: C/ J acinto Benavente 2 A - Parque Empresarial las Rozas, Ed. Tripark, 28232 Las Rozas,
Madrid, Espanha.

00002678/2015/ME/MP

31

DE: Ctr a. De Andalucia, Km 12, Pol. Ind. El Salobral 1, Getafe - 28 - Madrid, Espanha
PARA: C/ J acinto Benavente 2 A - Parque Empre-

00002680/2015/ME/MP&S

BONTÉ

3, 5, 8, 16, 21, 44

sarial las Rozas, Ed. Tripark, 28232 Las Rozas,

ALTERAÇÃO ENDEREÇO/MORADA

Madrid, Espanha
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PEDIDOS DE
DESISTÊNCIA

4
DESISTÊNCIA MARCAS
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Desistência do pedido de registo da Marca nominativa “SONAE SIERRA” n.º
0000436/2007/ME/MS, em nome da SonaeSgps, S.A.

Marca

Requerente/Titular

SONAE SIERRA

SONAE-SGPS, S.A

Desistência do pedido de registo da Marca mista
“STOLICHNAYA STOLI BLUEBERI” n.º
0000444/2007/ME/MP, em nome da Spirits International N.V.

SPIRITS INTERNATIONAL N.V

Desistência do pedido de registo da Marca mista
“STOLICHNAYA STOLI OHRANJ” n.º
0000445/2007/ME/MP, em nome da Spirits International N.V.

SPIRITS INTERNATIONAL N.V

Desistência do pedido de registo da Marca mista
“STOLICHNAYA STOLI PEACHIK” n.º
0000446/2007/ME/MP, em nome da Spirits International N.V.

SPIRITS INTERNATIONAL N.V

Desistência do pedido de registo da Marca mista
“STOLICHNAYA STOLI RAZBERI” n.º
0000447/2007/ME/MP, em nome da Spirits International N.V.

SPIRITS INTERNATIONAL N.V

Desistência do pedido de registo da Marca mista
“STOLICHNAYA STOLI STRASBERI” n.º
0000448/2007/ME/MP, em nome da Spirits International N.V.

SPIRITS INTERNATIONAL N.V

Desistência do pedido de registo da Marca mista
“STOLICHNAYA STOLI VANIL” n.º
0000449/2007/ME/MP, em nome da Spirits International N.V.

SPIRITS INTERNATIONAL N.V

DESISTÊNCIA

9ºBPI
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PEDIDO

INDEFERIMENTO
PEDIDO

NÃO

EXAME FORMAL

NÃO

IRREGULARIDADES
FORMAIS?

SIM

NOTIFICAÇÃO
REQUERENTE

RESPOSTA
REQUERENTE?

SIM

REGULARIZAÇÃO DO
PEDIDO?

NÃO

PUBLICAÇÃO BPI

SIM

EXAME DE FUNDO

OPOSIÇÃO?

SIM

RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE?

SIM

RECUSA PEDIDO

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA
(OFICIOSOS)?

NÃO

SIM

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO
REQUERENTE

NÃO

CONCESSSÃO DO
REGISTO
NÃO

RESPOSTA
REQUERENTE?

SIM

MAN TÉM OS
FUNDAMENTOS DE
RECUSA?

PUBLICAÇÃO DESP ACHO
BPI
NÃO

RECUSA DEFINITIVA

SIM

ETAP A RE-EXAME
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CONCESSÃO DE TÍTULOS
DE REGISTO

6
CONCESSÃO DE TÍTULOS DE REGISTO
RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS
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CONCESSÃO TÍTULOS
MARCAS

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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RELENZA

