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Caros leitores, 

 

A publicação do 24º Boletim da Propriedade Intelectual (BPI) evidencia o nosso compromisso com a 

excelência que tem como norte a satisfação dos nossos utentes, com a publicação atempada de mais um 

número desta importante ferramenta de comunicação e, por outro lado, dá ênfase às concretizações conse-

guidas no decorrer deste ano graças ao importante trabalho de equipa do IGQPI e seus parceiros.  

Um dos resultados, que nos apraz partilhar convosco são os progressos positivos registados no processo 

de elaboração da Política e Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (PENPI), iniciado em meados 

de 2020 sob a coordenação do Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual (IGQPI) com o 

suporte técnico da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que se traduzem na consoli-

dação do Estado da Arte do Sistema da Propriedade Intelectual (PI) em Cabo Verde e sua apresentação à 

Tutela, na formulação da  proposta da PENPI e sua socialização com os setores chave. A validação técnica da referida proposta está prevista no decorrer do 

mês de outubro e a sua submissão ao Governo para aprovação ainda neste trimestre. A PENPI estabelece um quadro norteador para intervenção no domínio 

da PI nos próximos 10 anos, sustentado por políticas públicas alinhadas com os instrumentos estratégicos de desenvolvimento sustentável do nosso país e 

com as políticas e programas setoriais, dando ênfase ao uso estratégico dos direitos da PI nos setores considerados chave, tais como o turismo, a economia 

azul, economia verde, economia digital, cultura e indústrias criativas, dentre outros. A PENPI será um contributo importante para o desenvolvimento sus-

tentável e crescimento económico do nosso país. 

Tendo o nosso instituto como propósito cimeiro a excelência, a eficiência e a satisfação dos nossos utentes, importa realçar os esforços que estão sendo 

envidados para assegurar a publicação atempada dos Boletins da Propriedade Intelectual (BPI’ s) e dar resposta de forma eficiente e célere a todos os pedi-

dos solicitados junto do Instituto. As metas estabelecidas vêm sendo cumpridas, prova disso é a publicação do presente BPI que obedeceu a sequência das 

publicações anteriores, ou seja, do BPI nº 23 e do BPI nº 22 publicado a 15 dos meses de julho e abril do corrente ano, respetivamente. O BPI nº 24 traz, 

como habitualmente, publicações das várias modalidades da Propriedade Intelectual, tendo-se registado no período em referência um aumento substancial 

na análise dos pedidos de registo, sobretudo, em termos de emissão de títulos de registo de marcas e patentes, graças à implementação do Plano de Backlog 

que contou com o envolvimento e espírito de entrega de toda equipa da Direção de Serviço da Propriedade Intelectual (DSPI).  

A digitalização dos nossos processos e serviços é uma das apostas do IGQPI e um marco importante para a inserção do nosso instituto na era digital, estan-

do em curso  um conjunto de ações, destacando-se no domínio da Propriedade Intelectual a melhoria do nosso Sistema Integrado de Gestão da Propriedade 

Intelectual - SIGEPI e a instalação de um aplicativo digital da OMPI de gestão da PI  (Industrial Property Administration System (IPAS)) que permitirá 

oferecer aos nossos utentes um serviço online de excelência e acessível em qualquer ponto de Cabo Verde. Para além disso, importa salientar outros ga-

nhos, como por exemplo a nível da gestão e segurança dos processos, bem assim a nível da própria publicação do BPI que passará a ser feita de forma 

automática.  

Por outro, o IGQPI tem dado continuidade às ações de sensibilização e capacitação no domínio da Propriedade Intelectual, através da realização de ações 

conjuntas com os seus parceiros, destacando-se a participação do Instituto, através da Direção de Serviço da Propriedade Intelectual (DSPI), na 2ª edição 

do Programa Bolsa Cabo Verde Digital (BCVD) destinado a jovens empreendedores promotores de Projetos de base tecnológica. A participação do IGQPI 

tem como objetivo informar, capacitar e orientar os jovens empreendedores sobre a importância dos Direitos PI, seus benefícios e uso no processo de de-

senvolvimento da ideia de negócio e nas fases subsequentes até ao lançamento do produto e/ou serviço no mercado.  

Continuaremos a trabalhar com foco e determinação para tornar cada vez mais célere e eficiente o registo dos ativos da Propriedade Intelectual (PI), pro-

mover o uso dos direitos da PI e estimular a criatividade e a inovação no nosso país. 

Votos de uma boa leitura. 
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AVISO 
 
 
 

Prazos de Reclamação e de Contestação 
 

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

Conteúdo do BPI 
 

1. No Boletim da Propriedade Industrial, são publicados: 
a) Os avisos de pedidos de patentes, de modelos de 
utilidade e de registo; 
b) As alterações ao pedido inicial; 
c) Os avisos de declaração de caducidade; 
d) As concessões e as recusas; 
e) As renovações e revalidações; 
f) As declarações de intenção de uso e de provas de uso; 
g) As declarações de renúncia e as desistências; 
h) As transmissões, concessões de licenças de exploração 
e alteração de identidade, de sede ou 
residência dos titulares; 
i) As decisões finais de processos judiciais sobre 
propriedade industrial; 
j) Outros actos e assuntos que devam ser levados ao 
conhecimento do público. 
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Propriedade Intelectual - É a soma dos direitos resultante da capacidade criativa humana,        

atribuindo aos criadores o direito de proteção e exclusividade sobre a criação e invenções.  
 
Quanto à forma de proteção, a Propriedade Intelectual divide-se em duas grandes áreas: PROPRIEDADE     
INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS.  
 
Enquanto a Propriedade Industrial tem por objeto a proteção das invenções, das criações estéticas (design) e 
dos sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado, o Direito de Autor visa a proteção das 
obras literárias e artísticas (incluindo as criações originais da literatura e das artes). 
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PUBLICAÇÃO DE 
PEDIDOS  

1 
 
 

DE REGISTO DE LOGOTIPO 
DE REGISTO DE MARCA 
DE PATENTE 

Publicam-se os pedidos de registo listados a seguir, para a apresentação de oposição, nos termos do Artigo 235º 
do Código da Propriedade Industrial (CPI).  
 

Obs.: “O prazo para apresentação de  reclamações é de dois (2) meses a contar da publicação dos pedidos no Boletim 
da Propriedade Intelectual”. 
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PEDIDOS DE REGISTO  
 
 
  

LOGOTIPO 
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Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

00004628/2021 
 
Instituto do Mar I.P (IMar) 
 
 
Cabo Verde  
 
C.P nº 132, Cova de Inglesa, Mindelo - São Vicente 
 
 
27-07-2021 

 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

00004647/2021 
 
ELLASS-AGÊNCIA DE MODA 
 
 
CABO VERDE  
 
Av. Santiago, Nossa Senhora da Graça, Palmarejo, 
Santiago, Cabo Verde  
 
19-07-2021 

 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

00004661/2021 
 
Fundação Maio Biodiversidade 
 
 
CABO VERDE  
 
Cidade do Porto Inglês - Maio 
 
 
03-08-2021 
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PEDIDOS DE REGISTO   

 
 
 

MARCAS 
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00004294/2020/MN/MS 
45 
 
ASSOCIAÇÃO IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE 
DEUS  
 
Cabo Verde 
 
PAIOL do Coqueiro- Cidade da Praia, Santiago, Cabo 
Verde  
 
Comercial 
 
14-02-2020  
 
CLASSE 45: Serviços pessoais e sociais prestados por 
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

 

00004296/2020/MN/MS  
45 
 
ASSOCIAÇÃO IGREJA UNIVERSAL DO REINO 
DE DEUS  
 
CABO VERDE 
 
PAIOL do Coqueiro- Cidade da Praia, Santiago, Cabo 
Verde  
 

Comercial 
14-02-2020  
 
CLASSE 45: Serviço pessoais e sociais prestados por 
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos.  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004297/2020/MN/MS 
45 
 
ASSOCIAÇÃO IGREJA UNIVERSAL DO REINO 
DE DEUS  
 
CABO VERDE 
PAIOL do Coqueiro- Cidade da Praia, Santiago, Cabo 
Verde  
 

Comercial 
 
14-02-2020  
 
CLASSE 45: Serviço pessoais e sociais prestados por 
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos. 

 

00004303/2020/MN/MS 
45 
 

ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVERSAL DO REINO 
DE DEUS 
 
CABO VERDE 
 
PAIOL do Coqueiro – Cidade da Praia, Santiago, Cabo 
Verde 
 
Comercial  
14-02-2020 
 
CLASSE 45: Serviços pessoais e sociais prestados por 
terceiro destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004311/2020/MN/MS 
45 
 
ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE 
DEUS 
 
CABO VERDE 
 
PAIOL do Coqueiro – Cidade da Praia, Santiago, Cabo 
Verde 
 
Comercial  
14-02-2020 
 
CLASSE 45: Serviços pessoais e sociais prestados por 
terceiro destinados a satisfazer as necessidades dos indi-
víduos. 
 

00004295/2020/MN/MS 
45 
 
ASSOCIAÇÃO IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE 
DEUS  
 
Cabo Verde 
 
PAIOL do Coqueiro- Cidade da Praia, Santiago, Cabo 
Verde  
 
Comercial 
 
14-02-2020  
 
CLASSE 45: Serviço pessoais e sociais prestados por 
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

 

Reivindicação de cores: Verde, laranja, preto. Reivindicação de cores: Laranja e vermelho  
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00004318/2020/MN/MS  
45 
 
ASSOCIÃÇAO IGREJA UNIVERSAL DO REINO 
DE DEUS  
 
CABO VERDE 
PAIOL do Coqueiro – Cidade da Praia, Santiago, Cabo 
Verde 
 
Comercial  
 
14-02-2020 
 
CLASSE 45: Serviços pessoais e sociais prestados por 
terceiro destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

Reivindicação de cores: Preto e Cinzento  

00004618/2021/MN/MP 
 
30 
 
CORIN - COMÉRCIO GERAL, SA 
 
CABO VERDE 
 
FAZENDA - 1º ANDAR DO PREDIO IRMÃOS COR-
REIA - 364C 
 
Industrial e Comercial 
 
25-06-2021 
 
CLASSE 30: Arroz. 

 00004619/2021/ME/MP&S  
09, 35, 38 e 41 
 
Nordic Entertainment Group Sweden AB  

 
SUÉCIA 
Nordic Entertainment Group Shared Services AB, Box 
17179, 104 62 Stockholm, Suécia 
 

Industrial e Comercial  
 
12-07-2021 
Abaixo Listado  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

CLASSE 09: Conteúdos de média; Filme de longa metragem descarregável; Programas de televisão descarregáveis; Séries de televisão descarregáveis; 
Música digital para download; Podcasts (ficheiros de áudio); Desenhos animados; Películas cinematográficas; Registos multimédia; Registos de áudio e 
visuais; Software de aplicação para televisões; Software para divertimento; Gravações de vídeo; Programas de computador; Software para transmissão 
contínua de conteúdos audiovisuais e multimédia através da Internet e de redes mundiais de comunicações; Software para transmissão contínua de conteú-
dos audiovisuais e multimédia para dispositivos eletrónicos digitais móveis; Software para pesquisa, organização e recomendação de conteúdos multimé-
dia; Aplicações de software informático descarregáveis; Aplicações descarregáveis destinadas a dispositivos móveis; Programas de software para jogos de 
vídeo; Software de jogos; DVDs; Hardware e software de jogos de realidade virtual; Software para transferência sem fios de conteúdos; Software para 
compra, acesso, transmissão contínua e exibição de filmes, programas de televisão, vídeos e conteúdos multimédia; Aplicações móveis para acesso e trans-
missão contínua de conteúdos audiovisuais e multimédia através da Internet e de redes de comunicações mundiais; Gravações audiovisuais descarregáveis 
contendo música, histórias, atuações dramáticas, atuações não dramáticas, entretenimento ao vivo, entretenimento animado, atividades didáticas para crian-
ças e jogos; Cartões codificados com chips eletrónicos; Cartões presente codificados magneticamente; Caixas "set-top box" de televisão; Leitores de supor-
tes digitais; Dispositivos para a transmissão por fluxo contínuo de conteúdos em suportes digitais. CLASSE 35: Publicidade; Fornecimento e aluguer de 
espaço, tempo e meios publicitários; Fornecimento de espaço publicitário; Aluguer de espaços, tempo e materiais publicitários; Aluguer de tempo para 
publicidade nos meios de comunicação; Serviços de venda a retalho relacionados com programas informáticos; Serviços retalhistas relacionados com jogos; 
Serviços retalhistas relacionados com conteúdos gravados; Serviços retalhistas online referentes a músicas e filmes pré-gravados descarregáveis. CLASSE 
38: Serviços de telecomunicações; Serviços de radiodifusão; Transmissão televisiva por assinatura; Serviços de transmissão de televisão pagar-para-ver; 
Serviços de informação relacionada com radiodifusão; Serviços de transmissão audiovisual; Transmissão de dados de vídeo por Internet; Transmissões de 
vídeo através da Internet; Emissão de programas por televisão; Difusão e transmissão de programas de televisão pague para ver; Difusão de programas de 
emissões televisivas; Transmissão de vídeo a pedido; Disponibilização de acesso a um portal na Internet que contenha programas de vídeo a pedido; Servi-
ços de telefone e telemóveis; Streaming de televisão pela Internet; Transmissão contínua de material de vídeo na Internet. CLASSE 41: Educação, entrete-
nimento e desporto; Divertimento; Divertimento televisivo; Serviços de produção de filmes; Serviços de assessoria relacionados com divertimento; Forne-
cimento de informações relacionadas com entretenimento; Organização de competições para entretenimento; Serviços de guia de programação televisiva; 
Produção de programas de entretenimento em televisão; Prestação de serviços de entretenimento de rádio e de televisão; Prestação de avaliações de consu-
midores para fins de entretenimento ou culturais; Serviços de entretenimento fornecidos on-line através de uma base de dados informática ou da Internet; 
Serviços de educação, entretenimento e desporto; Entretenimento através de filmes; Serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão; 
Entretenimento prestado mediante televisão por protocolo de Internet; Serviços de entretenimento para correspondência de utilizadores com gravações de 
áudio e de vídeo; Divertimento televisivo; Serviços de divertimento prestados por telefone; Serviços de entretenimento fornecidos por transmissões contí-
nuas em linha; Fornecimento de filmes não descarregáveis; Disponibilização de filmes, não descarregáveis, por meio de serviços de vídeo-on-demand; 
Disponibilização de programas de televisão, não descarregáveis, através de serviços de vídeo-on-demand. 
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Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004623/2021/ME/MS 
 
38 
 
Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd 
 
China 
 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No.6, Shangdi 
West Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Comercial 
 
14-07-2021 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 41: Educação; Serviços de instrução; Organização e realização de 
conferências; Serviços online de publicações eletrónicas, não descarregá-
veis; Produção de espetáculos; Produção de música; Disponibilização de 
vídeos online, não descarregáveis; Disponibilização de música online, não 
descarregável; Serviços de divertimento; Informação sobre entretenimento; 
Serviços de health club; Organização de lotarias. 

 

00004620/2021/ME/MS  
35 
 
Beijing Dajia Internet Information Technology Co., 
Ltd. 
 
China 
Room 101D1-7, 1st Floor, Builing1, No. 6, Shangdi 
West Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Comercial 
14-07-2021 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

Revindicação de Prioridade: r evindica-se a prioridade com o numero de 
pedido 54882998, que deu entrada no dia 01 de abril de 2021 na China 

SnackVideo 

CLASSE 35: Publicidade; Anúncios; Serviços de agências de publicidade; 
Serviços de agências de publicidade; Publicidade online numa rede informá-
tica; Serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); Serviços de 
aconselhamento e informação comercial aos consumidores na escolha de 
produtos e serviços; Elaboração de perfis de consumidores para fins comer-
ciais ou marketing; Gestão de programas de fidelização de consumidores; 
Prestação de avaliações de consumidores para fins comerciais ou publicitá-
rios; Promoção de vendas [prestada a terceiros]; Disponibilização de um 
espaço de mercado online para compradores e vendedores de produtos e 
serviços; Gestão comercial para serviços de freelance; Otimização de tráfe-
go de websites; Angariação de patrocínios.  

SnackVideo 

00004621/2021/ME/MS 
36 
 
Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd.  
 
China 
Room 101D1-7, 1st Floor, Builing1, No. 6, Shangdi 
West Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Comercial 
14-07-2021 
 

Abaixo Listado 

CLASSE 36: Agências de seguros; fornecimento de informações sobre segu-
ros; Processamento de pagamentos por cartão de credito; Processamento de 
pagamentos por cartão de debito; Transferência eletrónica de fundos; Servi-
ços de carteira eletrónica (serviços de pagamentos); coletas de beneficência; 
Gestão de imóveis; serviços fiduciários; Empréstimo de títulos 

Revindicação de Prioridade: r evindica-se a prioridade com o numero de 
pedido 54867194, que deu entrada no dia 01 de abril de 2021 na China 

SnackVideo 

 

00004622/2021/ME/MS  
41  

 
Beijing Dajia Internet Information Technology Co., 
Ltd. 
 
China 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No.6, Shangdi 
West Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Comercial 
14-07-2021 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

SnackVideo 

Reivindicação de prioridade do pedido nº 54890763, requerida em 01-04-
2021, na CHINA. 

CLASSE 38: Transmissão de mensagens; Comunicações por terminais de 
computadores; Serviços de videoconferência; Fornecimento de acesso a chats 
de internet; Transmissão de dados por fluxo contínuo [Streaming]; Difusão 
de vídeo-a-pedido (video-on-demand); Transmissão de podcasts; teledifusão. 

Reivindicação de prioridade do pedido nº 54877517, requerida em 01-04-
2021, na CHINA. 

 00004624/2021/ME/MP 
34 

 
British American Tobacco (Brands) Limited 
 
 

Reino Unido 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom 
 
Industrial e Comercial 
16-07-2021 
A frente Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 34: Cigarros; tabaco em bruto ou fabricado; produtos de tabaco; sucedâneos do tabaco (não destinados a fins medicinais); charutos; cigarrilhas; 
isqueiros para fumadores; fósforos; artigos para fumadores; papel para cigarros; tubos para cigarros; filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar 
cigarros; máquinas manuais para injecção de tabaco em tubos de papel; cigarros electrónicos; cartuchos para cigarros electrónicos; líquidos para cigarros 
electrónicos; produtos de tabaco para fins de aquecimento; dispositivos e peças para dispositivos para aquecimento do tabaco; sucedâneos do tabaco para 
fins de inalação; cigarros contendo sucedâneos do tabaco; cigarreiras; caixas de cigarros; snus com tabaco; rapé com tabaco; snus sem tabaco; rapé sem 
tabaco; sacos de nicotina oral sem tabaco (não destinados a uso médico). 
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00004625/2021/ME/MP  
30 

 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 
 
SUÍÇA 
CH-1800 Vevey, Suíça 
 
 

Industrial e Comercial 
19-07-2021 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004626/2021/ME/MP  
30  
 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 
 
SUÍÇA 
CH-1800 Vevey, SUÍÇA 
 
 
Industrial e Comercial 
19-07-2021 
Abaixo Listado 

 

00004627/2021/ME/MP&S 
30 e 35 
 
Jake, S.A. 
ESPANHA 
 
Carretera Madrid, Km 381-30500 Molina de Segura, 
Murcia- Espanha 
 
Industrial e Comercial 
29 - 06 - 2021 
 
CLASSE 30: "Bombons [ doçaria]; gomas de mascar 
[pastilhas], sem ser para uso médico; caramelos e do-
ces; confeitaria. CLASSE 35: "Publicidade; serviços de 
agências de importação- exportação". 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

CLASSE 30: Café, extractos de café, café aromatizado, bebidas de café; 
café gelado; sucedâneos do café, extractos artificiais de café, bebidas à base 
de café artificial; chicória (sucedâneo do café); chá, extractos de chá, bebi-
das à base de chá; chá gelado; malte para consumo humano; extracto de 
malte para alimentos; bebidas à base de cacau e cacau; chocolate, produtos 
de chocolate, bebidas à base de chocolate; açúcar; biscoitos (bolinhos); 
confeitaria; confeitaria à base de açúcar; biscoitos; bolos; bolachas; carame-
los; pudins; doces; pastilhas elásticas, não para fins medicinais; edulcorantes 
naturais; produtos de padaria; farinha; pão; fermento; mistura de bolos em 
pó; pastelaria; gelados, gelados de água, sorvetes (gelados), confeitos con-
gelados, bolos congelados, gelados; sucedâneos de mel e mel; cereais para 
pequeno-almoço, barras de cereais, muesli, flocos de milho, cereais prontos 
a comer; preparações de cereais; snacks feitos de cereais; arroz, massas, 
macarrão; produtos alimentares feitos de arroz, farinha, aveia ou farinha de 
cereais, também sob a forma de pratos cozinhados; pizzas; sanduíches; 
preparações de massas e massa de bolo pronta a cozer. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004629/2021/ME/MP 
03 
 
NAOS 
 
FRANÇA 
355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix-en-Provence, 
France 
 
Industrial e Comercial 
28-07-2021 
Abaixo Listado 

 

00004630/2021/ME/MP 
31 
 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 

 
SUÍÇA 
CH-1800 Vevey, Suíça 
 
Industrial e Comercial 
29-07-2021 
 

CLASSE 31: Alimentos para animais. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

CLASSE 30: Café, extractos de café, preparações e bebidas à base de café; 
café gelado; sucedâneos do café, extractos de sucedâneos do café, prepara-
ções e bebidas à base de sucedâneos do café; chicória (sucedâneo do café); 
chá, extractos de chá, preparações e bebidas à base de chá; chá gelado; pre-
parações à base de malte para consumo humano; preparações e bebidas à 
base de cacau e cacau; chocolate, produtos à base de chocolate, preparações 
e bebidas à base de chocolate; confeitaria, doces, rebuçados; confeitaria à 
base de açúcar; açúcar; pastilhas elásticas; edulcorantes naturais; produtos de 
padaria, pão, levedura, pastelaria; biscoitos (bolinhos); biscoitos, bolos, 
bolachas, caramelos, pudins; gelados, gelados de água, sorvetes (gelados), 
confeitaria congelada, bolos congelados, gelados, iogurtes congelados; agen-
tes aglutinantes para fazer gelados e/ou geleias e/ou sorvetes (gelados) e/ou 
confecções congeladas e/ou bolos congelados e/ou gelados e/ou iogurtes 
congelados; cereais de pequeno almoço, muesli, flocos de milho, barras de 
cereais, cereais prontos a comer; preparações à base de cereais. 

CLASSE 03: Sabão; Produtos de perfumaria; Óleos essenciais; Cosméticos; 
Cremes, géis e loções; Desodorizantes para uso pessoal [perfumaria]; 
Champôs e loções capilares; Toalhetes de limpeza; Preparações cosméticas 
para branqueamento da pele; Preparações cosméticas para limpeza da pele; 
Preparações cosméticas para emagrecimento; Preparações cosméticas para 
bronzeamento e proteção solar; Produtos depilatórios. 

CHOCAPIC SICAL 

BIODERMA 

FRISKIES 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004631/2021/ME/MP 
25, 32, 33 
 
Mark Anthony International SRL 
 
BARBADOS 
"One Haggatt Hall", Haggatt Hall, St Michael BB 
11059, Barbados 
 
Industrial e comercial 
18-06-2021 
Abaixo listado 

CLASSE 25: Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário, nomeadamente, camisas, camisolas, casacos. CLASSE 32: Cervejas; águas minerais e gaseificadas 
e outras bebidas não alcoólicas; bebidas à base de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas. CLASSE 33: Bebidas alcoólicas 
(excepto cervejas). 
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00004632/2021/ME/MP 
25, 32, 33 
 
Mark Anthony International SRL 
 
 
BARBADOS 
"One Haggatt Hall", Haggatt Hall, St Michael BB 
11059, Barbados 
 
Industrial e comercial 
18-06-2021 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004633/2021/ME/MP  
09 
 
Okaya Power Pvt. Ltd. 
 
ÍNDIA 
H-19 Udyog Nagar, Rohtak Road, New Delhi-110041, 
India. 
 
Industrial e comercial 
23-06-2021 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004634/2021/MN/MS  
36 
 
PAULO NORBERTO REAL DIAS 
 
 
PORTUGAL 
PALMAREJO 
 
Comercial 
21-06-2021 
 
CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros; negócios 
monetários; negócios imobiliários. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004635/2021/MN/MP  
29 
 
CORIN - Comércio Geral S.A. 
 
CABO VERDE 
 
Av. Cidade Lisboa, C.P. 364 C, Fazenda, Praia, Santia-
go, Cabo Verde 
 
Industrial e comercial 
 
25-06-2021 
 
CLASSE 29:Produtos alimentares, incluindo, óleo, 
azeite, farrinha, feijões, milho, açúcar, vinagre, massas 
alimentares, entre outros 

a transmissão, a reprodução ou processamento de som, imagens ou dados; Conteúdos gravados e descarregáveis, software informático, suportes de gravação 
e armazenamento virgens, digitais ou analógicos; Mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; Caixas registadoras, dispositivos de cálculo; Computado-
res e dispositivos periféricos informáticos; Fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões para os ouvidos para mergulho, pinças para os mergulhado-
res e nadadores, luvas para mergulhadores, aparelhos de respiração para natação subaquática; Extintores; Aparelhos elétricos de controlo; Transformadores 
elétricos; Reguladores de tensão; Aparelhos de reserva de energia; Inversores [eletricidade]; Estabilizadores de tensão; Aparelhos de alimentação elétrica 
ininterrupta; Baterias; Díodos eletroluminiscentes [LED]; Balastros para aparelhos de iluminação; Para-raios (varas); Para-raios; Painéis solares para a pro-
dução de eletricidade; Módulos solares; Células solares; Wafers solares; Pilhas solares; Rádios alimentados a energia solar; Módulos solares fotovoltaicos; 
Telefones alimentados a energia solar; Painéis solares; Conjuntos de painéis solares; Carregadores de baterias solares; Coletores solares para a produção de 
energia elétrica; Inversores fotovoltaicos; Aparelhos de alimentação de energia solar ininterrupta; Unidade de condicionamento de energia solar; Produtos 
de energia solar; Carregador electrónico; Carregadores de baterias; Estações de carregamento para veículos elétricos; Painéis de conexão; Quadros de distri-
buição [eletricidade]; Tomadas eléctricas, fichas, interruptores; Interruptores de corte; Fios eléctricos, cabos, relés; Fusíveis; Fios de fusíveis; Fusíveis de 
circuitos; Fusíveis elétricos; Caixas de fusíveis elétricos; Porta-fusíveis e suportes para bobinas eléctricas; Dispositivos para acender luzes elétricas; Disjun-
tores, fechos; Conectores; Conectores de alimentação; Conectores [eletricidade]; Conetores de cabos; Bobinas de choque; Câmaras fotográficas; Termosta-
tos; Reguladores de sobretensão; Isoladores de roturas de cargas; Televisores de diodos eletroluminescentes [LED]; Gravadores de vídeo; Gravadores de 
vídeo digitais; Aparelhos de televisão; Tubos de raios catódicos; Acessórios para aparelhos de televisão; Equipamento, instrumentos e dispositivos de trans-
missão, recepção e gravação de sinais de vídeo; Antenas; Equipamento de áudio e visual; Projetores; Filmes; Filmes, cassetes áudio e visuais, discos acústi-
cos e discos. 

Reivindicação de cores: Vermelho, verde, azul, amarelo, laranja. 

WHITE CLAW 

CLASSE 25: Vestuário; calçado; chapelaria; vestuário, nomeadamente, ca-
misas, camisolas, casacos. CLASSE 32: Cervejas; águas minerais e gaseifi-
cadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas à base de fruta e sumos de 
fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas. CLASSE 33: Bebidas 
alcoólicas (excepto cervejas). 

OKAYA 

CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, de investigação, de nave-
gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, óticos, de 
pesagem, de medida, de sinalização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de 
socorro (salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos para a condução, 
distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da distribui-
ção ou uso de eletricidade; Aparelhos e instrumentos para o registo,  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004636/2021/ME/MS 
45 
 
Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd. 
 
 
CHINA 
 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6, Shangdi 
West Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Comercial 
14-07-2021 
A frente Listado 

SnackVideo 

CLASSE 45: Serviços de agências de namoro/encontros; Serviços de redes 
sociais on-line; Aluguer de nomes de domínio de internet; Gestão de direitos 
de autor; Licenciamento da propriedade intelectual; Licenciamento de softwa-
re [serviços jurídicos]; Registo de nomes de domínio [serviços jurídicos]; 
Licenciamento [serviços jurídicos] no âmbito de edição de software; Acom-
panhamento em sociedade [acompanhantes]; Organização de cerimónias 
fúnebres. 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade do pedido Chinês, 
com o n.º 54876451 de 01/04/2021 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004637/2021/ME/MP  
09 
 
Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd 
 
CHINA 
 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6, Shangdi 
West Road, Haidian District, Beijing, China. 
 
 
Industrial e comercial 
14-07-2021 
 
Abaixo Listado 

Reivindicação de Prioridade: Reivindicação de pr ior idade do pedido 
Chinês, com o n.º 54882963 de 01/04/2021 

 

00004638/2021/ME/MS  
42  
 
Beijing Dajia Internet Information Technology Co., 
Ltd. 
 
CHINA 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6, Shangdi 
West Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Industrial e comercial 
14-07-2021 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 09: Software [programas de computador gravados]; Programas de 
computador descarregáveis; Software de jogos de computador gravados; 
Software de jogos de computador para download; Aplicações de software 
descarregáveis para telemóveis; Carteiras eletrónicas descarregáveis; Câma-
ras de vídeo; Câmaras fotográficas; Dispositivos para sistemas GPS. 

CLASSE 09: Conteúdos de média; Filme de longa metragem descarregável; Programas de televisão descarregáveis; Séries de televisão descarregáveis; 
Música digital para download; Podcasts (ficheiros de áudio); Desenhos animados; Películas cinematográficas; Registos multimédia; Registos de áudio e 
visuais; Software de aplicação para televisões; Software para divertimento; Gravações de vídeo; Programas de computador; Software para transmissão 
contínua de conteúdos audiovisuais e multimédia através da Internet e de redes mundiais de comunicações; Software para transmissão contínua de conteú-
dos audiovisuais e multimédia para dispositivos eletrónicos digitais móveis; Software para pesquisa, organização e recomendação de conteúdos multimé-
dia; Aplicações de software informático descarregáveis; Aplicações descarregáveis destinadas a dispositivos móveis; Programas de software para jogos de 
vídeo; Software de jogos; DVDs; Hardware e software de jogos de realidade virtual; Software para transferência sem fios de conteúdos; Software para 
compra, acesso, transmissão contínua e exibição de filmes, programas de televisão, vídeos e conteúdos multimédia; Aplicações móveis para acesso e trans-
missão contínua de conteúdos audiovisuais e multimédia através da Internet e de redes de comunicações mundiais; Gravações audiovisuais descarregáveis 
contendo música, histórias, atuações dramáticas, atuações não dramáticas, entretenimento ao vivo, entretenimento animado, atividades didáticas para crian-
ças e jogos; Cartões codificados com chips eletrónicos; Cartões presente codificados magneticamente; Caixas "set-top box" de televisão; Leitores de supor-
tes digitais; Dispositivos para a transmissão por fluxo contínuo de conteúdos em suportes digitais. CLASSE 35: Publicidade; Fornecimento e aluguer de 
espaço, tempo e meios publicitários; Fornecimento de espaço publicitário; Aluguer de espaços, tempo e materiais publicitários; Aluguer de tempo para 
publicidade nos meios de comunicação; Serviços de venda a retalho relacionados com programas informáticos; Serviços retalhistas relacionados com jogos; 
Serviços retalhistas relacionados com conteúdos gravados; Serviços retalhistas online referentes a músicas e filmes pré-gravados descarregáveis. CLASSE 
38: Serviços de telecomunicações; Serviços de radiodifusão; Transmissão televisiva por assinatura; Serviços de transmissão de televisão pagar-para-ver; 
Serviços de informação relacionada com radiodifusão; Serviços de transmissão audiovisual; Transmissão de dados de vídeo por Internet; Transmissões de 
vídeo através da Internet; Emissão de programas por televisão; Difusão e transmissão de programas de televisão pague para ver; Difusão de programas de 
emissões televisivas; Transmissão de vídeo a pedido; Disponibilização de acesso a um portal na Internet que contenha programas de vídeo a pedido; Servi-
ços de telefone e telemóveis; Streaming de televisão pela Internet; Transmissão contínua de material de vídeo na Internet. CLASSE 41: Educação, entrete-
nimento e desporto; Divertimento; Divertimento televisivo; Serviços de produção de filmes; Serviços de assessoria relacionados com divertimento; Forne-
cimento de informações relacionadas com entretenimento; Organização de competições para entretenimento; Serviços de guia de programação televisiva; 
Produção de programas de entretenimento em televisão; Prestação de serviços de entretenimento de rádio e de televisão; Prestação de avaliações de consu-
midores para fins de entretenimento ou culturais; Serviços de entretenimento fornecidos on-line através de uma base de dados informática ou da Internet; 
Serviços de educação, entretenimento e desporto; Entretenimento através de filmes; Serviços de entretenimento sob a forma de programas de televisão; 
Entretenimento prestado mediante televisão por protocolo de Internet; Serviços de entretenimento para correspondência de utilizadores com gravações de 
áudio e de vídeo; Divertimento televisivo; Serviços de divertimento prestados por telefone; Serviços de entretenimento fornecidos por transmissões contí-
nuas em linha; Fornecimento de filmes não descarregáveis; Disponibilização de filmes, não descarregáveis, por meio de serviços de vídeo-on-demand; 
Disponibilização de programas de televisão, não descarregáveis, através de serviços de vídeo-on-demand. 

SnackVideo SnackVideo 

CLASSE 42: Investigação tecnológica; Controlo de qualidade; Design de 
software; Design de sistemas de computador; Software como serviço [SaaS]; 
Armazenamento eletrónico de dados; Serviços de autenticação de utilizado-
res utilizando tecnologia de transações de comércio eletrónico; Prestação de 
serviços de autenticação de utilizadores mediante tecnologia de início de 
sessão único para aplicações de software em linha; Design de artes gráficas; 
Conceção gráfica de materiais promocionais; Pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos para terceiros. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do pedido Chinês, 
com o n.º 54877535 de 01/04/2021 

VIAPLAY 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004639/2021/ME/MP&S 
09, 35, 38, 41 
 
Nordic Entertainment Group Sweden AB 
 
SUÉCIA 
 
c/o Nordic Entertainment Group Shared Services AB, 
Box 17179, 104 62 Stockholm, Suécia 
 
Industrial e comercial 
12-07-2021 
 
Abaixo Listado 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004640/2021/ME/MP  
07 
 
JINHUA COOFIXTOOLS I&E CO., LTD. 
CHINA 
4/F, BUILDING 1, No.98, Tangshan Road, Economic 
Devlopment Area, Yongkang, Jinhua City, Zhejiang 
Province, China. 
 
Industrial e comercial 
16-07-2021 
 
CLASSE 07: Rectificadoras de cantoneira; martelos 
eléctricos; máquinas cortadoras; berbequins eléctricos; 
aparelhos eléctricos de soldadura. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004643/2021/ME/MP  
30 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A 
 
SUÍÇA 
CH-1800 Vevey, SUÍÇA. 
 
Industrial e comercial 
19-07-2021 
Abaixo Listado 

 

00004641/2021/MN/MP&S  
25, 35, 41 
 
NADINE CRISTINA FORTES DOS SANTOS FER-
REIRA 
 
CABO VERDE 
PALMAREJO, IMPERIO II, BLOCO 7, 3º DTº FREN-
TE 
 
Industrial e comercial 
16-07-2021 
CLASSE 25: Vestuário, calçados, chapelaria. CLASSE 
35: Publicidade, gestão de negócios e carreiras, admi-
nistração, trabalho de escritório. CLASSE 41:Educação, 
formação, divertimento, actividade desportiva e criati-
vas.  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004642/2021/ME/MP  
05, 29 
 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A 
SUÍÇA 
 
CH-1800 Vevey, SUÍÇA. 
 
Industrial e comercial 
19-07-2021 
Abaixo Listado 

NAN 

CLASSE 05: Alimentos dietéticos, bebidas e substâncias adaptadas para uso 
médico e clínico; alimentos e substâncias alimentares para bebés; fórmulas 
infantis; farinha láctea para bebés; leite em pó para bebés; alimentos e subs-
tâncias alimentares para uso médico para crianças e inválidos; suplementos 
nutricionais e dietéticos para uso médico; preparações de vitaminas. CLAS-
SE 29: Leite e produtos lácteos; leite em pó; preparações e bebidas à base de 
leite; sucedâneos do leite; bebidas lácteas, predominando o leite; bebidas à 
base de leite contendo cereais e/ou chocolate; iogurte; leite de soja 
(sucedâneos do leite.  

NESCAFE  

CLASSE 30: Café, extractos de café, preparações e bebidas à base de café; 
café gelado; sucedâneos do café, extractos de sucedâneos do café, prepara-
ções e bebidas à base de sucedâneos do café; chicória (sucedâneo do café); 
chá, extractos de chá, preparações e bebidas à base de chá; chá gelado; prepa-
rações à base de malte para consumo humano; preparações e bebidas à base 
de cacau e cacau; chocolate, produtos à base de chocolate, preparações e 
bebidas à base de chocolate; confeitaria, doces, rebuçados; confeitaria à base 
de açúcar; açúcar; pastilhas elásticas; edulcorantes naturais; produtos de pa-
daria, pão, levedura, pastelaria; biscoito (bolinhos); biscoitos, bolos, bola-
chas, caramelos, pudins; gelados, gelados de água, sorvetes (gelados), confei-
taria congelada, bolos congelados, gelados, iogurtes congelados; cereais de 
pequeno-almoço, muesli, locos de milho, barras de cereais, cereais prontos a 
comer; preparações à base de cereais 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004644/2021/ME/MP  
05, 29, 30 
 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A 
SUÍÇA 
 
CH-1800 Vevey, SUÍÇA. 
 