LOGAN

N.º Pedido: 000063/2006/ME/MP

N.º Pedido: 000064/2007/ME/MP

Marca: RELENZA

Marca: Heptovir

Classe: 05

Classe: 05

Titular: Glaxo Gr oup Limited

Titular: Glaxo Gr oup Limited

Data do pedido: 03/08/2006

HEPTOVIR

Publicação: B.O 28/11/2008

Publicação: B.O 28/11/2008

Data de Concessão: 30/07/2013

Data de Concessão: 30/07/2013

País de Origem: Reino Unido da Gr ã

País de Origem: Reino Unido da Gr ã

Bretanha

Bretanha

N.º Pedido: 0000199/2006/ME/MP

N.º Pedido: 0000201/2006/ME/MP

Marca: LOGAN

Marca: MAAZA

Classe: 12

Classe: 32

Titular: Renault s.a.s.

Titular: Infr a Foodbr ands B.V.

Data do pedido: 14/06/2006

Data do pedido: 28/06/2006

MAAZA

Publicação: B.O. 01/01/2010

Publicação: B.O. 01/01/2010

Data de Concessão: 14/06/2016

Data de Concessão: 14/06/2016

Pais de Origem: Fr ança

Pais de Origem: Holanda

N.º Pedido: 0000216/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000203/2007/ME/MP

Marca: COMB-THRU

Marca: CESAR

Classe: 03

Classe: 05, 31

Titular: PRO-LINE INTERNATIONAL,

Titular: Mar s, Incor por ated, nor te

CESAR

Data do pedido: 30/04/2007

INC.

americana (Estado de Delaware)

COMB-THRU

Data do pedido: 09/02/2007

Data do pedido: 18/12/2007
Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 17/06/2016

Data de Concessão: 05/06/2015

Pais de Origem: Estados Unidos da Amé-

País de Origem: Estados Unidos da
América

rica

N.º Pedido: 0000352/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000467/2008/ME/MS

Marca: BRAHMA CHOPP

Marca: III FIGURATIVA

Classe: 32

Classe: 36

Titular: Companhia de Bebidas das

Titular: Allianz SE

Américas - AMBEV
Data do pedido: 30/05/2007

Data do pedido:

Publicação: B.O 01/01/2010

06/03/2008

Publicação: B.O 01/01/2010

Data de Concessão: 30/07/2013

Data de Concessão: 20/07/2016

País de Origem: Br asil

País de Origem: Alemanha
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N.º Pedido: 0000468/2008/ME/MS

N.º Pedido: 0000469/2008/ME/MS

Marca: Allianz III

Marca: Allianz

Classe: 36

Classe: 36

Titular: Allianz SE

Titular: Allianz SE
Data do pedido:

Data do pedido:

Publicação: B.O 01/01/2010

Publicação: B.O 01/01/2010

Data de Concessão: 21/07/2016

Data de Concessão: 21/07/2016

País de Origem: Alemanha

Concessão de Títulos

ALOXI

WARSTEINER

06/03/2008

06/03/2008

País de Origem: Alemanha

N.º Pedido: 0000470/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000508/2007/ME/MP

Marca: ALOXI

Marca: War steiner Figur ativa

Classe: 05

Classe: 32

Titular: Helsinn Healthcar e, SA.

Titular: War steiner Br auer ei Haus

Data do pedido:

Cramer KG

15/10/2007

Data do pedido: 04/10/2007
Publicação: B.O 01/01/2010

Publicação: B.O 01/01/2010

Data de Concessão: 21/07/2016

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Suíça

País de Origem: Alemanha

N.º Pedido: 0000509/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000510/2008/ME/MP

Marca: War steiner

Marca: Wester n Union

Classe: 32

Classe: 16

Titular: War steiner Br auer ei Haus Cr a-

Titular: Wester n Union Holdings, Inc.

mer KG

Data do pedido: 20/08/2008

Data do pedido: 04/10/2007

Publicação: B.O 01/01/2010

Publicação: B.O 01/01/2010

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Estados Unidos da
América

País de Origem: Alemanha

N.º Pedido: 0000563/2010/ME/MP

N.º Pedido: 0000677/2008/ME/MP

Marca: PARTAGAS

Marca: COLUNEX

Classe: 34

Classe: 20

Titular: CORPORACION HABANOS,

Titular: COLUNEX PORTUGUESA -

S.A

Indústria e Distribuição de Sistema de Des-

COLUNEX

Data do pedido: 24/11/2010

canso, S.A.
Data do pedido: 25/06/2008

Publicação: 1º BPI

Publicação: B.O 25/06/2010

Data de Concessão: 28/07/2016

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Cuba

País de Origem: Por tugal

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

41

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Pedido: 0000958/2007/ME/MP
Marca: Assos

N.º Pedido: 0000935/2009/ME/MP
Marca: HAPPY DAY

Classe: 34

Classe: 29, 30, 32

Titular: Papastr atos Cigar ette Ma-

Titular: Rauch Fr uchtsäfte GMBH

HAPPY DAY

ASSOS

Data do pedido: 08/10/2009

FLIP - TOP

Data do pedido: 03/04/2007

Publicação: 1º BPI

Publicação: B.O 01/10/2010

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Áustr ia

DETROIT

nufacturing Company SA

País de Origem: Suíça

N.º Pedido: 0000960/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000961/2007/ME/MP

Marca: Detr oit

Marca: EVE

Classe: 34

Classe: 34

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

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

Data do pedido: 03/04/2007

EVE

Data do pedido: 03/04/2007

Publicação: B.O 01/10/2010

Publicação: B.O 01/10/2010

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Suíça

País de Origem: Suíça

N.º Pedido: 0000962/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000963/2007/ME/MP

Marca: FLIP - TOP

Marca: FOUR SQUARE

Classe: 34

Classe: 34

Titular: Philip Mor r is Br ands SARL.

Titular: Philip Mor r is Br ands SARL.

Data do pedido: 03/04/2007

FOUR SQUARE Data do pedido: 03/04/2007

Publicação: B.O 01/10/2010

Publicação: B.O 01/10/2010

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Suíça

País de Origem: Suíça

N.º Pedido: 0000964/2008/ME/MP

N.º Pedido: 0000966/2007/ME/MP

Marca: i FLAVOUR DEVICE

Marca: Lar k

Classe: 34

Classe: 34

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

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

Data do pedido: 03/04/2007

LARK

Publicação: B.O 01/10/2010

Data do pedido: 03/04/2007

Publicação: B.O 01/01/2010

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Suíça

País de Origem: Suíça
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NEXT

Concessão de Títulos

PRESIDENT

N.º Pedido: 0000972/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000973/2007/ME/MP

Marca: NEXT

Marca: MARLBORO Roof Device

Classe: 34

Classe: 34

Titular: Philip Mor r is Br ands SARL.

Titular: Philip Mor r is Br ands SARL.

Data do pedido: 03/04/2007

Data do pedido: 03/04/2007

Publicação: B.O 01/10/2010

Publicação: B.O 01/10/2010

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Suíça

País de Origem: Suíça

N.º Pedido: 0000975/2007/ME/MP

N.º Pedido: 00001009/2012/ME/MP

Marca: PRESIDENT

Marca: NIVEA MEN

Classe: 34

Classe: 03

Titular: PHILIP MORRIS PRODUCTS

Titular: BEIERSDORF AG

S.A.
Data do pedido: 03/04/2007

Data do pedido: 22/06/2012

Publicação: B.O. de 01/10/2010

Publicação: 3ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 22/06/2016

País de Origem: Suíça

País de Origem: Alemanha

N.º Pedido: 00001069/2010/MN/MP&S

N.º Pedido: 00001096/2007/ME/MP

Marca: Lobu ku Xibinhu

Marca: DOVE

Classe: 24, 28, 41

Classe: 29 e 30

Titular: Már io Lopes Tavar es

Titular: Mar s, Incor por ated, nor teamericana (Estado de Delaware)

DOVE

Data do pedido: 02/08/2010

Publicação: 1ºBPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

MOTIONS

Data do pedido: 07/02/2007

País de Origem: Cabo Ver de

País de Origem: Estados Unidos da América

N.º Pedido: 00001129/2007/ME/MP

N.º Pedido: 00001168/2006/ME/MP

Marca: Motions

Marca: IBM

Classe: 03

Classe: 09 e 16

Titular: Sociedade Alber to Culver USA,

Titular: INTERNATIONAL BUSI-

INC.