Industrial e comercial 
19-07-2021 
Abaixo Listado 

CERELAC 

CLASSE 05: Alimentos dietéticos, bebidas e substâncias adaptadas para uso 
médico e clínico; alimentos e substâncias alimentares para bebés; fórmulas 
infantis; farinha láctea para bebés; leite em pó para bebés; alimentos e subs-
tâncias alimentares para uso médico para crianças e inválidos; suplementos 
nutricionais e dietéticos para uso médico; preparações de vitaminas. CLAS-
SE 29: Leite e produtos lácteos; leite em pó; preparações e bebidas à base de 
leite; sucedâneos do leite; bebidas lácteas, predominando o leite; bebidas à 
base de leite contendo cereais e/ou chocolate; iogurte; leite de soja 
(sucedâneos do leite). CLASSE 30: Biscoitos de malta; preparações à base 
de malte para consumo humano; extracto de malta para alimentos; cacau e 
preparações e bebidas à base de cacau; chocolate, produtos de chocolates, 
preparações e bebidas à base de chocolate; preparações e bebidas à base de 
cereais incluídas nesta classe; cereais, processados; cereais para pequeno-
almoço; barras de cereais; cereais prontos a comer; preparações de cereais; 
snacks feitos a partir de cereais; produtos alimentares feitos a partir de arroz, 
farinha, farinha de aveia ou farinha de cereais, também sob a forma de pratos 
cozinhados. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004645/2021/ME/MP 
05, 29, 30 
 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
SUÍÇA 
CH-1800 Vevey, SUÍÇA 
 
Industrial e comercial 
19-07-2021 
Abaixo Listado 

 
NESTUM 

CLASSE 05: Alimentos dietéticos, bebidas e substâncias adaptadas para uso 
médico e clínico; alimentos e substâncias alimentares para bebés; fórmulas 
infantis; farinha láctea para bebés; leite em pó para bebés; alimentos e subs-
tâncias alimentares para uso médico para crianças e inválidos; suplementos 
nutricionais e dietéticos para uso médico; preparações de vitaminas. CLASSE 
29: Leite e produtos lácteos; leite em pó; preparações e bebidas à base de 
leite; sucedâneos do leite; bebidas lácteas, predominando o leite; bebidas à 
base de leite contendo cereais e/ou chocolate; iogurte; leite de soja 
(sucedâneos do leite). CLASSE 30:Biscoitos de malte; biscoitos; preparações 
à base de malte para consumo humano; extracto de malte para alimentos; 
cacau e preparações e bebidas à base de cacau; chocolate, produtos de choco-
late, preparações e bebidas à base de chocolate; preparações e bebidas à base 
de cereais incluídas nesta classe; cereais, processados; cereais para pequeno-
almoço; barras de cereais; cereais prontos a comer; preparações de cereais; 
snacks feitos a partir de cereais; produtos alimentares feitos a partir de arroz, 
farinha, farinha de aveia ou farinha de cereais, também sob a forma de pratos 
cozinhados. 
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 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004649/2021/MN/MP  
18, 25, 33 
DENILSON PATRICK VAZ CABRAL 
 
CABO VERDE 
Praia - Santiago - Cabo Verde 
 
Industrial e comercial 
23-07-2021 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004646/2021/ME/MP&S  
30, 35 
 
JAKE, S.A 
ESPANHA 
Carretera Madrid, Km 381 - 30500 Molina de Segura 
Murcia - Espanha 
 
Industrial e comercial 
29-06-2021 
 
CLASSE 30: "Bombons [doçaria]; gomas de mascar 
[pastilhas], sem ser para uso médico; caramelos e do-
ces; confeitaria”. CLASSE 35: "Publicidade; serviços 
de agências de importação-exportação”. 

 

00004648/2021/ME/MP  
05, 29, 30 
 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 
SUÍÇA 
CH-1800 Vevey, SUÍÇA 
 
 
Industrial e comercial 
19-07-2021 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

NESTLÉ 

CLASSE 05: Águas minerais para fins médicos, águas termais; preparações 
farmacêuticas e veterinárias; preparações sanitárias para fins médicos; ali-
mentos dietéticos, bebidas e substâncias adaptadas para uso médico e clínico 
alimentos e substâncias alimentares para bebés; alimentos para bebés;  

fórmulas para lactentes; alimentos para lactentes; leite em pó para bebés; alimentos e substâncias alimentares para uso médico para crianças e inválidos; 
alimentos e substâncias alimentares para mães lactantes para uso médico; suplementos nutricionais para fins médicos para mulheres grávidas e mães lactan-
tes; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para uso médico; suplementos nutricionais e dietéticos para uso médico; preparados vitamínicos, 
preparados à base de minerais; substitutos de refeições adaptados para uso médico; confeitaria dietética para uso médico; fibra dietética; sais contra o des-
maio suplementos nutricionais para uso médico para animais; produtos para refrescar o ar; desinfectantes; preparações para destruir parasitas; produtos 
repelentes de animais; insecticidas em pó e em spray; doces para fins médicos, vitaminas e preparados vitamínicos; alimentos dietéticos para uso médico; 
detergentes para animais para uso médico. CLASSE 29: Legumes e batatas (conservados, congelados, secos ou cozinhados), frutas (conservadas, congela-
das, secas ou cozinhadas), cogumelos (conservados, secos ou cozinhados), carne, aves, caça, peixe e produtos alimentares do mar, todos estes produtos sob 
a forma de extractos, sopas, geleias, pastas de barrar, conservas, pratos cozinhados, congelados ou desidratados; compotas; ovos; pratos cozinhados à base 
de vegetais, batatas, fruta, carne, aves, peixe e produtos alimentares do mar; leite, natas, manteiga, queijo e produtos lácteos; leite e produtos lácteos; leite 
em pó; preparações e bebidas à base de leite; sucedâneos do leite; bebidas lácteas, predominando o leite; sobremesas à base de leite e sobremesas à base de 
natas; bebidas à base de leite contendo cereais e/ou chocolate; iogurte; leite de soja (sucedâneos do leite), conservas de soja para consumo humano; prepa-
rações proteicas para consumo humano; branqueadores para café e/ou chá (sucedâneos da nata); óleos e gorduras alimentares; salsichas; charcutaria, man-
teiga de amendoim; sopas, sopas concentradas, preparação para fazer sopas, sopa, cubos de caldo, caldo, também em forma de cubos, comprimidos ou pó, 
caldos concentrados, preparações para fazer caldo, sopas; substitutos do leite; leite concentrado; leite condensado adocicado; bebidas e produtos alimenta-
res à base de produtos lácteos com aumento de elementos nutritivos e/ou dietéticos. CLASSE 30: Café, extractos de café, café aromatizado, preparações e 
bebidas de café; café gelado; sucedâneos do café, extractos artificiais de café, preparações e bebidas à base de cafe artificial; chicória (sucedâneo do café); 
preparações vegetais para utilização como sucedâneos do café; chá, extractos de chá, preparações e bebidas à base de chá; chá gelado; preparações à base 
de malte para consumo humano; extracto de malte para alimentos; malte para consumo humano; preparações e bebidas à base de cacau e cacau; chocolate, 
produtos de chocolate, preparações e bebidas à base de chocolate; preparações e bebidas à base de cereais incluídas nesta classe; açúcar; Biscoitos 
[bolinhos]; confeitaria; produtos de confeitaria; biscoitos; bolos; bolachas; caramelos; pudins; doces; pastilhas elásticas, não para fins medicinais; edulco-
rantes naturais; produtos de padaria; farinha; pão; levedura; mistura de bolos em pó; pastelaria; sobremesas (incluídas nesta classe); gelados, gelados de 
água, sorvetes (gelados), confeitaria congelada, bolos congelados, gelados, sobremesas congeladas, iogurtes congelados, pós e aglutinantes (incluídos nesta 
classe) para fazer gelados alimentares e/ou gelados de água e/ou sorvetes (gelados) e/ou confeitaria gelada e/ou bolos gelados e/ou gelados e/ou iogurtes 
gelados; mel e sucedâneos de mel; cereais, processados; cereais para pequeno-almoço, barras de cereais, muesli, flocos de milho, barras de cereais, cereais 
prontos a comer; preparações de cereais; snacks feitos de cereais; arroz, massas, macarrão; produtos alimentares feitos de arroz, farinha, farinha de aveia ou 
farinha de cereais, também sob a forma de pratos cozinhados; pizzas; sanduíches; preparações para massas e massa para bolos prontos a cozer; molhos, 
molho de soja; ketchup; produtos para aromatizar ou temperar alimentos; especiarias comestíveis, condimentos, molhos para saladas, maionese; mostarda; 
vinagre. CLASSE 32: Água sem gás, água gaseificada ou gasosa, água processada, água de nascente, água mineral, água de mesa, água aromatizada; bebi-
das à base de água funcional e/ou nutricional, incluindo aquelas com vitaminas, minerais ou ervas; bebidas aromatizadas de fruta e bebidas à base de fruta, 
sumo de fruta, sumo de fruta concentrado e sumo de vegetais; néctares, néctar de fruta (bebidas), bebidas não alcoólicas de fruta; refrigerantes de fruta e/ou 
aroma de fruta; limonadas, refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas; xaropes, extractos e essências e outras preparações para fazer bebidas não alcoóli-
cas (excepto óleos essenciais); bebidas à base de água com extractos de chá; bebidas feitas com fermentos lácticos; bebidas à base de soro de leite; bebidas 
à base de soja; bebidas à base de malte; bebidas não alcoólicas à base de malte; bebidas isotónicas; bebidas energéticas; bebidas mistas de fruta ou vegetais 
(smoothies); sorvetes (bebidas). 

PA KA FALTA 

CLASSE 18: acessórios diversos, como carteiras, bolsas, portas documentos, sacos para praia, sacos de desporto, sacos para actividades de lazer, sacos de 
viagem, sacos de transporte, sacolas, sacos de mão, estojos de toilette, estojos porta-chaves, capas para passaportes, carteiras de bolso, porta-moedas, capas 
de cheques, souvenirs diversos. CLASSE 25: artigos de vestuário, nomeadamente, roupas interiores maculino e fiminino (langerie, boxers, calcinhas, suti-
ãs), roupas para praia de mar (biquine, sunga, calções), vestuário de natação, fatos de neoprene para a prática de esqui aquático e de surf, chinelos, luvas, 
gorros, polos, artigos de malha, tops, t-shirts, camisolas desportivas, fatos de banho, roupões de banho, toalhas de praia, calções, calças de desporto, swe-
aters, bonés, cachecóis, lenços de cabeça, viseiras, fatos impermeáveis para exercícios de aquecimento, entre outros. CLASSE 33: aguardente (“grogu”) e 
outras bebidas alcoólicas destiladas, incluindo licores (“ponche”). 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004651/2021/ME/MP&S  
09, 37, 42 
 
Dell Inc. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, United Sta-
tes 
 
Industrial e comercial 
27-07-2021 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 09: Hardware informático; Computadores; Software; Servidores 
informáticos; Computadores pessoais; Computadores portáteis [notebooks]; 
Computadores portáteis [laptops]; Componentes e peças de computadores; 
Monitores de computador; Hardware de memória de computadores; Software 
de sistemas operativos para computadores; Hardware para ligação a redes de 
computadores; Hardware para servidores de acesso a redes;  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004650/2021/MN/MP  
30  
 
Fernando Jorge Gonçalves Moreno  
 
CABO VERDE 
Ponta d´Água, Praia - Cabo Verde 
 
 
Industrial e comercial 
23-07-2021 
 
CLASSE 30: Farinhas e preparações feitas de cereais, 
pão, pastelaria e confeitaria. 

DELL EMC 

Armazenamento ligado à rede [NAS]; Computadores em forma de tablet; Computadores portáteis; Aparelhos de televisão; Impressoras; Scanners de ima-
gem; Estações de acoplamento para computadores; Telecopiadoras; Baterias; Carregadores de baterias; Adaptadores de corrente; Auriculares; Projetores; 
Altifalantes; Unidades de CD-ROM; Unidades de disco rígido; Controladores sem fios para monitorização e controlo remotos do funcionamento e do estado 
de outros dispositivos ou sistemas elétricos, eletrónicos ou mecânicos; Unidades de DVD; Unidades de disco ótico; Periféricos adaptados para uso com 
computadores; Ratos para computador; Processadores de comunicações; Processadores de modulação por impulsos codificados; Teclados; Modems; Cartões 
PC [PC cards]; Unidades de fita; Cartões de memória; Cartões de circuitos integrados [smart cards]; Placas Ethernet; Dispositivos de memória; Aperta-fios 
[eletricidade]; Conetores adaptadores elétricos; Conetores eletrónicos; Conetores elétricos; Conectores elétricos; Conetores coaxiais; Conectores 
[eletricidade]; Conetores de cabos coaxiais; Adaptadores para cabos; Conetores de cabos; Cabos elétricos; Cabos de alimentação; Cabos de telecomunica-
ções; Cabos de áudio; Chips de circuitos integrados de memória eletrónica; Placas de memória; Placas extensão para computadores; Processadores de dados; 
Software para recuperação de dados; Aparelhos de processamento de dados; Pacotes de software; Software utilitário; Dispositivos para armazenamento de 
dados; Processadores de vídeo; Processadores de som; Processadores da fala; Processadores; Redes de dados; Redes de computadores; Redes de transmissão 
de dados; Memórias de discos; Memórias electrónicas; Memórias para computadores; Cartões de memória externos para telemóveis; Unidades de armazena-
mento de dados óticos; Programas de computador para processamento de dados; Software para tratamento de informações de mercado; Software que possi-
bilita o fornecimento de informações através da Internet; Software que permita o fornecimento de informações através de redes de comunicações; Unidades 
de proteção de cópias de segurança de dados; Programas de computador para gestão de redes; Software de telecomunicações; Software para a gestão de 
documentos; Software para operação de servidores de acesso a redes; Dispositivos de armazenamento de memória; Aparelhos de armazenamento para dados 
informáticos; Aparelhos de armazenamento para programas informáticos; Aplicações de software para computadores pessoais para gestão sistemas de con-
trolo de documentos; Software para recolha de dados de posicionamento; Software para análise de informação de mercado; Software para pesquisa e recupe-
ração de informações através de uma rede de computadores; Software para criação de bases de dados pesquisáveis de informações e dados; Software aplica-
tivo para serviços de computação em nuvem; Interfaces [informática]; Software para controlo e gestão de aplicações de servidores de acesso; Programas de 
computador para gestão de projetos; Aplicações de software informático descarregáveis; Equipamento de tecnologia de informação e audiovisuais; Suportes 
de armazenamento de dados. CLASSE 37: Instalação, manutenção e reparação de computadores; Manutenção e reparação de redes de comunicações de 
dados; Reparação e manutenção de hardware para aparelhos de processamento de dados; Instalação de armazéns; Serviços de reparação de equipamento 
empresarial eletrónico; Instalação de sistemas informáticos; Manutenção e reparação de instrumentos; Computadores (Instalação, manutenção e reparação 
de -); Instalação, manutenção e reparação de hardware; Atualização de hardware informático; Instalação de redes informáticas; Instalação de instrumentos 
de redes de comunicações; Manutenção e reparação de redes informáticas; Instalação de aparelhos de redes de dados; Aparelhos de instalação, conservação 
e reparação de escritório; Instalação de hardware para sistemas informáticos; Instalação de sistemas de informação computorizados; Manutenção e reparação 
de sistemas de comunicação; Serviços de consultoria relacionados com a instalação de equipamento audiovisual; Serviços de consultoria relacionados com a 
instalação de equipamentos de comunicação; Serviços de consultoria relacionados com a instalação de equipamentos de segurança e proteção; Serviços de 
consultadoria relacionados com a instalação de computadores; Fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos 
de escritório; Fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de telecomunicações; Fornecimento de informa-
ções relativas à reparação ou manutenção de máquinas de impressão; Fornecimento de informações sobre manutenção e reparação de cofres-fortes; Serviços 
de informações relacionados com a instalação de sistemas de segurança; Serviços de informações relacionados com a manutenção de sistemas de segurança; 
Informações em reparações; Serviços de consultoria relacionados com a manutenção e reparação de equipamentos mecânicos e elétricos.C LASSE 42: Ser-
viços de TI (tecnologias de informação); Serviços de salvaguarda informática à distância; Instalação de firmware; Conceção, desenvolvimento e implemen-
tação de software informático; Instalação, manutenção e reparação de software informático; Consultoria no domínio do hardware e do software informático; 
Serviços de consultoria e assessoria em matéria de hardware e software; Consultoria na conceção e desenvolvimento de hardware; Serviços de assessoria e 
de consultadoria relacionados com o hardware para computadores; Serviços de assessoria relacionados com a conceção de sistemas informáticos; Serviços 
de consultadoria relacionados com sistemas informáticos; Serviços de assessoria relacionados com a conceção de software informático; Serviços de assistên-
cia técnica a software; Serviços de assistência em tecnologias da informação; Consultadoria no domínio das redes e aplicações informáticas em nuvem; 
Computação em nuvem; Desenvolvimento, programação e implementação de software; Implementação de programas de computador em redes; Conceção e 
desenvolvimento de hardware informático; Serviços de rede informática; Desenvolvimento de software para terceiros; Conceção, manutenção, aluguer e 
atualização de software informático; Instalação, manutenção, reparação e assistência técnica de software informático; Consultoria técnica em instalação e 
manutenção de software; Resolução de problemas de hardware e software informático; Serviços de migração de dados; Serviços de consultadoria técnica 
relacionados com a tecnologia da informação; Serviços de consultoria e informação em arquitetura de tecnologia da informação e infraestruturas; Conceção 
e desenvolvimento de arquitetura de software; Conceção e desenvolvimento de arquitetura de hardware; Alojamento de plataformas na Internet; Programa-
ção de software para plataformas de Internet; Consultoria na área do design de homepages e de sítios Web; Serviços de recuperação de dados; Serviços de 
encriptação e descodificação de dados; Encriptação, desencriptação e autenticação de informação, mensagens e dados; Design e desenvolvimento de siste-
mas de segurança de dados eletrónicos; Consultoria em matéria de segurança informática; Software como serviço [SaaS]; Fornecimento de ambientes infor-
máticos virtuais através de computação em nuvem; Provedor de serviços de aplicação [ASP], nomeadamente, hospedagem de aplicações de software de 
computador de terceiros; Disponibilização de informação sobre conceção e desenvolvimento de software, sistemas e redes informáticas; Fornecimento de 
acesso temporário a aplicações de software não passíveis de download, acessíveis através de um website; Plataformas como um serviço [PaaS]; Design e 
desenvolvimento de software; Fornecimento de sistemas informáticos virtuais através de computação em nuvem; Desenvolvimento e teste de métodos de 
computador, algoritmos e software; Realização de testes a computadores; Testes de hardware; Ensaio de programas de computador; Testes de software; 
Ensaio de equipamento informático; Testes de sistemas de tratamento eletrónico de dados; Serviços de monitorização de sistemas informáticos; Monitoriza-
ção de sistemas de rede; Monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; Serviços de diagnósticos de computadores; Serviços de aconselha-
mento e informação sobre software; Serviços de aconselhamento e informação sobre periféricos informáticos; Serviços de informações relacionados com 
tecnologia da informação; Serviços para o fornecimento de informação tecnológica; Conceção e desenvolvimento de software operacional para redes e ser-
vidores informáticos;  
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004652/2021/ME/MP&S 
09, 37, 42 
 
Dell Inc. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, United 
States 
 
Industrial e comercial 
27-07-2021 
Abaixo Listado 

Manutenção de software informático para o funcionamento de aparelhos e máquinas de enchimento; Leasing de sistemas de processamento de dados; Com-
pilação de informação relacionada com a tecnologia da informação; Aluguer de computadores; Conceção e desenvolvimento de software para importação e 
gestão de dados; Divulgação de informações relacionadas com tecnologias da informação; Aluguer de software; Aluguer de programas de computador; 
Leasing de instalações informáticas; Aluguer de hardware; Armazenamento de dados; Serviços de aluguer de tempo de acesso a um computador; Armaze-
namento eletrónico de dados; Serviços de duplicação e conversão de dados, serviços de codificação de dados; Serviços de segurança de dados [firewalls]; 
Programação informática para processamento de dados; Armazenamento eletrónico temporário de informações e dados; Serviços de assessoria técnica 
relacionados com o tratamento de dados; Assessoria técnica em computadores; Planeamento, conceção, desenvolvimento e manutenção de sítios Web em 
linha para terceiros; Serviços de conceção e planificação de equipamento de telecomunicações; Conceção e planeamento técnico de redes de telecomunica-
ções; Programação de software operacional para redes e servidores informáticos; Serviços de desenvolvimento de websites; Desenvolvimento de soluções 
de aplicações de software informático; Serviços de análise de dados técnicos; Análise de sistemas informáticos; Instalação e personalização de software de 
aplicação para computadores; Infraestrutura como serviço (IaaS); Conceção e desenvolvimento de sistemas de armazenamento de dados; Manutenção de 
software informático em matéria de segurança informática e da prevenção de riscos informáticos; Atualização de software em matéria de segurança infor-
mática e da prevenção de riscos informáticos; Serviços de salvaguarda de dados de unidades de disco rígido; Segurança, proteção e recuperação em matéria 
de TI (tecnologias de informação); Conceção e desenvolvimento de programas de segurança na Internet; Serviços de programação informática para segu-
rança de dados eletrónicos; Serviços de segurança informática contra o acesso não autorizado à rede; Fornecimento de serviços de segurança para redes 
informáticas, acesso a computadores e transações informatizadas; Serviços de consultadoria, aconselhamento e informação sobre TI (tecnologias de infor-
mação). 

DELL TECHNOLOGIES 

CLASSE 09: Hardware informático; Computadores; Software; Servidores informáticos; Computadores pessoais; Computadores portáteis [notebooks]; 
Computadores portáteis [laptops]; Componentes e peças de computadores; Monitores de computador; Hardware de memória de computadores; Software de 
sistemas operativos para computadores; Hardware para ligação a redes de computadores; Hardware para servidores de acesso a redes; Armazenamento 
ligado à rede [NAS]; Computadores em forma de tablet; Computadores portáteis; Aparelhos de televisão; Impressoras; Scanners de imagem; Estações de 
acoplamento para computadores; Telecopiadoras; Baterias; Carregadores de baterias; Adaptadores de corrente; Auriculares; Projetores; Altifalantes; Unida-
des de CD-ROM; Unidades de disco rígido; Controladores sem fios para monitorização e controlo remotos do funcionamento e do estado de outros disposi-
tivos ou sistemas elétricos, eletrónicos ou mecânicos; Unidades de DVD; Unidades de disco ótico; Periféricos adaptados para uso com computadores; Ra-
tos para computador; Processadores de comunicações; Processadores de modulação por impulsos codificados; Teclados; Modems; Cartões PC [PC cards]; 
Unidades de fita; Cartões de memória; Cartões de circuitos integrados [smart cards]; Placas Ethernet; Dispositivos de memória; Aperta-fios [eletricidade]; 
Conetores adaptadores elétricos; Conetores eletrónicos; Conetores elétricos; Conectores elétricos; Conetores coaxiais; Conectores [eletricidade]; Conetores 
de cabos coaxiais; Adaptadores para cabos; Conetores de cabos; Cabos elétricos; Cabos de alimentação; Cabos de telecomunicações; Cabos de áudio; 
Chips de circuitos integrados de memória eletrónica; Placas de memória; Placas extensão para computadores; Processadores de dados; Software para recu-
peração de dados; Aparelhos de processamento de dados; Pacotes de software; Software utilitário; Dispositivos para armazenamento de dados; Processado-
res de vídeo; Processadores de som; Processadores da fala; Processadores; Redes de dados; Redes de computadores; Redes de transmissão de dados; Me-
mórias de discos; Memórias electrónicas; Memórias para computadores; Cartões de memória externos para telemóveis; Unidades de armazenamento de 
dados óticos; Programas de computador para processamento de dados; Software para tratamento de informações de mercado; Software que possibilita o 
fornecimento de informações através da Internet; Software que permita o fornecimento de informações através de redes de comunicações; Unidades de 
proteção de cópias de segurança de dados; Programas de computador para gestão de redes; Software de telecomunicações; Software para a gestão de docu-
mentos; Software para operação de servidores de acesso a redes; Dispositivos de armazenamento de memória; Aparelhos de armazenamento para dados 
informáticos; Aparelhos de armazenamento para programas informáticos; Aplicações de software para computadores pessoais para gestão sistemas de 
controlo de documentos; Software para recolha de dados de posicionamento; Software para análise de informação de mercado; Software para pesquisa e 
recuperação de informações através de uma rede de computadores; Software para criação de bases de dados pesquisáveis de informações e dados; Software 
aplicativo para serviços de computação em nuvem; Interfaces [informática]; Software para controlo e gestão de aplicações de servidores de acesso; Progra-
mas de computador para gestão de projetos; Aplicações de software informático descarregáveis; Equipamento de tecnologia de informação e audiovisuais; 
Suportes de armazenamento de dados CLASSE 37: Instalação, manutenção e reparação de computadores; Manutenção e reparação de redes de comunica-
ções de dados; Reparação e manutenção de hardware para aparelhos de processamento de dados; Instalação de armazéns; Serviços de reparação de equipa-
mento empresarial eletrónico; Instalação de sistemas informáticos; Manutenção e reparação de instrumentos; Computadores (Instalação, manutenção e 
reparação de -); Instalação, manutenção e reparação de hardware; Atualização de hardware informático; Instalação de redes informáticas; Instalação de 
instrumentos de redes de comunicações; Manutenção e reparação de redes informáticas; Instalação de aparelhos de redes de dados; Aparelhos de instala-
ção, conservação e reparação de escritório; Instalação de hardware para sistemas informáticos; Instalação de sistemas de informação computorizados; Ma-
nutenção e reparação de sistemas de comunicação; Serviços de consultoria relacionados com a instalação de equipamento audiovisual; Serviços de consul-
toria relacionados com a instalação de equipamentos de comunicação; Serviços de consultoria relacionados com a instalação de equipamentos de segurança 
e proteção; Serviços de consultadoria relacionados com a instalação de computadores; Fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção 
de máquinas e aparelhos de escritório; Fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de telecomunicações; 
Fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas de impressão; Fornecimento de informações sobre manutenção e reparação 
de cofres-fortes; Serviços de informações relacionados com a instalação de sistemas de segurança; Serviços de informações relacionados com a manuten-
ção de sistemas de segurança; Informações em reparações; Serviços de consultoria relacionados com a manutenção e reparação de equipamentos mecânicos 
e elétricos. CLASSE 42: Serviços de TI (tecnologias de informação); Serviços de salvaguarda informática à distância; Instalação de firmware; Conceção, 
desenvolvimento e implementação de software informático; Instalação, manutenção e reparação de software informático; Consultoria no domínio do hard-
ware e do software informático; Serviços de consultoria e assessoria em matéria de hardware e software; Consultoria na conceção e desenvolvimento de 
hardware; Serviços de assessoria e de consultadoria relacionados com o hardware para computadores; Serviços de assessoria relacionados com a conceção 
de sistemas informáticos; Serviços de consultadoria relacionados com sistemas informáticos; Serviços de assessoria relacionados com a conceção de soft-
ware informático; Serviços de assistência técnica a software; Serviços de assistência em tecnologias da informação; Consultadoria no domínio das redes e 
aplicações informáticas em nuvem; Computação em nuvem; Desenvolvimento, programação e implementação de software; Implementação de programas 
de computador em redes; Conceção e desenvolvimento de hardware informático; Serviços de rede informática; Desenvolvimento de software para tercei-
ros; Conceção, manutenção, aluguer e atualização de software informático; Instalação, manutenção, reparação e assistência técnica de software informáti-
co; Consultoria técnica em instalação e manutenção de software; Resolução de problemas de hardware e software informático; Serviços de migração de 
dados; Serviços de consultadoria técnica relacionados com a tecnologia da informação; Serviços de consultoria e informação em arquitetura de tecnologia 
da informação e infraestruturas; Conceção e desenvolvimento de arquitetura de software; Conceção e desenvolvimento de arquitetura de hardware; Aloja-
mento de plataformas na Internet; Programação de software para plataformas de Internet; Consultoria na área do design de homepages e de sítios Web; 
Serviços de recuperação de dados; Serviços de encriptação e descodificação de dados; Encriptação, desencriptação e autenticação de informação, mensa-
gens e dados; Design e desenvolvimento de sistemas de segurança de dados eletrónicos; Consultoria em matéria de segurança informática;  
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Software como serviço [SaaS]; Fornecimento de ambientes informáticos virtuais através de computação em nuvem; Provedor de serviços de aplicação 

[ASP], nomeadamente, hospedagem de aplicações de software de computador de terceiros; Disponibilização de informação sobre conceção e desenvolvi-

mento de software, sistemas e redes informáticas; Fornecimento de acesso temporário a aplicações de software não passíveis de download, acessíveis atra-

vés de um website; Plataformas como um serviço [PaaS]; Design e desenvolvimento de software; Fornecimento de sistemas informáticos virtuais através 

de computação em nuvem; Desenvolvimento e teste de métodos de computador, algoritmos e software; Realização de testes a computadores; Testes de 

hardware; Ensaio de programas de computador; Testes de software; Ensaio de equipamento informático; Testes de sistemas de tratamento eletrónico de 

dados; Serviços de monitorização de sistemas informáticos; Monitorização de sistemas de rede; Monitorização de sistemas de computador por acesso re-

moto; Serviços de diagnósticos de computadores; Serviços de aconselhamento e informação sobre software; Serviços de aconselhamento e informação 

sobre periféricos informáticos; Serviços de informações relacionados com tecnologia da informação; Serviços para o fornecimento de informação tecnoló-

gica; Conceção e desenvolvimento de software operacional para redes e servidores informáticos; Manutenção de software informático para o funcionamen-

to de aparelhos e máquinas de enchimento; Leasing de sistemas de processamento de dados; Compilação de informação relacionada com a tecnologia da 

informação; Aluguer de computadores; Conceção e desenvolvimento de software para importação e gestão de dados; Divulgação de informações relaciona-

das com tecnologias da informação; Aluguer de software; Aluguer de programas de computador; Leasing de instalações informáticas; Aluguer de hardwa-

re; Armazenamento de dados; Serviços de aluguer de tempo de acesso a um computador; Armazenamento eletrónico de dados; Serviços de duplicação e 

conversão de dados, serviços de codificação de dados; Serviços de segurança de dados [firewalls]; Programação informática para processamento de dados; 

Armazenamento eletrónico temporário de informações e dados; Serviços de assessoria técnica relacionados com o tratamento de dados; Assessoria técnica 

em computadores; Planeamento, conceção, desenvolvimento e manutenção de sítios Web em linha para terceiros; Serviços de conceção e planificação de 

equipamento de telecomunicações; Conceção e planeamento técnico de redes de telecomunicações; Programação de software operacional para redes e 

servidores informáticos; Serviços de desenvolvimento de websites; Desenvolvimento de soluções de aplicações de software informático; Serviços de análi-

se de dados técnicos; Análise de sistemas informáticos; Instalação e personalização de software de aplicação para computadores; Infraestrutura como servi-

ço (IaaS); Conceção e desenvolvimento de sistemas de armazenamento de dados; Manutenção de software informático em matéria de segurança informáti-

ca e da prevenção de riscos informáticos; Atualização de software em matéria de segurança informática e da prevenção de riscos informáticos; Serviços de 

salvaguarda de dados de unidades de disco rígido; Segurança, proteção e recuperação em matéria de TI (tecnologias de informação); Conceção e desenvol-

vimento de programas de segurança na Internet; Serviços de programação informática para segurança de dados eletrónicos; Serviços de segurança informá-

tica contra o acesso não autorizado à rede; Fornecimento de serviços de segurança para redes informáticas, acesso a computadores e transações informati-

zadas; Serviços de consultadoria, aconselhamento e informação sobre TI (tecnologias de informação). 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004653/2021/ME/MP  
25 
 
Yiwu TangFashion Garment Co.,Ltd. 
 
CHINA 
No.22 LONGGANG ROAD STREET 2 YIWU CITY, 
ZHEJIANG CHINA 322000 
 
Industrial e comercial 
23-07-2021 
CLASSE 25: Vestuário; Roupa interior; Chapéus; Sapa-
tos; Meias de malha; Luvas [vestuários]; Cachecóis; 
Fatos de banho; Vestuário impermeável; Cuecas. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004654/2021/ME/MS  
41, 45 
 
ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF 
AGENCY INTERNATIONAL 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, 
Estados Unidos da América. 
 
Comercial 
30-07-2021 
Abaixo Listado 

 

ADRA 

CLASSE 41: Serviços de educação; planeamento, direção e organização de 
conferências, workshops, seminários, cursos universitários, programas e 
projetos educacionais; Serviços de educação e de informação que promovem 
o desenvolvimento da comunidade internacional e projetos humanitários, 
incluindo projetos relacionados com a preparação para desastres e serviços 
de educação para alívio de desastres; Serviços de consultadoria, assessoria e 
informações relacionados com os serviços atrás referidos. CLASSE 45: 
Serviços ministeriais e missionários; serviços pessoais, sociais e espirituais; 
serviços humanitários, incluindo preparação para desastres e serviços para 
alívio de desastres; Serviços de assessoria, consultadoria e informações rela-
cionados com os serviços atrás referidos. 

PURINA 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004655/2021/ME/MP 
31 
 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 
SUÍÇA 
CH-1800 Vevey, SUÍÇA 
 
 
Industrial e comercial 
29-07-2021 
 
CLASSE 31: Alimentos para animais; Liteiras para 
animais 

 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004656/2021/ME/MP&S 
09, 16, 35, 38, 41, 42 
 
Groupe canal + 
 
 
FRANÇA 
1, Place du Spectacle, 92130 Issy Les Moulineaux, 
França 
 
Industrial e Comercial 
30-07-2021 
Atrás listado 

CLASSE 09: Descodificadores; instrumentos e aparelhos de ensino; apare-
lhos e instrumentos para registo, transmissão, difusão, leitura, distribuição, 
reprodução, armazenamento, codificação, descodificação, transformação ou 
processamento de som, imagens ou dados; conteúdo gravado; aparelhos para 
comunicações e telecomunicações; aparelhos e instrumentos audiovisuais, 
de telecomunicações e telemáticos, televisores, controladores remotos; bol-
sas adaptadas para telemóveis; antenas parabólicas; codificadores; dispositi-
vos (aparelhos) de acesso e de controlo de acesso para aparelhos de proces-
samento de dados; aparelhos de autenticação concebidos para redes de  