IBM

Data do pedido: 18/12/2007

NESS MACHINES CORPORATION
Data do pedido: 20/09/2016

Publicação: 1ºBPI

Publicação: 1ºBPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Estados Unidos da América

País de Origem: Estados Unidos da
América

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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9ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Pedido: 00001471/2008/ME/MP

N.º Pedido: 00001520/2011/ME/MP

Marca: SG

Marca: GOOGLE

Classe:34

Classe: 09

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

Titular: Google Inc.

Data do pedido: 24/04/2008

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Estados Unidos da
América

País de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001521/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001522/2011/ME/MP

Marca: GMAIL

Marca: You Tube

Classe: 38

Classe: 38

Titular: Google Inc.

Titular: Google Inc.

Data do pedido: 20/04/2011

Data do pedido: 20/04/2011

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013

País de Origem: Estados Unidos da
América

País de Origem: Estados Unidos da
América

N.º Pedido: 00001675/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001660/2012/ME/MS

Marca: CONTI COLA

Marca:DEL VALLE & Design in

Classe: 32

Black & White

Titular: Casa di Conti Ltd.

Classe: 35

CONTI COLA

Titular: J DV Mar kco S.A.P.I.
Data do pedido: 27/03/2012

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 3ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 18/02/2016

País de Origem: Br asil

País de Origem: México

N.º Pedido: 00002174/2013/ME/MS

N.º Pedido: 00001888/2012/ME/MP

Marca: Lisnave Estaleir os Navais, S.A.