telecomunicações; aparelhos para codificar e descodificar sinais e para retransmitir; unidades de disco amovível [usb flash drives]; hubs (concentradores de 
ethernet); chaves hdmi que permitem a transmissão num televisor ou monitor portátil de conteúdo áudio, vídeo ou multimédia a partir de um smartphone,  
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um computador, um tablet ou um dispositivo móvel; interfaces [informática]; filmes de vídeo; cd-roms, discos acústicos; discos vídeo digitais (dvds), dis-
cos áudio e vídeo, discos digitais, fitas de vídeo; leitores para cd-roms, discos vídeo digitais, discos magnéticos, discos áudio e vídeo, discos digitais e dis-
cos acústicos; cartuchos de jogos de vídeo; software para jogos de vídeo; suportes de gravação magnéticos; suportes de dados magnéticos; cartões magnéti-
cos; cartões magnéticos de identificação; smart cards, smart cards electrónicos; leitores de cartões; monitores para receber dados em rede informática mun-
dial; cartões de circuitos integrados [smart cards]; transmissores [telecomunicação]; guias electrónicos para programas de rádio e televisão; aparelhos e 
instrumentos para programar e seleccionar programas de televisão; aparelhos e instrumentos para televisão interactiva; monitores de televisão; software 
(programas gravados); software de motor de busca que permite o acesso a recomendações e selecções personalizadas de programas; software para análise 
do comportamento dos consumidores de televisão e audiovisual; cabos de fibra óptica e cabos ópticos; células galvânicas e baterias; aplicações de software 
informático descarregáveis; aplicações descarregáveis para dispositivos móveis; ficheiros descarregáveis com música ou imagens; programas informáticos 
para televisão interactiva; aplicações informáticas integradas em receptores de televisão, consolas de jogos ou qualquer dispositivo móvel que permita o 
acesso a pacotes de canais de televisão e/ou conteúdo audiovisual disponível em directo ou a pedido; aplicações informáticas descarregáveis que permitem 
o acesso a pacotes de canais de televisão e/ou conteúdo audiovisual disponível em directo ou a pedido; software e aplicações que permitem aos utilizadores 
programar, distribuir, transmitir e receber conteúdo de áudio, conteúdo de vídeo, imagens, textos e outros conteúdos multimédia através de redes de comu-
nicação. CLASSE 16: Cartazes; álbuns; almanaques; autocolantes [artigos de papelaria]; objectos de arte litografados; bilhetes; blocos para desenho; blocos 
[papelaria]; cerra-livros; caixas em cartão ou em papel; vales impressos; artigos para escritório [com excepção de móveis]; cadernos para escrever ou dese-
nhar; calendários; blocos de notas; cartões postais; cartões de felicitações; catálogos; capas para papéis; máquinas de encadernar [artigos para escritório]; 
clichés de tipografia; armários para papelaria [artigos para escritório]; cestos para a correspondência; cortadores de papel [artigos para escritório]; lápis; 
decalques [decalcomanias]; bases para copos em cartão ou papel; dossiers [papelaria]; instrumentos de escrita; brasões [sinetes em papel]; apagadores para 
quadros; elásticos para escritório; tinteiros; envelopes [papelaria]; material para desenhar e/ou escrever; material escolar; borrachas para apagar; produtos 
de impressão, impressões, material impresso; jornais; guias impressos para programas de televisão e rádio; litografias; livros; brochuras; marcadores 
[artigos de papelaria]; lenços de bolso [em papel]; papel de embalagem; papel de carta; perfuradores de escritório; periódicos; fotografias impressas; clips 
para papéis; pinças para notas; caixas para canetas; bolsas para passaportes; porta documentos [artigos de papelaria]; quadros de afixação em papel ou em 
cartão; porta-cheques; porta-canetas; prospectos; publicações impressas; repertórios; revistas [periódicas]; sacos pequenos [envelopes, bolsas] de papel ou 
plástico para embalagem; toalhas de mesa ou de rosto em papel; canetas de tinta permanente/canetas; suportes para fotografias; suportes para canetas e 
lápis; afia-lápis eléctricos ou não eléctricos. CLASSE 35: Publicidade; aluguer de espaços publicitários; difusão de publicidade; organização, operação e 
supervisão de programas de fidelização de clientes; aconselhamento comercial e informação a consumidores sobre a escolha de equipamento audiovisual, 
de telecomunicações e informático; envio de publicidade por correio; difusão de material publicitário (folhetos, prospectos, material impresso, amostras); 
serviços de subscrição de programas audiovisuais, programas áudio, programas de rádio, jornais; organização de subscrições de serviços de transmissão de 
conteúdos vídeo, multimédia em transmissão contínua e áudio; organização de subscrições de serviços de vídeo em directo ou a pedido em todos os meios 
de comunicação; organização de subscrições de serviços de emissões televisivas; organização de subscrições de gravações em vídeo, gravações acústicas, e 
todos os meios áudio ou audiovisuais; organização de subscrições de todos os meios de informação, textuais, de som e/ou imagem, particularmente na for-
ma de publicações digitais, não electrónicas ou electrónicas de produtos multimédia; organização da subscrição de um canal televisivo; subscrições de 
serviços de telecomunicação; subscrições de serviços de ofertas de ligação à internet; gestão de ficheiros informáticos; serviços de processamento e inser-
ção de dados; nomeadamente inserção, compilação e sistematização de dados; publicidade online numa rede informática; serviços de gestão de bases de 
dados; tele-promoção de vendas [promoção de vendas para terceiros]; aluguer de tempo de publicidade (em todos os meios de comunicação); venda reta-
lhista e grossista de artigos de vestuário, marroquinaria, joalharia, canetas, artigos de papelaria, jogos, brinquedos, artigos de desporto; venda retalhista e 
grossista de produtos de audiovisual, informática e telecomunicação, nomeadamente fitas de vídeo, televisões, gravadores de vídeo, reprodutores de som 
portáteis, gravadores de fita magnética, rádios, equipamento de alta fidelidade (hi-fi), descodificadores; telemóveis, computadores, fitas magnéticas, troca-
dores de discos (equipamento de processamento de dados), circuitos impressos, circuitos integrados, teclados de computador, discos compactos (áudio-
vídeo), discos compactos ópticos, acopladores (equipamento de processamento de dados), disquetes, suportes de dados magnéticos, ecrãs de vídeo, interfa-
ces (equipamento de processamento de dados), leitores (equipamento de processamento de dados), software (programas gravados), microprocessadores, 
modems, monitores (hardware), computadores, memórias de computador, periféricos de computador, programas informáticos gravados, processadores 
(unidades de processamento central), programas de sistemas operativos gravados (para computadores), chips (circuitos integrados); serviços de revistas de 
imprensa; processamento administrativo de ordens de compra; compilação de estatísticas; informações comerciais através de websites. CLASSE 38: Servi-
ços de telecomunicações; informação sobre telecomunicação; comunicações via rádio, telégrafo, telefone, videofone, digitais e electrónicas; comunicações 
via terminais de computador, via redes de fibra óptica, via televisão, via emissão televisiva; emissão de programas de televisão, emissão de programas de 
rádio; emissão de programas por satélite, por cabo, por redes informáticas (em particular pela internet), por redes de rádio, por redes de radiotelefone e por 
canais de retransmissão de rádio; emissão de programas cinematográficos, audiovisuais, áudio, multimédia, de texto e/ou imagens (estáticas ou animadas), 
sons musicais ou não musicais, toques para telemóveis, para uso interactivo ou não interactivo; serviços de quadros informativos electrónicos (serviços de 
telecomunicação); aluguer de aparelhos de telecomunicação; aluguer de aparelhos e instrumentos telemáticos, nomeadamente telefones, máquinas de fax, 
aparelhos para transmitir mensagens, modems; aluguer de antenas e pratos de satélite; aluguer de descodificadores e codificadores; aluguer de dispositivos 
(aparelhos) para acesso a programas audiovisuais interactivos; aluguer de tempo de acesso a redes de telecomunicações; aluguer de todos os aparelhos ou 
instrumentos para telecomunicação, telemática; serviços de fornecimento de acesso para descarregar jogos de vídeo e dados digitalizados; comunicações 
(transmissões) numa rede informática mundial, quer seja aberta (a internet) ou fechada (intranets); serviços de descarga online de filmes e outros programas 
áudio e audiovisuais; transmissão de programas televisivos e serviços de selecção de canais televisivos; fornecimento de acesso a uma rede informática; 
fornecimento de acesso de utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento de ligação a serviços de telecomunicação, a serviços de internet e a bases 
de dados; fornecimento de acesso a motores de busca que permitem o acesso a recomendações e selecções de programas personalizados; serviços de enca-
minhamento e interface para telecomunicação; ligação por telecomunicação a uma rede informática; transmissão e recepção de imagens de vídeo através da 
internet por meio de computador, televisão, tablet, telemóvel ou dispositivo móvel; transferência de conteúdo vídeo, multimédia ou áudio de um telemóvel, 
tablet ou dispositivo móvel para um ecrã de televisão ou qualquer outro dispositivo móvel através de um serviço de comunicação sem fios; publicidade por 
correio directo via meios de telecomunicação; transmissão de mensagens, imagens, emails, ficheiros digitais, publicações electrónicas online, expedições, 
documentos, podcasts; transmissão de fluxos de dados; transmissão de filmagens de vídeo a pedido; transmissão de vídeos em directo ou a pedido num 
computador, receptor de televisão, ou qualquer dispositivo móvel; transmissão de programas em francês ou na versão original com legendas. CLASSE 41: 
Educação; serviços de entretenimento; entretenimento televisivo em qualquer suporte, nomeadamente televisões, computadores, reprodutores de som portá-
teis, leitores de vídeo portáteis, assistentes pessoais (pdas), telemóveis, redes informáticas, a internet; serviços de lazer; actividades culturais; produção de 
espectáculos, filmes, filmes televisivos, emissões televisionadas, notícias, conversas, debates, gravações em vídeo, gravações fonográficas; aluguer de gra-
vações em vídeo, filmes, gravações acústicas, fitas de vídeo; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de todos os tipos de aparelhos e instrumentos 
audiovisuais, aparelhos de televisão, aparelhos áudio e vídeo; apresentação de filmes, concertos de música, programas de televisão, vídeos com recomenda-
ções personalizadas; produção de espectáculos, de filmes, de programas de audiovisual, rádio e multimédia; serviços de estúdios de cinema; organização de 
concursos, espectáculos, lotarias, jogos educativos ou de entretenimento; reservas de lugares em espectáculos; gravação em vídeo; edição e publicação de 
textos (sem serem textos publicitários), suportes áudio e vídeo e conteúdo multimédia (discos interactivos, discos compactos, discos de armazenamento); 
serviços de jogo prestados online a partir de uma rede de computadores; disponibilização online de música, vídeos, publicações electrónicas; fornecimento 
de informações relacionadas com entretenimento, filmes, música, actuações ao vivo e eventos de entretenimento; serviços de entretenimento interactivo; 
legendagem. CLASSE 42: Administração de direitos de utilizadores em redes informáticas; administração de servidores; provas de controlo de qualidade; 
concepção (desenvolvimento) de sistemas de controlo de acesso, codificação e descodificação para programas de rádio e televisão, em particular móveis e 
todos os sistemas de transmissão de informação; concepção (desenvolvimento) de sistemas informático e de software; concepção (desenvolvimento) de 
programas e aparelhos interactivos; consultoria em tecnologia de telecomunicações; recuperação de dados informáticos; backup externo de dados; concep-
ção e desenvolvimento de software operativo para acesso a uma rede informática em nuvem [computação em nuvem], assim como o seu uso; desenvolvi-
mento (concepção) de espaços virtuais que permitem a troca online de dados; fornecimento de motores de busca que permitem o acesso a recomendações e 
selecções de programas personalizados; concepção (desenvolvimento) de software ou aplicações que permitem a consulta e a transmissão de dados e conte-
údos em ecrãs e dispositivos electrónicos. 
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CLASSE 07: Máquinas, máquinas-ferramentas, ferramentas operadas por energia; Motores e mecanismos, com exceção dos motores para veículos terres-
tres; Uniões de máquinas e componentes de transmissão, com exceção dos veículos terrestres; Instrumentos agrícolas não sendo ferramentas acionadas ma-
nualmente; Chocadeiras para ovos; Máquinas de venda automática; Máquinas agrícolas; Bombas de arejamento para aquários; Alimentadores mecanizados 
de gado; Incubadoras para ovos; Máquinas de ordenha; Máquinas de cortar pelo dos animais; Máquinas de colher sal; Máquinas de trabalhar madeira; Serras 
[máquinas]; Máquinas de fabrico de papel; Equipamento de produção de fraldas; Máquinas de impressão; Máquinas de fiar; Máquinas de tingir; Máquinas 
de fabrico de chá; Máquinas de misturar; Moinhos [máquinas]; Misturadores [máquinas]; Máquinas de cortar pão; Máquinas de amassar; máquinas de fazer 
salsichas; Máquinas de preparação de alimentos, eletromecânicas; Máquinas de descascar; Máquinas de preparação de bebidas, eletromecânicas; Máquinas 
de fabrico de cigarros; Máquinas de trabalho de couro; máquinas de costura; Máquinas de engomar; Máquinas de montagem de bicicletas; rodas de oleiro; 
Máquinas de gravação; máquinas industriais de impressão a jato; Máquinas para a indústria de baterias; Máquinas de fabrico de cordas; Máquinas de fabrico 
de esmalte; Máquinas de fabrico de lâmpadas; Máquinas de embalagem; Máquinas de fabrico de briquetes; Máquinas de lavar louça; misturadores, elétricos, 
para uso doméstico; extratores de sumo, elétricos; Moinhos de café, excepto manuais; Máquinas de lavar louça para uso doméstico; Abre-latas, elétricos; 
eletrodomésticos de cozinha; Batedeiras, elétricas; Máquinas de lavar roupa [lavandaria]; Máquinas de limpeza a seco; Desintegradores; Máquinas de estam-
pagem em relevo; Máquinas de trabalho em vidro; Equipamento de fabrico de fertilizantes; Máquinas eletromecânicas para a indústria química; Máquinas 
de enxaguamento; Extratores para minas; Cortadoras [máquinas]; Plataformas de perfuração, flutuantes ou não flutuantes; Escavadoras; Aparelhos elevató-
rios; Elevadores; Macacos pneumáticos; Máquinas para trabalhos de metalurgia; Martelos elétricos; Máquinas de fundição; Motores a vapor; Dispositivos de 
ignição de motores de combustão interna; Velas de ignição de motores de automóveis; Bobina de ignição de motores de automóveis; Turbinas eólicas; Má-
quinas de fazer clipes de papel; Máquinas de fazer fechos de correr; Robôs industriais; Ferramentas [peças de máquinas]; Máquinas de fabrico de fios e 
cabos elétricos; Chaves de fendas, elétricas; Ferramentas manuais, que não acionadas por força manual; Berbequins elétricos manuais; Máquinas para a 
indústria eletrónica; Eliminadores de eletricidade estática; Máquinas óticas de trabalho a frio; Instalações de separação de gases; Máquinas para fazer oxigé-
nio e azoto; Máquinas de pintura; Dínamos; Filtros para limpeza de ar de arrefecimento, para motores; motores, exceto para veículos terrestres; Radiadores 
de arrefecimento de motores de automóveis; Depósitos de água de arrefecimento de motores de automóveis; Tubos de radiadores de arrefecimento de moto-
res de automóveis; Tampas dos radiadores de arrefecimento de motores de automóveis; Ventoinhas de arrefecimento de motores de automóveis; Cabeçotes 
de ventoinhas de arrefecimento de motores de automóveis; Embraiagens de ventoinhas de arrefecimento de motores de automóveis; Dispositivos de exaus-
tão e descontaminação de motores de automóveis (dispositivos de reação catalisadora); Sistemas de reciclagem de gases residuais de motores de automóveis; 
Amortecedores para motores de automóveis; Tubos de ar de amortecedores para motores de automóveis; Ressonadores para motores de automóveis; Pistões 
para motores de automóveis; Cilindros para motores de automóveis; Filtros de ar para motores de automóveis; Blocos para motores de automóveis; Bombas 
de óleo para automóvel; Bombas de água para automóveis; Bombas [máquinas]; Válvulas [peças de máquinas]; Aerocondensadores; Máquinas de ar compri-
mido; Máquinas de sucção de ar; Cilindros pneumáticos [peças de máquinas]; Eixos para máquinas; comandos de abertura de portas, elétricos; Comandos 
para fecho de janelas, elétricos; Rolamentos [peças de máquinas]; Volantes de automóveis; Manivelas de motores automóveis; Correias para máquinas; 
Aparelhos de soldadura elétricos; motores e aparelhos de limpeza, elétricos; Varredores sem fio, elétricos; Aparelhos de limpeza a vapor; Esfregões a vapor; 
Escovas para aspiradores; Bocais para aspiradores; Filtros para aspiradores; Peças tampas de escovas principais para aspiradores; Depósitos para aspirado-
res; Vassouras robot; aparelhos de lavagem; Aspiradores; Máquinas de trituração; Máquinas de filtragem; Dispositivos para fechar cortinas, acionados eletri-
camente; Tambores [peças de máquinas]; impressoras 3D; Polidores de sapatos, elétricos; Torcedeiras de raquetes; Máquinas de venda automática; Rotula-
doras [máquinas]; Fatos exoesqueleto robotizados, excepto para fins médicos; Máquinas de galvanoplastia. CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científi-
cos, de investigação, de navegação, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, óticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de deteção, de 
teste, de inspeção, de socorro (salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou 
controlo da distribuição ou consumo de eletricidade; Aparelhos e instrumentos para o registo, transmissão, reprodução ou processamento do som, de ima-
gens ou dados; Suportes gravados ou descarregáveis, software informático, suportes de armazenamento e de gravação analógico ou digital em branco; Meca-
nismos para aparelhos que funcionam com moedas; Caixas registadoras, dispositivos de cálculo; Computadores e dispositivos periféricos de computador; 
Fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões para os ouvidos para mergulhadores, pinças nasais para mergulhadores e nadadores, luvas para mergu-
lhadores, aparelhos de respiração para a natação subaquática; Extintores de incêndios; Computadores; sacos adaptados para computadores portáteis; Compu-
tadores vestíveis; Software para computadores, descarregável; Aplicações de software para computadores, descarregáveis; Hardware para computadores; 
Notebooks; Tablets; Máquinas de calcular; Unidades centrais de processamento de dados [processadores]; Software de jogo de computador, gravado; Dispo-
sitivos de memória para computadores; Terminais interativos de ecrã tátil; Aplicações de software para telemóveis, descarregáveis; Dispositivos periféricos 
para computadores; Aparelhos de processamento de dados; Pulseiras de identificação codificadas, magnéticas; Pulseiras inteligentes; Pulseiras; Robôs de 
telepresença; Cartões magnéticos codificados; Leitores [equipamento de processamento de dados]; Digitalizadores [equipamento de processamento de da-
dos]; Ficheiros de imagem descarregáveis; Ficheiros de música descarregáveis; Toques de chamada descarregáveis para telemóveis; Canetas eletrónicas 
[unidades de visualização]; Publicações eletrónicas, descarregáveis; Tradutores de bolso eletrónicos; Óculos inteligentes (processamento de dados); Suportes 
de dados magnéticos; Cartões de crédito magnéticos codificados; Cartões SIM; Monitores [hardware para computadores]; Tapetes para ratos; Rato 
[periféricos de computador]; Robôs humanoides com inteligência artificial; Impressoras para utilização com computadores; Impressoras fotográficas; Livros 
eletrónicos; cartuchos de tinta, não carregados, para impressoras e fotocopiadoras; Canetas com ponto condutor para dispositivos de ecrã tátil; Teclados de 
computador; Impressoras a jato; Capas para computadores portáteis; Relógios inteligentes (aparelho de processamento de dados); Ecrãs LED; Ecrãs; Impres-
soras fotográficas digitais; Capas adaptadas para computadores; Programas informáticos, gravados; Cartões de identidade, magnéticos; Microprocessadores; 
monitores [programas para computador]; discos óticos; Etiquetas eletrónicas para mercadorias; Cartões de circuito integrados [cartões inteligentes]; Cartões 
inteligentes [cartões de circuito integrado]; Calculadoras de bolso; Pens USB; Computadores portáteis; Capas para computadores portáteis; Películas de 
proteção adaptadas para ecrãs de computador; Fichas de segurança [dispositivos de encriptação]; Capas para computadores tablet; Quadros eletrónicos inte-
rativos; Assistentes digitais pessoais [PDA]; Plataformas de software informático, gravadas ou descarregáveis; Software de jogos para computador, descarre-
gável; Suportes adaptados para portáteis; Carteiras eletrónicas descarregáveis; Cartões de identidade biométricos; Anéis inteligentes [processamento de 
dados]; Agendas eletrónicas; Pedómetros; Contadores; Aparelhos de controlo de tempo; Aparelho para verificar a franquia; Detetores de moedas falsas; 
Terminais de cartão de crédito; Mecanismos para aparelhos operados por moedas; Máquinas de ditar; hologramas; Máquinas de identificação por impressão 
digital; Aparelhos de reconhecimento facial; Fotocopiadoras (fotográfica, eletrostática, térmica); Terminais de tempo [dispositivos de controlo de tempo]; 
Balanças de casas de banho; Aparelhos e instrumentos de pesagem; Balanças com analisadores de massa corporal; Balanças de massa corporal; Balanças de 
massa corporal para usto domésticos; Aparelhos de medição; Bússolas para medição; Réguas [instrumentos de medição]; Painéis eletrónicos de mensagem; 
Lanternas de sinalização; Telemóveis; Suportes para telemóveis; Telefones inteligentes; Películas de proteção adaptadas para telefones inteligentes; Telefo-
nes inteligentes em formato de relógios; Capas para telefones inteligentes; Acessórios para telefones inteligentes; telemóveis; Tiras para telemóveis; Kits 
mãos livres para telefones; Aparelho de sistemas de posicionamento global [GPS]; Aparelho de intercomunicação; Intercomunicadores; Instrumentos de 
navegação; Rastreadores de atividade vestíveis; Telefones inteligentes no formato de pulseira; Peças para telemóveis e telefones inteligentes; Suportes, Cor-
reias, Braçadeiras, Correias e clips para telemóveis e telefones inteligentes; Películas protetoras para telemóveis e telefones inteligentes; Aparelhos telefóni-
cos; transmissores [telecomunicações]; telefones vídeo; Equipamentos, aparelhos e instrumentos de comunicação eletrónica; Roteadores de rede; Portais 
inteligentes para a comunicação; Portais para a internet das coisas [IOT]; Portais inteligentes para pré-processamento de dados; Portais inteligentes para 
armazenamento definido de software; Portais inteligentes para a análise de dados em tempo real; Dissipadores de calor para telemóveis; Roteadores; Bastões 
para tirar selfies por telemóveis; Monopés utilizados para tirar fotografias ao posicionar o telefone inteligente ou câmara além da distância normal do braço; 
portais de múltiplas funções; Portais multimodais; Alarme anti-perda bluetooth; Relógios telefónicos para crianças; Amplificador de sinal WIFI;  
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Aparelhos de comunicação em linha elétrica; Controlador LAN sem fios; Aparelhos e instrumentos eletrónicos de navegação e posicionamento; Capas de 
telemóveis; caixas de distribuição [eletricidade]; Rádios; Película protetora para ecrãs de telemóveis; Dispositivos de navegação para automóveis; Antenas 
para automóveis; Câmaras de vídeo; Robôs de vigilância de segurança; Câmaras de visão traseira para veículos; Discos compactos [áudio-vídeo]; Ausculta-
dores; Juke-boxes; Musical; Altifalantes; Armários para altifalantes; Microfones; Leitores multimédia portáteis; Eletroacústica (áudio -- e vídeo --); Apare-
lhos de gravação de som; Aparelhos de transmissão de som; Aparelhos de televisão; Gravadores de vídeo; Monitores de visualização de vídeos vestíveis; 
Auscultadores de realidade virtual; Auscultadores sem fios para telefones inteligentes; Misturadores de áudio; Câmaras de tablier; Máquinas de aprendiza-
gem; Máquinas de tradução; Leitores de livros eletrónicos; Descodificadores; Televisores; Armários; Armários com ecrã táctil; Áudio para televisores; 
Vídeocapacetes de vídeo; Câmaras de IA; Câmaras; Câmaras panorâmicas; Televisores de projeção a laser; Televisões de projeção a laser; Gravadores 
retrovisores; Espelhos retrovisores inteligentes; Máquinas de educação precoce; Canetas falantes; Contadores de histórias eletrónicos;]; Máquinas de apren-
dizagem por cartões; Descodificadores de rede; Auscultadores bluetooth; Capas impermeáveis para camcorder; Televisores de alta definição; Processadores 
de som digitais; Câmaras para computadores pessoais; Equipamento acústico; Aparelhos de rádio; Câmaras WEB; Televisores DMB [Digital Multimedia 
Broadcasting]; Auscultadores de cancelamento de ruído; Gravadores de fita; Auscultadores; Molduras fotográficas digitais; Monitores para bebés; Disposi-
tivos eletrónicos audíveis com livros; Altifalantes para automóveis; Equipamentos de áudio para automóveis; Máquinas fotográficas; Capas especialmente 
adaptadas para aparelhos e instrumentos fotográficos; Projetores de vídeo; Filtros [fotografia]; Aparelho de projeção; Suportes para aparelhos fotográficos; 
Bastões para tirar selfies [monopes de operação manual]; projetores; Projetores a laser; Ecrãs de projeção; Projetores multimédia; Ecrãs de projeção para 
filmes cinematográficos; Visores, fotográficos; Diafragmas [fotografia]; Filtros para raios ultravioleta, para fotografia; Tripés para câmaras; Lanternas 
[fotografia]; Lentes para selfies; Sacos adaptados para aparelhos fotográficos; Aparelhos e instrumentos de levantamento; Aparelhos de medição; Detetores 
de qualidade do ar exterior; Telémetros; Aparelhos de análise de ar; Higrómetros; Detetores de infravermelhos; Indicadores automáticos de baixa pressão 
nos pneus dos veículos; Medidores de pressão de pneus; Aparelhos de verificação de velocidade para veículos; Aparelhos de diagnóstico, não para fins 
médicos; Pulseiras ligadas [instrumentos de medição]; Canetas de teste TDS de qualidade da água; Higrotemografia; Instrumentos de medição de ferramen-
tas; Aparelhos de medição de pressão; Indicadores de temperatura; Aparelhos didáticos; Robôs didáticos; Robôs de laboratório; Aparelhos didáticos audio-
visuais; Aparelhos e instrumentos de química; Dispositivos de medição, elétricos; indutores [eletricidade]; Simuladores para a condução e controlo de veí-
culos; Sondas para finalidades científicas; Aparelhos e instrumentos óticos; Microscópios; Lupas [ótica]; Aparelhos e instrumentos para a astronomia; Te-
lescópios; Cabos USB para telemóveis; Fios telefónicos; Redes elétricas (materiais para -) [fios, cabos]; Cabos de dados; Cabos USB; Linhas de ligação 
áudio; Cabos adaptadores elétricos; Cablagens elétricas para automóveis; Semi-condutores; Bolachas para circuitos integrados; Chips [circuitos integrados]; 
Unidades de controlo eletrónico para automóveis; Condutores, elétricos; Comutadores; Materiais e dispositivos magnéticos; Díodos emissores de luz 
[LEDs]; Adaptadores de energia; Interruptores, elétricos; Fichas elétricas; Tomadas elétricas; Adaptadores elétricos; Sensores; Sensores de movimento; 
Sensores de temperatura; Sensores infravermelhos; Sensores de humidade; Sensores para portas e janelas; Sensores de luz; Sensores de encharcamento e de 
fugas de água; Fichas de carregamento de alta velocidade; Interruptores sem fios; Interruptores de parede; Interruptores inteligentes; Desconcentradores; 
Tomadas, fichas e outros contactos [ligações elétricas]; Sensores de ecrãs táteis; Sensores táteis; Fichas de adaptador; Sensores de alarme; Sensores para 
determinar a temperatura; Sensores de biochips; Sensores de reconhecimento de movimentos; Bobinas, caixas de junção elétricas; Caixas de distribuição 
[eletricidade]; Consolas de distribuição [eletricidade]; Ligações para linhas elétricas; Ligações elétricas; Sensores elétricos; Sensores de estacionamento 
para veículos; Ecrãs de vídeo; Ecrãs táteis; Ecrãs anti-reflexo especiais para televisão de projeção laser; Aparelhos de controlo à distância; Fibras óticas 
[filamentos condutores de luz]; Aparelhos termorreguladores; Instalações elétricas para o controlo remoto de operações industriais; Aparelhos elétricos para 
comutação; Para-raios; Supressores de raios; Eletrolisadores; Aparelhos de extinção de incêndios; Aparelhos de extinção de incêndios para automóveis; 
Aparelhos e instalações para a produção de raios-X, não para fins médicos; Capacetes de proteção; Dispositivos de proteção para uso pessoal contra aciden-
tes; Máscaras de proteção; Óculos de esqui; Óculos de natação; Máscaras faciais de natação; Capacetes para motociclistas; Óculos para mergulho; Óculos 
de esqui; Capacetes de snowboard; Aparelhos respiratórios subaquáticos; Grampos de nariz para natação; Vestuário de proteção para motociclistas para 
proteção contra acidentes ou lesões; Vestuário para proteção contra acidentes, irradiação e incêndio; Óculos anti-reflexo; Viseiras para capacetes; Snorkels; 
Óculos de mergulho; Alarmes; Dispositivos de aviso anti-roubo; Alarmes sonoros; Instalações de prevenção de roubo, elétricas; Fechaduras de portas de 
impressões digitais biométricas; Fechaduras inteligentes; Visores [lupas] para portas; Campainhas de porta elétricas; Alarmes contra incêndios; Detetores 
de fumo; Alarmes de intrusão de água; Fechaduras digitais para portas; Fechaduras, elétricas; Sistemas eletrónicos de controlo de acesso para portas de 
interligação; Óculos; Óculos de sol; Óculos 3D; baterias, elétricas; Carregadores de bateria; Carregadores sem fios; Carregadores USB; Fontes de alimenta-
ção portátil (pilhas recarregáveis); Carregadores para telemóveis em automóveis; Baterias, elétricas, para veículos; Baterias de automóveis; Acumuladores 
de automóveis; Desenhos animados; Assobios desportivos; Ímanes decorativos; Coleiras electrónicas para treino de animais; Testadores de ovos; Vedações 
eletrificadas; Retardadores de carro controlados à distância portáteis. CLASSE 11: Aparelhos e instalações de iluminação, de aquecimento, de refrigeração, 
de produção de vapor, de cozedura, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; Lâmpadas; Faróis para automóveis; Luzes 
indicadoras para automóveis; dispositivos anti-encadeamento para automóveis (acessórios para faróis); Lanternas para iluminação; Lâmpadas elétricas; 
Tochas elétricas; Lâmpadas; Luzes para veículos; Lâmpadas germicidas para purificação do ar; Lâmpadas ultravioletas, de uso não medicinal; Lâmpadas de 
cura, de uso não medicinal; Tochas flamejantes; Aparelhos e instalações para cozinhar; Panelas elétricas [para fins domésticos]; Chaleiras, elétricas; Fogões 
de indução; Autoclaves, elétricas, para cozinhar; Queimadores a gás; Fornos micro-ondas [aparelho para cozinhar]; Panelas de pressão, elétricas; Aparelho 
de assar; Fritadeiras de ar; Assadeiras elétricas; Máquinas de cozer ovos, elétricas; Copos elétricos; Máquinas de cozer a vapor, elétricas; Cafeteiras; Fornos 
a vapor; Tachos de saúde; Torradeiras elétricas [para fins domésticos]; Torradores de café; Utensílios de cozinha, elétricos; Fogões de cozinha; Torradeiras 
de pão; Gamas de eletrodomésticos [fornos]; Aquecedores, elétricos, para biberons; Fritadeiras a óleo, elétricas; Máquinas de fazer pão; Aquecedores de 
copos USB; Máquinas de fazer leite de soja, elétricas; Pedras de lava para uso em grelhadores de churrasco; Frigoríficos; aparelhos e máquinas de arrefeci-
mento; Máquinas e aparelhos de gelo; Aparelhos de aquecimento e arrefecimento para a distribuição de bebidas quentes e frias; Máquinas de fazer gelados; 
Instalações e aparelhos de ventilação [ar condicionado]; Secadores de roupa, elétricos; Exaustores para cozinhas; aparelhos e máquinas purificadores de ar; 
Cartuchos de filtros para purificadores de ar; ventiladores [ar condicionado]; Aparelhos de ar condicionado; Umidificadores; vaporizadores de tecido; Puri-
ficadores de ar; Aparelhos de ventilação; Filtros para aparelhos de ventilação; aquecedores de ventiladores; instalações de ar condicionado; instalações de 
filtragem de ar; Aparelhos para dessecar; Desumidificadores; Pré-aquecedores de motor de automóveis; Ar condicionado para automóveis; Purificadores de 
ar para automóveis; Secadores de cabelo elétricos; Aquecedores de água; Aparelhos de aquecimento; Máquinas de aquecimento; Instalações de aquecimen-
to; Instalações de rega, automáticas; Radiadores [aquecimento]; aparelhos e instalações sanitárias; Sanitários; Aparelhos faciais a vapor [saunas]; Aparelhos 
de banho de hidromassagem; Secadores de ar quente elétricos; Aquecedores para banhos; Aquecedores de casas de banho; Instalações para banho; Apare-
lhos e máquinas purificadores de água; Distribuidores de água para beber; Máquinas para aquecimento instantâneo de canos; Filtros para purificadores de 
água; Purificadores de água; Cafeteiras para filtrar água; Esterilizadores elétricos para biberons; Aparelhos desinfetantes; Radiadores, elétricos; Aquecedo-
res de bolso; Isqueiros; Instalações de polimerização. CLASSE 12: Veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Veículos elétricos; 
Locomotivas; Veículos telecomandados, que não brinquedos; Veículos para locomoção por terra, por ar, por água por caminho-de-ferro; Espelhos retrovi-
sores; carros sem condutor [carros autónomos]; Carros de condução autónoma; Bombas de ar para motociclos e automóveis; Karts; Veículos guiados auto-
máticos; Mecanismos de propulsão para veículos terrestres; Capotas de automóveis; Cadeias para automóveis; Chassis de automóveis; Estribos para veícu-
los; Carros; Automóveis; Chassis de automóveis; Para-choques para automóveis; Amortecedores para automóveis; Braçadeiras de sinalização para veícu-
los; Sacos de ar [dispositivos de segurança para automóveis]; Pastilhas de travões para automóveis; Isqueiros para automóveis; Cinzeiros para automóveis; 
Procas para rodas de veículos; Clipes adaptados para fixação de peças de automóveis aos chassis de automóveis; Cubos de rodas de automóveis; Buzinas 
para automóveis; Bombas de ar para automóveis; Assentos de segurança para utilização em automóveis; Suportes para rodas sobressalentes em automóveis; 
Motores elétricos para automóveis; Eixos e veio de cardan para veículos a motor; Jantes de roda [para automóveis]; Limpas para-brisas [para automóveis]; 
Mecanismos de embraiagem para automóveis; Cadeiras de segurança para crianças para automóveis; Para-brisas para automóveis; Viseiras solares para 
automóveis; Espelhos retrovisores para automóveis; Sinais de direção para automóveis; Portas para automóveis; Raios para automóveis; Molas de suspen-
são para automóveis; Tampas de depósitos de combustível para automóveis; Caixas de velocidades para automóveis; Guarda-lamas para automóveis; Jantes 
de roda para automóveis; Assentos para automóveis; Cintos de segurança para utilização em automóveis; Apoios de cabeça para assentos de automóveis; 
Volantes para automóveis; Dispositivos antirroubo para automóveis; Carros elétricos; Conversores binários para automóveis; Acabamentos interiores para 
automóveis; Janelas de automóveis; Tejadilhos para de automóveis; Malas de tejadilho para automóveis; Painéis de instrumentos para automóveis; Depósi-
tos de combustível [partes de veículos terrestres]; Anéis de proteção para os eixos das rodas de automóveis; Motores para automóveis; Capas para automó-
veis; Capas de formato adaptado para automóvel; Impulsionadores do volante para automóveis; Capas do volante para automóveis; Para-sois automóvel;  
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Grelhas de radiadores de automóveis; Suportes de chapa de matrícula para automóveis; Travões para automóveis; Painéis de chassi para veículos; Lambretas 
[veículos]; Monociclos elétricos autoequilibrados; Bicicletas; Bicicletas elétricas; Carros elétricos autoequilibrados; Lambretas elétricas; Lambretas auto-
equilibradoras; Bombas de ar para pneus de bicicleta; Transportadoras aéreas; Carrinhos de bebé; Carrinhos; Cadeiras de rodas; Trenós [veículos]; Pneus 
para rodas de veículos; Kits de reparação de tubos internos; Pneus para automóveis; Tubos internos para pneus automóveis; Aparelhos, máquinas e dispositi-
vos aeronáuticos; Drones civis; Drones com câmara; Drones para entregas; Veículos aéreos; Barcos; Sinos para mergulho; Bombas de ar [acessórios para 
veículos]; Assentos de segurança para crianças, Veículos; Capas de assentos para veículos; Estofos para veículos; Dispositivos antirroubo para veículos; 
Espelhos laterais para veículos; Dispositivos anti-encadeamento para veículos; Limpa para-brisas; Dispositivos antirreflexo para veículos; Apoios de cabeça 
para assentos de veículo. CLASSE 35: Publicidade; Gestão de negócios comerciais; Administração comercial; Trabalhos de escritório; Publicidade; Aluguer 
de material publicitário; Aluguer de espaço publicitário; Aluguer de tempo de publicidade nos meios de comunicação; Agências de publicidade; Apresenta-
ção de mercadorias nos meios de comunicação, para fins de retalho; Demonstração de mercadorias; Consultoria em estratégias de comunicação publicitária; 
Organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; Organização, funcionamento e supervisão de regimes de fidelização e de incentivos; For-
necimento de informações empresariais por sítios web; Fornecimento de informações empresariais; Sondagens de opinião; Serviços de comparação de pre-
ços; Investigação empresarial; Relações públicas; Assistência à gestão comercial ou industrial Informação comercial e aconselhamento para os consumido-
res [loja de aconselhamento ao consumidor]; Administração comercial do licenciamento dos bens e serviços de outros; Marketing; Serviços de agências de 
importação e exportação; Promoção de vendas para outros; Leilões; Disponibilização de um mercado online para compradores e vendedores de bens e servi-
ços; Serviços de agências de emprego; Sistematização da informação em bases de dados informáticas; Obtenção de assinaturas de serviços de telecomunica-
ções para outros; Contabilidade; Aluguer de máquinas de venda automática; Pesquisa de patrocínios; Aluguer de stands de vendas; Serviços grossistas de 
preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e de artigos médicos; Serviços de retalho de preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e de 
artigos médicos. CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; Serviços de análise e de 
pesquisas industriais e serviços de desenho industrial; Serviços de controlo e autenticação de qualidade; Conceção e desenvolvimento de hardware e softwa-
re informático; Investigação científica; Investigação e desenvolvimento de novos produtos para outros; Investigação tecnológica; Controlo de qualidade; 
Ensaios de qualidade; Levantamentos topográficos; Serviços de exploração no domínio das indústrias petrolífera, de gás e mineira; Investigação cosmética; 
Investigação química; Investigação biológica; Previsão meteorológica; Informação meteorológica; Ensaios de conformidade rodoviária de veículos; Dese-
nho industrial; Conceção de embalagens; Conceção de telefones; Conceção de telemóveis; Desenho de interiores; Conceção de vestuário; Conceção de soft-
ware informático; Atualização de software informático; Manutenção de software informático; Consultoria em matéria da conceção e desenvolvimento de 
hardware informático; Recuperação de dados informáticos; Análise de sistemas informáticos; Conceção de sistemas informáticos; Programação informática; 
Atualização de software de telefones inteligentes; Conceção de software para telemóveis; Recuperação de dados de telefones inteligentes; Desbloqueio de 
telemóveis; Software como serviço [SaaS]; Desenvolvimento de plataformas informáticas; Hospedagem de sítios informáticos [sítios Web]; Plataforma 
como serviço [PaaS]; Criação e manutenção de sítios Web para outros; Serviços de fornecedores de aplicações (ASP); Fornecimento de ferramentas de 
software em linha não descarregáveis; Computação em nuvem; Armazenamento eletrónico de dados; backup de dados fora do local; Hospedagem de servi-
dores; Monitorização de sistemas informáticos à distância; Serviços de encriptação de dados; Serviços de protecção contra vírus informáticos; Consultoria 
em tecnologia da informação [TI]; Consultoria em segurança da Internet; Conversão de dados ou documentos de meios físicos para meios eletrónicos; For-
necimento de motores de pesquisa para a Internet; Autenticação de obras de arte; Desenho gráfico; Desenho gráfico de materiais promocionais; Pesagem de 
mercadorias para outros; Serviços de cartografia; Sementeira de nuvens; Análise de caligrafia [grafologia]; Desenho de cartões de visita; Aluguer de conta-
dores para o controlo do consumo de energia. 