Marca: LABELLO

Classe: 35 e 37

Classe: 03
Titular: BEIERSDORF

LABELLO

Data do pedido: 15/09/2011

Titular: Lisnave- Estaleiros Navais, SA,

AG

Data do pedido: 10/05/2012

Data do pedido: 10/06/2013
Publicação: 3ºBPI

Publicação: 3º BPI

Data de Concessão: 08/07/2016

Data de Concessão: 22/06/2016

País de Origem: Por tugal

País de Origem: Alemanha

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Concessão de Títulos

Data do pedido: 20/04/2011

9ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Concessão de Títulos

SANITANA

KRYSTAL

N.º Pedido: 00002178/2013/ME/MP&S

N.º Pedido: 00002232/2013/MN/MP

Marca: SANITANA

Marca: TRIN

Classe: 11, 35 e 39

Classe: 32

Titular: SANITANA- FABRICA DE

Titular: TECNICIL INDUSTRIA, S.A

SANITÁRIOS DE ANADIA, SA.
Data do pedido: 03/07/2013

Data do pedido: 16/10/2013

Publicação: 3ºBPI

Publicação: 3ºBPI

Data de Concessão: 08/07/2013

Data de Concessão: 04/07/2016

País de Origem: Por tugal

País de Origem: Cabo Ver de

N.º Pedido: 00002233/2013/MN/MP

N.º Pedido: 00002234/2013/MN/MP

Marca: Tr indade água de nha Raiz

Marca: Tr indade água da minha Raiz

Classe: 32

Classe: 32

Titular: TECNICIL INDUSTRIA, S.A

Titular: TECNICIL INDUSTRIA, S.A

Data do pedido: 16/10/2013

Data do pedido: 16/10/2013

Publicação: 3ºBPI

Publicação: 3ºBPI

Data de Concessão: 04/07/2016

Data de Concessão: 04/07/2016

País de Origem: Cabo ver de

País de Origem: Cabo Ver de

N.º Pedido: 00002236/2013/ME/MS

N.º Pedido: 00002328/2013/ME/MS

Marca: Kr ystal

Marca: MORECAST

Classe: 43

Classe: 42

Titular: Rio Hotels, SA

Titular: UBIMET GmbH

MORECAST
Data do pedido: 01/10/2013

Data do pedido: 28/11/2013

Publicação: 3ºBPI

Publicação: 3ºBPI

Data de Concessão: 25/08/2016

Data de Concessão: 19/07/2016

País de Origem: Espanha

País de Origem: Áustr ia

N.º Pedido: 00002359/2014/ME/MP

N.º Pedido: 00002363/2014/ME/MS

Marca: Dioplaste

Marca: UBIMET

Classe: 02

Classe: 42

Titular: BARBOT - Industria de Tintas,

DIOPLASTE

Titular: UBIMET GmbH

S.A.

UBIMET

Data do pedido: 16/01/2014

Data do pedido: 21/01/2014

Publicação: 3ºBPI

Publicação: 3ºBPI

Data de Concessão: 26/07/2016

Data de Concessão: 19/07/2016

País de Origem: Por tugal

País de Origem: Áustr ia

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

GRAND I10

N.º Pedido: 00002426/2014/ME/MP

N.º Pedido: 00002437/2014/MN/MS

Marca: GRAND I10

Marca: Tesour o das ilhas

Classe: 12

Classe: 35

Titular: HYUNDAI MOTOR COM-

Titular: TECNICIL INDUSTRIA, S.A

PANY
Data do pedido: 04/03/2014

Data do pedido: 11/04/2014

Publicação: 3ºBPI

Publicação: 4ºBPI

Data de Concessão: 07/07/2016

Data de Concessão: 09/07/2016

País de Origem: Cor r eia do Sul

País de Origem: Cabo Ver de

N.º Pedido: 00002483/2014/ME/MP

N.º Pedido: 00002528/2014/ME/MP

Marca: Fc Por to

Marca: GIRBAU

Classe: 9,25,28,35,38,41

Classe: 07 e 11

Titular: Por tocomer cial, Sociedade de

Titular: GIRBAU, S.A.

comercialização, Licenciamento e Sponsorização, SA.,

Data do pedido: 11/ 08/ 2014

Data do pedido: 15/07/2014

Publicação: 4ºBPI

Publicação: 4ºBPI

Data de Concessão: 08/07/2016

Data de Concessão: 08/07/2016

País de Origem: Espanha

País de Origem: Por tugal

N.º Pedido: 00002683/2015/ME/MP

N.º Pedido: 00002698/2015/ME/MP

Marca: Pr imor

Marca: BUNGE SOYA

Classe: 29 e 30

Classe: 29 e 30

Titular: Bunge Alimentos SA.

Titular: Bunge Alimentos SA.

Data do pedido: 13/02/2015

Data do pedido:13/02/2015

Publicação: 4ºBPI

Publicação: 4ºBPI

Data de Concessão: 21/10/2016

Data de Concessão: 25/10/2016

País de Origem: Br asil

País de Origem: Br asil

N.º Pedido: 00002699/2015/ME/MP

N.º Pedido: 00002740/2015/MN/MP

Marca: Delicia

Marca: Limpax

Classe: 29 e 30

Classe: 03

Titular: Bunge Alimentos SA.

Titular: Afr olusa- Importação e Exportação Geral de Produtos

Data do pedido: 13/02/2015

Data do pedido: 09/04/2015

Publicação: 4ºBPI

Publicação: 5ºBPI

Data de Concessão: 24/10/2016

Data de Concessão: 17/08/2016

País de Origem: Br asil

País de Origem: Cabo Ver de
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Concessão de Títulos

9ºBPI

9ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

N.º Pedido: 00002791/2008/ME/MS

N.º Pedido: 00002812 /2015/MN/MP

Marca: Wester Union

Marca: La Ter r asse

Classe: 36

Classe: 30

Titular: WESTERN UNION HOLDINGS,

Titular: TANRY, Lda

INC.
Data do pedido: 20/08/2008

Data do pedido: 22/07/2015

Publicação: 5ºBPI

Publicação: 5º BPI

Data de Concessão: 30/06/2016

Data de Concessão: 02/11/2016

País de Origem: Estados Unidos da América

Concessão de Títulos

País de Origem: Cabo Ver de
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9ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

CONCESSÃO TÍTULOS
LOGÓTIPOS
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9ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Pedido: 00002869/2015
Logótipo: Tecnicil Imobiliár ia
Titular: Tecnicil Imobiliár ia – Sociedade Unipessoal, S.A.

Data do pedido: 11/07/2006
Publicação: 6º BPI
Data de Concessão: 09/08/2016

Concessão de Títulos

Pais de Origem: Cabo Verde

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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9ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

PUBLICAÇÃO DE OBRAS
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS

7
PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS
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9ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra

Publicação Número

0227

AUTOR

Jeremias Dias Furtado

Suporte de Entrega
Data do pedido

Título da Obra

AUTOR

Direitos de Autor

Título da Obra

Das Deficiências Disciplinares à institu-

DE EMPRESAS - UMA REVISÃO DE

cionalização das Olimpíadas no Ensino

LITERATURA

Secundário em Cabo Verde

Livro / Cientifica
Classificação

CD

Suporte de Entrega

24/12/2015

Data do pedido

Publicação Número

Jeremias Dias Furtado, Natália Victorovna Kormysheva Dias Furtado

ÉTICA NOS NEGÓCIOS: ECO AUDITORIA E GESTÃO ECOCÊNTRICA

Classificação

0249

Publicação Número

0250

AUTOR

Natália Victorovna Kormysheva Dias

Investigação Científica
CD
15/02/2016

0251
Natália Victorovna Kormysheva Dias

Furtado, Tetyana Victorovna Kormysheva

Furtado, Tetyana Victorovna Kormyshe-

Mendes Gonçalves

va Mendes Gonçalves
Título da Obra

Utilização de GeoGebra na resolução de

GeoGebra na descoberta de potencialidades cognitivas de problemas geomé-

problemas geométricos

tricos
Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

Publicação Número
AUTOR

Classificação

Investigação Científica

Suporte de Entrega

CD

Data do pedido

15/02/2016

Publicação Número

0252

AUTOR

Natália Victorovna Kormysheva Dias

Investigação Científica
CD
15/02/2016

0253
Jeremias Dias Furtado, Natália Victorovna Kormysheva Dias Furtado

Furtado, Tetyana Victorovna Kormysheva Mendes Gonçalves
Título da Obra
Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