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CLASSE 02: Tintas, vernizes, lacas; Conservantes contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; Corantes, tintas; Tintas para impressão, marcação e 
gravação; Resinas naturais no estado bruto; Metais em folhas e em pó para uso em pintura, decoração, impressão e arte; Tintas; Materiais corantes; Coran-
tes; Pós metálicos para pintores, decoradores, tipógrafos e artistas; pigmentos; Corantes alimentares; Toner para fotocopiadoras; Cartuchos de toner, carre-
gados, para impressoras e fotocopiadoras; Cartuchos de tinta, carregados, para impressoras e fotocopiadoras; Tintas; Tintas para automóveis; Preparações 
contra a ferrugem; Preparações anticorrosivas; Gomas-resinas. CLASSE 03: Preparações cosméticas e de higiene pessoal, não medicinais; Dentífricos não 
medicinais; Perfumaria, óleos essenciais; Preparações para branqueamento e outras substâncias para uso em lavandaria; Preparações para limpar, polir, de-
sengordurar e raspar; Leite de limpeza para fins sanitários; Sabonete para as mãos; Lenços de papel impregnados com produtos de limpeza da pele; Prepara-
ções de lavandaria; Toalhetes para bebés impregnados com produtos de limpeza; Amaciadores para a roupa; Sabão; Sabão de barbear; Champôs; Prepara-
ções de limpeza; Preparações de limpeza de automóveis; Detergentes para lavar louça; Detergentes para máquinas de lavar louça; Preparações para dar bri-
lho [lustre]; cera para carros, Bicicletas; Preparações de moagem; Perfumaria; Aromatizantes [óleos essenciais]; Cosméticos; Perfumes; Preparações cosmé-
ticas para a pele; Tiras refrescantes do hálito; Pasta dentífrica; Soluções bucais, não medicinais; Sprays para refrescar o hálito; Tiras para o branqueamento 
de dentes; Preparações refrescantes do hálito para higiene pessoal; Potpourris [aromas]; Incenso; Desodorizantes para seres humanos ou para animais; Solu-
ções bucais, não medicinais, para animais de estimação; Champôs para animais de estimação [preparações de cuidados higiênicos não medicinais]; Agentes 
perfumantes do ar; Agentes perfumantes para automóveis. CLASSE 07: Máquinas, máquinas-ferramentas, ferramentas operadas por energia; Motores e 
mecanismos, com exceção dos motores para veículos terrestres; Uniões de máquinas e componentes de transmissão, com exceção dos veículos terrestres; 
Instrumentos agrícolas não sendo ferramentas acionadas manualmente; Chocadeiras para ovos; Máquinas de venda automática; Máquinas agrícolas; Bom-
bas de arejamento para aquários; Alimentadores mecanizados de gado; Incubadoras para ovos; Máquinas de ordenha; Máquinas de cortar pelo dos animais; 
Máquinas de colher sal; Máquinas de trabalhar madeira; Serras [máquinas]; Máquinas de fabrico de papel; Equipamento de produção de fraldas; Máquinas 
de impressão; Máquinas de fiar; Máquinas de tingir; Máquinas de fabrico de chá; Máquinas de misturar; Moinhos [máquinas]; Misturadores [máquinas]; 
Máquinas de cortar pão; Máquinas de amassar; máquinas de fazer salsichas; Máquinas de preparação de alimentos, eletromecânicas; Máquinas de descascar; 
Máquinas de preparação de bebidas, eletromecânicas; Máquinas de fabrico de cigarros; Máquinas de trabalho de couro; máquinas de costura; Máquinas de 
engomar; Máquinas de montagem de bicicletas; rodas de oleiro; Máquinas de gravação; máquinas industriais de impressão a jato; Máquinas para a indústria 
de baterias; Máquinas de fabrico de cordas; Máquinas de fabrico de esmalte; Máquinas de fabrico de lâmpadas; Máquinas de embalagem; Máquinas de 
fabrico de briquetes; Máquinas de lavar louça; misturadores, elétricos, para uso doméstico; extratores de sumo, elétricos; Moinhos de café, excepto manuais; 
Máquinas de lavar louça para uso doméstico; Abre-latas, elétricos; eletrodomésticos de cozinha; Batedeiras, elétricas; Máquinas de lavar roupa [lavandaria]; 
Máquinas de limpeza a seco; Desintegradores; Máquinas de estampagem em relevo; Máquinas de trabalho em vidro; Equipamento de fabrico de fertilizan-
tes; Máquinas eletromecânicas para a indústria química; Máquinas de enxaguamento; Extratores para minas; Cortadoras [máquinas]; Plataformas de perfura-
ção, flutuantes ou não flutuantes; Escavadoras; Aparelhos elevatórios; Elevadores; Macacos pneumáticos; Máquinas para trabalhos de metalurgia; Martelos 
elétricos; Máquinas de fundição; Motores a vapor; Dispositivos de ignição de motores de combustão interna; Velas de ignição de motores de automóveis; 
Bobina de ignição de motores de automóveis; Turbinas eólicas; Máquinas de fazer clipes de papel; Máquinas de fazer fechos de correr; Robôs industriais; 
Ferramentas [peças de máquinas]; Máquinas de fabrico de fios e cabos elétricos; Chaves de fendas, elétricas; Ferramentas manuais, que não acionadas por 
força manual; Berbequins elétricos manuais; Máquinas para a indústria eletrónica; Eliminadores de eletricidade estática; Máquinas óticas de trabalho a frio; 
Instalações de separação de gases; Máquinas para fazer oxigénio e azoto; Máquinas de pintura; Dínamos; Filtros para limpeza de ar de arrefecimento, para  
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motores; motores, exceto para veículos terrestres; Radiadores de arrefecimento de motores de automóveis; Depósitos de água de arrefecimento de motores 
de automóveis; Tubos de radiadores de arrefecimento de motores de automóveis; Tampas dos radiadores de arrefecimento de motores de automóveis; Ven-
toinhas de arrefecimento de motores de automóveis; Cabeçotes de ventoinhas de arrefecimento de motores de automóveis; Embraiagens de ventoinhas de 
arrefecimento de motores de automóveis; Dispositivos de exaustão e descontaminação de motores de automóveis (dispositivos de reação catalisadora); 
Sistemas de reciclagem de gases residuais de motores de automóveis; Amortecedores para motores de automóveis; Tubos de ar de amortecedores para 
motores de automóveis; Ressonadores para motores de automóveis; Pistões para motores de automóveis; Cilindros para motores de automóveis; Filtros de 
ar para motores de automóveis; Blocos para motores de automóveis; Bombas de óleo para automóvel; Bombas de água para automóveis; Bombas 
[máquinas]; Válvulas [peças de máquinas]; Aerocondensadores; Máquinas de ar comprimido; Máquinas de sucção de ar; Cilindros pneumáticos [peças de 
máquinas]; Eixos para máquinas; comandos de abertura de portas, elétricos; Comandos para fecho de janelas, elétricos; Rolamentos [peças de máquinas]; 
Volantes de automóveis; Manivelas de motores automóveis; Correias para máquinas; Aparelhos de soldadura elétricos; motores e aparelhos de limpeza, 
elétricos; Varredores sem fio, elétricos; Aparelhos de limpeza a vapor; Esfregões a vapor; Escovas para aspiradores; Bocais para aspiradores; Filtros para 
aspiradores; Peças tampas de escovas principais para aspiradores; Depósitos para aspiradores; Vassouras robot; aparelhos de lavagem; Aspiradores; Máqui-
nas de trituração; Máquinas de filtragem; Dispositivos para fechar cortinas, acionados eletricamente; Tambores [peças de máquinas]; impressoras 3D; Poli-
dores de sapatos, elétricos; Torcedeiras de raquetes; Máquinas de venda automática; Rotuladoras [máquinas]; Fatos exoesqueleto robotizados, excepto para 
fins médicos; Máquinas de galvanoplastia. CLASSE 08: Ferramentas e utensílios manuais acionados por força manual; Cutelaria; Armas pessoais, exceto 
armas de fogo; Lâminas; Instrumentos para limagem [instrumentos manuais]; Ferramentas manuais, acionadas manualmente; Alfaias agrícolas, acionadas 
manualmente; Pás; Ferramentas de jardim, acionadas manualmente; Seringas para pulverização de inseticidas; Aparadores de unhas de animais elétricos; 
arpões; Abridores de ostras; Aparadores de barba; Aparadores de barba elétricos; Lâminas de barbear; Corta-unhas, elétricos ou outros; Máquinas de cortar 
cabelo para uso pessoal, elétricas ou outras; Aparadores de cabelo para bebés; Aparelhos de depilação, elétricos ou outros; Aparelhos de depilação a laser, 
exceto para fins médicos; Aparadores de pelos nasais, elétricos; Ferros de alisar cabelos, elétrico; Condicionadores de cabelo elétricos para pentear cabelos; 
Chaves de fendas, não elétricas; Adaptadores de brocas para ferramentas manuais; Brocas [ferramentas manuais]; Pinças; Furadeiras; Ferros de passar 
elétricos; Ferros de passar; Esticadores de tiras de metal [ferramentas manuais]; Cortadores de carne [ferramentas manuais]; Bombas de ar, acionadas mão; 
Bombas acionadas à mão; Pinças; Molheiras [ferramentas manuais]; Navalhas para passatempos [bisturis]; Tesoura; Facas; Facas de cozinha; Ferros de 
seccionar; Descaroçadores de frutas; Aparadores de pelo para animais [instrumentos manuais]; Soqueiras [soco-inglês]; Talheres de mesa [facas, garfos e 
colheres]; Facas, garfos e colheres de mesa de plástico; Cabos para ferramentas manuais acionadas manualmente. CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos 
científicos, de investigação, de navegação, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, óticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de 
deteção, de teste, de inspeção, de socorro (salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, 
regulação ou controlo da distribuição ou consumo de eletricidade; Aparelhos e instrumentos para o registo, transmissão, reprodução ou processamento do 
som, de imagens ou dados; Suportes gravados ou descarregáveis, software informático, suportes de armazenamento e de gravação analógico ou digital em 
branco; Mecanismos para aparelhos que funcionam com moedas; Caixas registadoras, dispositivos de cálculo; Computadores e dispositivos periféricos de 
computador; Fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões para os ouvidos para mergulhadores, pinças nasais para mergulhadores e nadadores, luvas 
para mergulhadores, aparelhos de respiração para a natação subaquática; Extintores de incêndios; Computadores; sacos adaptados para computadores portá-
teis; Computadores vestíveis; Software para computadores, descarregável; Aplicações de software para computadores, descarregáveis; Hardware para com-
putadores; Notebooks; Tablets; Máquinas de calcular; Unidades centrais de processamento de dados [processadores]; Software de jogo de computador, 
gravado; Dispositivos de memória para computadores; Terminais interativos de ecrã tátil; Aplicações de software para telemóveis, descarregáveis; Disposi-
tivos periféricos para computadores; Aparelhos de processamento de dados; Pulseiras de identificação codificadas, magnéticas; Pulseiras inteligentes; Pul-
seiras; Robôs de telepresença; Cartões magnéticos codificados; Leitores [equipamento de processamento de dados]; Digitalizadores [equipamento de pro-
cessamento de dados]; Ficheiros de imagem descarregáveis; Ficheiros de música descarregáveis; Toques de chamada descarregáveis para telemóveis; Ca-
netas eletrónicas [unidades de visualização]; Publicações eletrónicas, descarregáveis; Tradutores de bolso eletrónicos; Óculos inteligentes (processamento 
de dados); Suportes de dados magnéticos; Cartões de crédito magnéticos codificados; Cartões SIM; Monitores [hardware para computadores]; Tapetes para 
ratos; Rato [periféricos de computador]; Robôs humanoides com inteligência artificial; Impressoras para utilização com computadores; Impressoras foto-
gráficas; Livros eletrónicos; cartuchos de tinta, não carregados, para impressoras e fotocopiadoras; Canetas com ponto condutor para dispositivos de ecrã 
tátil; Teclados de computador; Impressoras a jato; Capas para computadores portáteis; Relógios inteligentes (aparelho de processamento de dados); Ecrãs 
LED; Ecrãs; Impressoras fotográficas digitais; Capas adaptadas para computadores; Programas informáticos, gravados; Cartões de identidade, magnéticos; 
Microprocessadores; monitores [programas para computador]; discos óticos; Etiquetas eletrónicas para mercadorias; Cartões de circuito integrados [cartões 
inteligentes]; Cartões inteligentes [cartões de circuito integrado]; Calculadoras de bolso; Pens USB; Computadores portáteis; Capas para computadores 
portáteis; Películas de proteção adaptadas para ecrãs de computador; Fichas de segurança [dispositivos de encriptação]; Capas para computadores tablet; 
Quadros eletrónicos interativos; Assistentes digitais pessoais [PDA]; Plataformas de software informático, gravadas ou descarregáveis; Software de jogos 
para computador, descarregável; Suportes adaptados para portáteis; Carteiras eletrónicas descarregáveis; Cartões de identidade biométricos; Anéis inteli-
gentes [processamento de dados]; Agendas eletrónicas; Pedómetros; Contadores; Aparelhos de controlo de tempo; Aparelho para verificar a franquia; Dete-
tores de moedas falsas; Terminais de cartão de crédito; Mecanismos para aparelhos operados por moedas; Máquinas de ditar; hologramas; Máquinas de 
identificação por impressão digital; Aparelhos de reconhecimento facial; Fotocopiadoras (fotográfica, eletrostática, térmica); Terminais de tempo 
[dispositivos de controlo de tempo]; Balanças de casas de banho; Aparelhos e instrumentos de pesagem; Balanças com analisadores de massa corporal; 
Balanças de massa corporal; Balanças de massa corporal para usto domésticos; Aparelhos de medição; Bússolas para medição; Réguas [instrumentos de 
medição]; Painéis eletrónicos de mensagem; Lanternas de sinalização; Telemóveis; Suportes para telemóveis; Telefones inteligentes; Películas de proteção 
adaptadas para telefones inteligentes; Telefones inteligentes em formato de relógios; Capas para telefones inteligentes; Acessórios para telefones inteligen-
tes; telemóveis; Tiras para telemóveis; Kits mãos livres para telefones; Aparelho de sistemas de posicionamento global [GPS]; Aparelho de intercomunica-
ção; Intercomunicadores; Instrumentos de navegação; Rastreadores de atividade vestíveis; Telefones inteligentes no formato de pulseira; Peças para tele-
móveis e telefones inteligentes; Suportes, Correias, Braçadeiras, Correias e clips para telemóveis e telefones inteligentes; Películas protetoras para telemó-
veis e telefones inteligentes; Aparelhos telefónicos; transmissores [telecomunicações]; telefones vídeo; Equipamentos, aparelhos e instrumentos de comuni-
cação eletrónica; Roteadores de rede; Portais inteligentes para a comunicação; Portais para a internet das coisas [IOT]; Portais inteligentes para pré-
processamento de dados; Portais inteligentes para armazenamento definido de software; Portais inteligentes para a análise de dados em tempo real; Dissipa-
dores de calor para telemóveis; Roteadores; Bastões para tirar selfies por telemóveis; Monopés utilizados para tirar fotografias ao posicionar o telefone 
inteligente ou câmara além da distância normal do braço; portais de múltiplas funções; Portais multimodais; Alarme anti-perda bluetooth; Relógios telefó-
nicos para crianças; Amplificador de sinal WIFI; Aparelhos de comunicação em linha elétrica; Controlador LAN sem fios; Aparelhos e instrumentos eletró-
nicos de navegação e posicionamento; Capas de telemóveis; caixas de distribuição [eletricidade]; Rádios; Película protetora para ecrãs de telemóveis; Dis-
positivos de navegação para automóveis; Antenas para automóveis; Câmaras de vídeo; Robôs de vigilância de segurança; Câmaras de visão traseira para 
veículos; Discos compactos [áudio-vídeo]; Auscultadores; Juke-boxes; Musical; Altifalantes; Armários para altifalantes; Microfones; Leitores multimédia 
portáteis; Eletroacústica (áudio -- e vídeo --); Aparelhos de gravação de som; Aparelhos de transmissão de som; Aparelhos de televisão; Gravadores de 
vídeo; Monitores de visualização de vídeos vestíveis; Auscultadores de realidade virtual; Auscultadores sem fios para telefones inteligentes; Misturadores 
de áudio; Câmaras de tablier; Máquinas de aprendizagem; Máquinas de tradução; Leitores de livros eletrónicos; Descodificadores; Televisores; Armários; 
Armários com ecrã táctil; Áudio para televisores; Vídeocapacetes de vídeo; Câmaras de IA; Câmaras; Câmaras panorâmicas; Televisores de projeção a 
laser; Televisões de projeção a laser; Gravadores retrovisores; Espelhos retrovisores inteligentes; Máquinas de educação precoce; Canetas falantes; Conta-
dores de histórias eletrónicos;]; Máquinas de aprendizagem por cartões; Descodificadores de rede; Auscultadores bluetooth; Capas impermeáveis para 
camcorder; Televisores de alta definição; Processadores de som digitais; Câmaras para computadores pessoais; Equipamento acústico; Aparelhos de rádio; 
Câmaras WEB; Televisores DMB [Digital Multimedia Broadcasting]; Auscultadores de cancelamento de ruído; Gravadores de fita; Auscultadores; Moldu-
ras fotográficas digitais; Monitores para bebés; Dispositivos eletrónicos audíveis com livros; Altifalantes para automóveis; Equipamentos de áudio para 
automóveis; Máquinas fotográficas; Capas especialmente adaptadas para aparelhos e instrumentos fotográficos; Projetores de vídeo; Filtros [fotografia]; 
Aparelho de projeção; Suportes para aparelhos fotográficos; Bastões para tirar selfies [monopes de operação manual]; projetores; Projetores a laser; Ecrãs 
de projeção; Projetores multimédia; Ecrãs de projeção para filmes cinematográficos; Visores, fotográficos; Diafragmas [fotografia]; Filtros para raios ultra-
violeta, para fotografia; Tripés para câmaras; Lanternas [fotografia]; Lentes para selfies; Sacos adaptados para aparelhos fotográficos; Aparelhos e instru-
mentos de levantamento; Aparelhos de medição; Detetores de qualidade do ar exterior; Telémetros; Aparelhos de análise de ar; Higrómetros; Detetores de 
infravermelhos; Indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus dos veículos; Medidores de pressão de pneus; Aparelhos de verificação de velocidade 
para veículos; Aparelhos de diagnóstico, não para fins médicos; Pulseiras ligadas [instrumentos de medição]; Canetas de teste TDS de qualidade da água; 
Higrotemografia; Instrumentos de medição de ferramentas; Aparelhos de medição de pressão; Indicadores de temperatura; Aparelhos didáticos; Robôs 
didáticos; Robôs de laboratório; Aparelhos didáticos audiovisuais; Aparelhos e instrumentos de química; Dispositivos de medição, elétricos; indutores  
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[eletricidade]; Simuladores para a condução e controlo de veículos; Sondas para finalidades científicas; Aparelhos e instrumentos óticos; Microscópios; 
Lupas [ótica]; Aparelhos e instrumentos para a astronomia; Telescópios; Cabos USB para telemóveis; Fios telefónicos; Redes elétricas (materiais para -) 
[fios, cabos]; Cabos de dados; Cabos USB; Linhas de ligação áudio; Cabos adaptadores elétricos; Cablagens elétricas para automóveis; Semi-condutores; 
Bolachas para circuitos integrados; Chips [circuitos integrados]; Unidades de controlo eletrónico para automóveis; Condutores, elétricos; Comutadores; 
Materiais e dispositivos magnéticos; Díodos emissores de luz [LEDs]; Adaptadores de energia; Interruptores, elétricos; Fichas elétricas; Tomadas elétricas; 
Adaptadores elétricos; Sensores; Sensores de movimento; Sensores de temperatura; Sensores infravermelhos; Sensores de humidade; Sensores para portas e 
janelas; Sensores de luz; Sensores de encharcamento e de fugas de água; Fichas de carregamento de alta velocidade; Interruptores sem fios; Interruptores de 
parede; Interruptores inteligentes; Desconcentradores; Tomadas, fichas e outros contactos [ligações elétricas]; Sensores de ecrãs táteis; Sensores táteis; Fi-
chas de adaptador; Sensores de alarme; Sensores para determinar a temperatura; Sensores de biochips; Sensores de reconhecimento de movimentos; Bobi-
nas, caixas de junção elétricas; Caixas de distribuição [eletricidade]; Consolas de distribuição [eletricidade]; Ligações para linhas elétricas; Ligações elétri-
cas; Sensores elétricos; Sensores de estacionamento para veículos; Ecrãs de vídeo; Ecrãs táteis; Ecrãs anti-reflexo especiais para televisão de projeção laser; 
Aparelhos de controlo à distância; Fibras óticas [filamentos condutores de luz]; Aparelhos termorreguladores; Instalações elétricas para o controlo remoto de 
operações industriais; Aparelhos elétricos para comutação; Para-raios; Supressores de raios; Eletrolisadores; Aparelhos de extinção de incêndios; Aparelhos 
de extinção de incêndios para automóveis; Aparelhos e instalações para a produção de raios-X, não para fins médicos; Capacetes de proteção; Dispositivos 
de proteção para uso pessoal contra acidentes; Máscaras de proteção; Óculos de esqui; Óculos de natação; Máscaras faciais de natação; Capacetes para mo-
tociclistas; Óculos para mergulho; Óculos de esqui; Capacetes de snowboard; Aparelhos respiratórios subaquáticos; Grampos de nariz para natação; Vestuá-
rio de proteção para motociclistas para proteção contra acidentes ou lesões; Vestuário para proteção contra acidentes, irradiação e incêndio; Óculos anti-
reflexo; Viseiras para capacetes; Snorkels; Óculos de mergulho; Alarmes; Dispositivos de aviso anti-roubo; Alarmes sonoros; Instalações de prevenção de 