Título da Obra

Olimpíadas de Matemática em Cabo
Verde

curricular e ‘Arma de Combate’ das

Investigação Científica

Deficiências Disciplinares
Classificação

CD

Suporte de Entrega

15/02/2016

Data do pedido

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra

Publicação Número

0267

AUTOR

Gilberto Alves Neves

Suporte de Entrega

Papel

Data do pedido
Data do pedido

CD
15/02/2016

0272
Hilário Jesus Soares Silva
Tud ta manté

Trabalho Investigativo/Artigo
Classificação

Suporte de Entrega

Investigação Científica

A Estatística, Sua História E Aplicações
Título da Obra

Classificação

As Olimpíadas como Estratégia Extra-

30/05/2016

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Música
CD
01/07/2016

9ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra

0273

Publicação Número 0274

Hilário Jesus Soares Silva

AUTOR O tal Poeta (pseudónimo de José Luís

Um dia bom

Semedo da Silva)
Título da Obra Nhas puemas / Meus poemas

Classificação
Suporte de Entrega

Música
CD

Classificação Poesia
Suporte de Entrega CD

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

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra

01/07/2016

Data do pedido 12/07/2016

0275

Publicação Número 0282

Luís Odair Sanches Rodrigues

AUTOR Iko Paulo Évora Ceuninck

Só Sabi Finger Food

Título da Obra Storias d´um sidadon atlantiku

Projeto

Classificação Livro

Papel

Suporte de Entrega Papel

22/07/2016

Data do pedido 27/07/2016

0283

Publicação Número 0284

Otílio Garcia

AUTOR Otílio Garcia

1-Chêma n´tâ pedi bú pâ bú câ

Título da Obra

1-Nhô São Lourenço santo nhâ

matam; 2-Na têrra dú stâ li pâ

freguesia, 2-Nha terra n´sta tâ

sempre nom pâ tudu sempre; 3-

dexabú; 3-Nossa senhora de li-

Vida ê triste temos de saber levâ-

vramento; 4-Nôs di nhô s. Lou-

lâ; 4-Nhâ Mámá nhâ raza pâmi;

renço nôs ê quênti, quênti, tá qui

5-Nhôs tâ tchuma di fastento

quêmá, 5-Trêva e sucuro nhôs ê

pamó n´tâ falá tcheu di ruber

câ mesmo cuzá; 6-Ideia ê uma

filipe; 6-Maldadi djâ tumâ mun-

confiquição; 7-Strêla negra abô

du; 7-Sol di dia lua di noti; 8-

símbólo africana; 8-tentação abô

Mulata ai mulatinha bô, bô, só;

ê un disgraça; 9-Trâ sapato pâ bú

9-Talaia baixo nu câ tâ sque-

pô bú roda; 10-Morna, coladêra,

cebú; 10-Dú dêbê ubi concedjo

funaná, batuki, talaia baixu.

di amigus
Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

Música

Classificação Música

Papel

Suporte de Entrega Papel

27/07/2016

Data do pedido 27/07/2016

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Direitos de Autor

Data do pedido

9ºBPI
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Publicação Número

0291

AUTOR

República

Título da Obra

República

Publicação Número 0294
AUTOR ACOUNT-INFORMÁTICA E GESTÃO
UNIPESSOAL, LDA.
Título da Obra Cargo Manifesto

Classificação
Suporte de Entrega

Nome artístico
Papel

Classificação Software / Programa de computador
Suporte de Entrega CD

Data do pedido

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra

04/08/2016

Data do pedido 11/08/2016

0297

Publicação Número 0298

Jean de Dieu Gomes

AUTOR Luís Manuel Pereira Rodrigues, Nilton

XANDINHA

Baptista Gonçalves Freire
Título da Obra Produto Nacional

Classificação

Direitos de Autor

Suporte de Entrega

Guião cinematográfico
Papel

Classificação Música
Suporte de Entrega CD

Data do pedido

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra
Classificação

29/09/2016

Data do pedido 29/08/2016

0299

Publicação Número 0300

Che Gonçalves

AUTOR ARTEMÉDIA PRODUÇÕES, Lda

O ACAMPAMENTO

Título da Obra HAPPY TV

Guião cinematográfico / Filme terror e

Classificação Projecto

suspense
Suporte de Entrega
Data do pedido

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra

Suporte de Entrega Papel

CD
20/09/2016

Data do pedido 27/10/2016

0301

Publicação Número 0303

ANALINA RAMOS ROCHA

AUTOR REDE RECORD DE TELEVISÃO -

Cabo Verde / Kabu Verdi

CABO VERDE, S.A
Título da Obra Eco Musical

Classificação
Suporte de Entrega

Poema
Papel

Classificação Obra Audiovisual / Televisiva
Suporte de Entrega Papel

Data do pedido

28/10/2016
Data do pedido 08/11/2016
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