roubo, elétricas; Fechaduras de portas de impressões digitais biométricas; Fechaduras inteligentes; Visores [lupas] para portas; Campainhas de porta elétri-
cas; Alarmes contra incêndios; Detetores de fumo; Alarmes de intrusão de água; Fechaduras digitais para portas; Fechaduras, elétricas; Sistemas eletrónicos 
de controlo de acesso para portas de interligação; Óculos; Óculos de sol; Óculos 3D; baterias, elétricas; Carregadores de bateria; Carregadores sem fios; 
Carregadores USB; Fontes de alimentação portátil (pilhas recarregáveis); Carregadores para telemóveis em automóveis; Baterias, elétricas, para veículos; 
Baterias de automóveis; Acumuladores de automóveis; Desenhos animados; Assobios desportivos; Ímanes decorativos; Coleiras electrónicas para treino de 
animais; Testadores de ovos; Vedações eletrificadas; Retardadores de carro controlados à distância portáteis. CLASSE 10: Aparelhos e instrumentos cirúrgi-
cos, médicos, dentários e veterinários; Membros, olhos e dentes artificiais. Artigos ortopédicos; Material de sutura; Dispositivos terapêuticos e de assistência 
adaptados para pessoas com deficiência; Dispositivos de massagem; Aparelhos, dispositivos e artigos para crianças lactentes; Aparelhos, dispositivos e 
artigos de atividade sexual; Instrumentos e aparelhos cirúrgicos; Aparelhos elétricos de massagem para finalidades domésticas; Equipamentos de massagem 
para os pés; Poltronas elétricas de massagem; Irrigadores nasais elétricos; Aparelhos de massagem estética; Aparelhos de massagem; Aparelhos e instru-
mentos médicos; Esfigmomanómetros; Monitores de oxigénio no sangue; Medidores de glicemia; Geradores de oxigénio médico; Instrumentos médicos 
para o tratamento da moxibustão; Aparelhos de vibromassagem; Aparelhos de ensaios para fins medicinais; Aparelhos de fumigação para fins medicinais; 
Termómetros para fins medicinais; Contadores de pulsações; Monitores de composição corporal; Robôs cirúrgicos; Nanorobôs para fins medicinais; Irriga-
dores orais para utilização em medicina dentária; Instrumentos protésicos para fins dentários; Aparelhos e instrumentos dentários; Lasers para fins cosméti-
cos; Monitores de tensão arterial; Lasers para fins medicinais; Aparelho de fisioterapia; Instrumentos elétricos para acupunctura; Monitores da frequência 
cardíaca; Máscaras LED para fins terapêuticos; Almofadas de ar para uso medicinais; Tampões auditivos [protetores para ouvidos]; Aparelhos auditivos; 
Protetores auditivos; Almofadas soporíferas para insónias; Máscaras sanitárias para fins medicinais; Respiradores; pulseiras para fins médicos; Anéis bio-
magnéticos para fins terapêuticos ou medicinais; Biberons; Bombas tira-leite; Chupetas para bebés; Chupetas de alimentação de bebés; Aparelhos contrace-
tivos; Brinquedos sexuais; Implantes cirúrgicos artificiais; Membros artificiais; Cintos abdominais; Andarilhos de rodas para a mobilidade; Cintos ortopédi-
cos; Robôs vestíveis auxiliares de mobilidade para fins medicinais; Artigos ortopédicos; Meias elásticas para fins cirúrgicos; Vestuário de compressão; Fio, 
cirúrgico; materiais de sutura. CLASSE 11: Aparelhos e instalações de iluminação, de aquecimento, de refrigeração, de produção de vapor, de cozedura, de 
secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; Lâmpadas; Faróis para automóveis; Luzes indicadoras para automóveis; dispositivos 
anti-encadeamento para automóveis (acessórios para faróis); Lanternas para iluminação; Lâmpadas elétricas; Tochas elétricas; Lâmpadas; Luzes para veícu-
los; Lâmpadas germicidas para purificação do ar; Lâmpadas ultravioletas, de uso não medicinal; Lâmpadas de cura, de uso não medicinal; Tochas flamejan-
tes; Aparelhos e instalações para cozinhar; Panelas elétricas [para fins domésticos]; Chaleiras, elétricas; Fogões de indução; Autoclaves, elétricas, para cozi-
nhar; Queimadores a gás; Fornos micro-ondas [aparelho para cozinhar]; Panelas de pressão, elétricas; Aparelho de assar; Fritadeiras de ar; Assadeiras elétri-
cas; Máquinas de cozer ovos, elétricas; Copos elétricos; Máquinas de cozer a vapor, elétricas; Cafeteiras; Fornos a vapor; Tachos de saúde; Torradeiras 
elétricas [para fins domésticos]; Torradores de café; Utensílios de cozinha, elétricos; Fogões de cozinha; Torradeiras de pão; Gamas de eletrodomésticos 
[fornos]; Aquecedores, elétricos, para biberons; Fritadeiras a óleo, elétricas; Máquinas de fazer pão; Aquecedores de copos USB; Máquinas de fazer leite de 
soja, elétricas; Pedras de lava para uso em grelhadores de churrasco; Frigoríficos; aparelhos e máquinas de arrefecimento; Máquinas e aparelhos de gelo; 
Aparelhos de aquecimento e arrefecimento para a distribuição de bebidas quentes e frias; Máquinas de fazer gelados; Instalações e aparelhos de ventilação 
[ar condicionado]; Secadores de roupa, elétricos; Exaustores para cozinhas; aparelhos e máquinas purificadores de ar; Cartuchos de filtros para purificadores 
de ar; ventiladores [ar condicionado]; Aparelhos de ar condicionado; Umidificadores; vaporizadores de tecido; Purificadores de ar; Aparelhos de ventilação; 
Filtros para aparelhos de ventilação; aquecedores de ventiladores; instalações de ar condicionado; instalações de filtragem de ar; Aparelhos para dessecar; 
Desumidificadores; Pré-aquecedores de motor de automóveis; Ar condicionado para automóveis; Purificadores de ar para automóveis; Secadores de cabelo 
elétricos; Aquecedores de água; Aparelhos de aquecimento; Máquinas de aquecimento; Instalações de aquecimento; Instalações de rega, automáticas; Radia-
dores [aquecimento]; aparelhos e instalações sanitárias; Sanitários; Aparelhos faciais a vapor [saunas]; Aparelhos de banho de hidromassagem; Secadores de 
ar quente elétricos; Aquecedores para banhos; Aquecedores de casas de banho; Instalações para banho; Aparelhos e máquinas purificadores de água; Distri-
buidores de água para beber; Máquinas para aquecimento instantâneo de canos; Filtros para purificadores de água; Purificadores de água; Cafeteiras para 
filtrar água; Esterilizadores elétricos para biberons; Aparelhos desinfetantes; Radiadores, elétricos; Aquecedores de bolso; Isqueiros; Instalações de polime-
rização. CLASSE 12: Veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Veículos elétricos; Locomotivas; Veículos telecomandados, que não 
brinquedos; Veículos para locomoção por terra, por ar, por água por caminho-de-ferro; Espelhos retrovisores; carros sem condutor [carros autónomos]; 
Carros de condução autónoma; Bombas de ar para motociclos e automóveis; Karts; Veículos guiados automáticos; Mecanismos de propulsão para veículos 
terrestres; Capotas de automóveis; Cadeias para automóveis; Chassis de automóveis; Estribos para veículos; Carros; Automóveis; Chassis de automóveis; 
Para-choques para automóveis; Amortecedores para automóveis; Braçadeiras de sinalização para veículos; Sacos de ar [dispositivos de segurança para auto-
móveis]; Pastilhas de travões para automóveis; Isqueiros para automóveis; Cinzeiros para automóveis; Procas para rodas de veículos; Clipes adaptados para 
fixação de peças de automóveis aos chassis de automóveis; Cubos de rodas de automóveis; Buzinas para automóveis; Bombas de ar para automóveis; As-
sentos de segurança para utilização em automóveis; Suportes para rodas sobressalentes em automóveis; Motores elétricos para automóveis; Eixos e veio de 
cardan para veículos a motor; Jantes de roda [para automóveis]; Limpas para-brisas [para automóveis]; Mecanismos de embraiagem para automóveis; Ca-
deiras de segurança para crianças para automóveis; Para-brisas para automóveis; Viseiras solares para automóveis; Espelhos retrovisores para automóveis; 
Sinais de direção para automóveis; Portas para automóveis; Raios para automóveis; Molas de suspensão para automóveis; Tampas de depósitos de combus-
tível para automóveis; Caixas de velocidades para automóveis; Guarda-lamas para automóveis; Jantes de roda para automóveis; Assentos para automóveis; 
Cintos de segurança para utilização em automóveis; Apoios de cabeça para assentos de automóveis; Volantes para automóveis; Dispositivos antirroubo para 
automóveis; Carros elétricos; Conversores binários para automóveis; Acabamentos interiores para automóveis; Janelas de automóveis; Tejadilhos para de 
automóveis; Malas de tejadilho para automóveis; Painéis de instrumentos para automóveis; Depósitos de combustível [partes de veículos terrestres]; Anéis 
de proteção para os eixos das rodas de automóveis; Motores para automóveis; Capas para automóveis; Capas de formato adaptado para automóvel; Impulsi-
onadores do volante para automóveis; Capas do volante para automóveis; Para-sois automóvel; Grelhas de radiadores de automóveis; Suportes de chapa de 
matrícula para automóveis; Travões para automóveis; Painéis de chassi para veículos; Lambretas [veículos]; Monociclos elétricos autoequilibrados; Bicicle-
tas; Bicicletas elétricas; Carros elétricos autoequilibrados; Lambretas elétricas; Lambretas auto-equilibradoras; Bombas de ar para pneus de bicicleta; Trans-
portadoras aéreas; Carrinhos de bebé; Carrinhos; Cadeiras de rodas; Trenós [veículos]; Pneus para rodas de veículos; Kits de reparação de tubos internos; 
Pneus para automóveis; Tubos internos para pneus automóveis; Aparelhos, máquinas e dispositivos aeronáuticos; Drones civis; Drones com câmara; Drones 
para entregas; Veículos aéreos; Barcos; Sinos para mergulho; Bombas de ar [acessórios para veículos]; Assentos de segurança para crianças, Veículos; Ca-
pas de assentos para veículos; Estofos para veículos; Dispositivos antirroubo para veículos; Espelhos laterais para veículos; Dispositivos anti-encadeamento 
para veículos; Limpa para-brisas; Dispositivos antirreflexo para veículos; Apoios de cabeça para assentos de veículo. CLASSE 14: Metais preciosos e suas 
ligas; Joalharia, pedras preciosas e semipreciosas; Relojoaria e instrumentos cronométricos; Metais preciosos, em bruto ou semiacabados; Caixas de metais 
preciosos; Caixas de joias; Porta-chaves de metais preciosos; Berloques para porta-chaves; Obras de arte de metais preciosos; Estatuetas de metais precio-
sos; Obras de arte de talha de jade; Medalhas; Taças de metais preciosos / troféus de metais preciosos; Anéis [joias]; Joias; Colares [joias]; Joalharia, inclu-
indo joias de imitação e joias de plástico; Relógios; Pulseiras de relógios; Relógios de parede e relógios de pulso, elétricos; Caixas de apresentação para 
relógios; Instrumentos cronométricos; Relógios de parede. 
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CLASSE 15: Instrumentos musicais; Suportes para partituras e suportes para instrumentos musicais; Batutas; Pianos; Instrumentos musicais; Instrumentos 
de corda; Trompas [instrumentos musicais]; Guitarras; Instrumentos musicais eletrónicos; Afinadores para instrumentos musicais; Malas especialmente 
adaptadas para transportar instrumentos musicais; Caixas de música; Suportes para instrumentos musicais; alças para instrumentos musicais; Teclados para 
instrumentos musicais; Silenciadores para instrumentos musicais.CLASSE 16: Papel e cartão; Produtos de impressão; Artigos para encadernação; Fotogra-
fias; Artigos de papelaria e de escritório, exceto mobiliário; Adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; Materiais de desenho e 
materiais para artistas; Pincéis; Materiais de instrução e de ensino; Folhas, películas e bolsas em matérias plásticas para acondicionamento e embalagem; 
Carateres de tipografia, clichés de tipografia; Papel; papel para sacos; Papel de cópia [papelaria]; Papel para pintura e caligrafia; Papel higiénico; Toalhas 
de papel; Copos de papel; Papel de cozinha; Papelão para embalagem; Tabuletas de papel ou cartão; Blocos de notas; Autocolantes [papelaria]; Envelopes; 
Calendários; Autocolantes decorativos para carros; Estatuetas de papier-mâché; Publicações impressas; Cartazes; Livros; Boletins informativos; periódicos; 
Imagens; Aparelhos para emoldurar fotografias; Caixas de papel ou cartão; Sacos [envelopes, bolsas] de papel ou de plástico, para embalagem; Sacos de 
lixo de papel ou de plástico; Artigos de escritório, exceto mobiliário; Prensas de agrafamento [artigos do escritório]; Trituradoras de papel para uso de es-
critório; Papelaria; Tinta; Tinteiros; Carimbos [selos]; Almofadas de tinta; Esferográficas [requisitos de escritório]; Materiais de escrita; Cartuchos para 
canetas de rolo de gel; Bandas adesivas para papelaria ou uso doméstico; Adesivos [papelaria]; Pantógrafos [instrumentos de desenho]; Instrumentos de 
desenho; Materiais de desenho; Máquinas de escrever, elétricas ou não elétricas; Fitas de máquina de escrever; Materiais didáticos [exceto aparelhos]; Qua-
dros negros; Quadros negros LCD; Quadros negros pequenos; Giz de alfaiate; Modelos para arquitetos. CLASSE 18: Couro e imitações de couro; Peles de 
animais; Bagagens e malas de mão; Chapéus de chuva e chapéus de sol; Bengalas; Chicotes, arreios e selaria; Coleiras, trelas e vestuário para animais; 
Couro, em bruto ou semitrabalhado; Sacos; Carteiras de bolso; Mochilas; Malas [bagagem]; Sacos de compras; Sacolas para crianças; Malas para desporto; 
Guarnições de couro para mobiliário; Rédeas para crianças; Correias de couro; Guarda-chuvas; Bengalas; Arreios para animais; Vestuário para animais de 
estimação. CLASSE 21: Utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha; Utensílios de cozinha e mesa, exceto garfos, facas e colheres; Pentes e 
esponjas; Escovas (com exceção de pincéis); Materiais para o fabrico de escovas; Material de limpeza; Vidro em bruto ou semiacabado, com exceção do 
vidro de construção; Loiça de vidro, porcelana e faiança; Individuais, não de papel ou têxtil; Utensílios de uso doméstico; Utensílios de cozinha; Artigos de 
mesa, que não facas, garfos e colheres; Saca-rolhas, elétricos ou não elétricos; Filtros para utilização doméstica; Panelas de cozinha; Vidro de uso domésti-
co, incluindo copos, pratos, cafeteiras e jarros; Faiança para uso doméstico; Imitações de porcelana; Obras de arte de porcelana, cerâmica, barro, terracota 
ou vidro; Peças de cristal; Taças para beber; Copos isolantes; Serviços de licor; Serviços de chá; Serviços de café; Utensílios de casa de banho; Aparelhos 
de desodorização para uso pessoal; Estendais de secar roupa; Dosificadores para produtos de limpeza de mãos, para uso doméstico; Suportes para escovas 
de dentes; Dispositivo para coçar couro cabeludo; Peneiras [utensílios domésticos]; Caixotes de lixo; Queimadores de perfumes; Difusores de óleo aromáti-
cos, que não difusores de cana, elétricos e não elétricos; Pentes; Escovas; Escovas elétricas, exceto peças de máquinas; Material para fabrico de escovas; 
Escovas de dentes, elétricas; Cabeças para escovas de dentes elétricas; Escovas de dentes; irrigadores orais elétricos; Palitos; Fio dental, utensílios cosméti-
cos; Aparelhos para remoção de maquilhagem; Instrumentos de limpeza facial; Recipientes termicamente isolados para alimentos; Frascos isolantes; Cubos 
de gelo reutilizáveis; Moldes para cubos de gelo; Instrumentos de limpeza, manuais; Luvas para uso doméstico; Tira cotão, elétricos ou não elétricos; Es-
fregonas; Esfregonas para vassouras; Limpadores de tapetes não elétricos; Cabeças de esfregona; Trapos para limpeza; Vidros, não trabalhados ou semitra-
balhados, exceto vidro para construção; Cristal [artigos de vidro]; Manjedouras para animais; Liteiras para animais de estimação; Bebedouros eletrónicos 
para animais de estimação; Filtros para bebedouros eletrónicos para animais de estimação; Recipientes para alimentação de animais de estimação; Alimen-
tadores de animais ativados por animais; Gaiolas para animais domésticos; Terrários interiores [cultivo de plantas]; Aquários interiores; Terrários interiores 
[viveiros]; Dispositivos elétricos para atrair e matar insetos; Aparelhos repelentes de mosquitos; Controladores de ácaros; Doseadores elétricos para repe-
lentes de mosquitos; Repelentes de pragas ultrassónicas. CLASSE 24:Têxteis e substitutos de têxteis; Roupa de casa; Cortinas em matérias têxteis ou plásti-
co; Têxteis; Têxteis que imitam peles de animais; Tecidos gomados, exceto para artigos papelaria; Têxteis não tecidos; Materiais filtrantes de tecido têxtil; 
Brocados; Rolos de tecido para estampagem; toalhas de tecido; Panos para remoção de maquilhagem; Lençóis [em materiais têxteis]; Sacos de dormir; 
Roupa de cama; Roupa de casa; Toalhas de mesa em materiais têxteis; Toalhas de mesa, não de papel; Cortinas em materiais têxteis ou plástico; tampas de 
em materiais têxteis para sanitários; Marabu [material têxtil]; Hada [tecido tradicional cerimonial ou de oferta de seda]; Bandeiras em materiais têxteis ou 
plástico; Estandartes em materiais têxteis ou plástico; Mortalhas. CLASSE 25: Vestuário, calçado, chapelaria; Vestuário; Vestuário pronto a vestir; T-
shirts; Casacos; Roupões de banho; Enxovais [vestuário]; Calças para bebés [roupa interior]; Fatos de banho; Vestuário para motoristas; Vestuário imper-
meável; Gabardinas; Fatos de chuva; Disfarces; Calçado; Calçado de desporto; Toucas [vestuário]; Precintas [vestuário]; Meias; Meias absorventes de suor; 
Luvas [vestuário]; Luvas de equitação; Cachecóis; Gravatas; Cintos; Casulas; Faixas de vestuário; Toucas de duche; Máscaras de dormir; Vestidos de noi-
va; Capas de cabeleireiro; Máscaras de proteção dos olhos contra vapor. CLASSE 28: Jogos, brinquedos e artigos de jogar; Aparelhos de videojogos; Arti-
gos de ginástica e desporto; decorações para árvores de Natal; Jogos; Aparelhos para jogos; Máquinas de jogos eletrónicos para a educação das crianças; 
Dissipadores de calor para consolas de jogos portáteis; Consolas portáteis para videojogos; Escorregadores [brinquedos]; Papagaios; Cavalos de balanço; 
Drones [brinquedos]; Robôs de brinquedo; Blocos de construção [brinquedos]; Bonecos de pelúcia; Patinetes [brinquedos]; Brinquedos; Modelos de veícu-
los em escala; Máscaras de carnaval; Bonecas; Brinquedos inteligentes; Figuras de brincar; Bicicletas infantis (não para transporte público); Brinquedos 
para animais de estimação; Puzzles, manuais; Puzzles jigsaw; Cubos de rubik; Veículos-modelo à escala com rádio comando; Modelos de brinquedos; 
Figuras de brinquedo colecionáveis; Baquetas de ar; Equipamentos de ginástica para bebés; Cartas de jogo; Xadrez; Jogos de xadrez; Bombas especialmen-
te adaptadas para utilização com bolas para jogos; Bolas de jogar; Raquetes; Aparelhos de musculação; Passadeira; Implementos para tiro com arco; Alvos 
eletrónicos; Máquinas para exercícios físicos; Esquis; Pranchas-patim; Arnês alpinistas; Sons de animais para caça; Piscinas [brinquedos]; Pistas de borra-
cha sintética; Luvas para jogos; Joelheiras [artigos desportivos]; Acolchoamentos protetores [partes de fatos desportivos]; Anéis de natação; Patins em 
linha; Patins de gelo; Ornamentos para árvores de Natal, exceto luzes, velas e confeitaria; Árvores de Natal de material sintético; Artigos de pesca; Bastões; 
Fitas para a transpiração [artigos desportivos]; Redes de camuflagem [artigos desportivos]; Cromos de raspagem para jogos de lotaria. CLASSE 35: Publi-
cidade; Gestão de negócios comerciais; Administração comercial; Trabalhos de escritório; Publicidade; Aluguer de material publicitário; Aluguer de espaço 
publicitário; Aluguer de tempo de publicidade nos meios de comunicação; Agências de publicidade; Apresentação de mercadorias nos meios de comunica-
ção, para fins de retalho; Demonstração de mercadorias; Consultoria em estratégias de comunicação publicitária; Organização de exposições para fins co-
merciais ou publicitários; Organização, funcionamento e supervisão de regimes de fidelização e de incentivos; Fornecimento de informações empresariais 
por sítios web; Fornecimento de informações empresariais; Sondagens de opinião; Serviços de comparação de preços; Investigação empresarial; Relações 
públicas; Assistência à gestão comercial ou industrial Informação comercial e aconselhamento para os consumidores [loja de aconselhamento ao consumi-
dor]; Administração comercial do licenciamento dos bens e serviços de outros; Marketing; Serviços de agências de importação e exportação; Promoção de 
vendas para outros; Leilões; Disponibilização de um mercado online para compradores e vendedores de bens e serviços; Serviços de agências de emprego; 
Sistematização da informação em bases de dados informáticas; Obtenção de assinaturas de serviços de telecomunicações para outros; Contabilidade; Alu-
guer de máquinas de venda automática; Pesquisa de patrocínios; Aluguer de stands de vendas; Serviços grossistas de preparações farmacêuticas, veteriná-
rias e sanitárias e de artigos médicos; Serviços de retalho de preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e de artigos médicos. CLASSE 36: Servi-
ços financeiros, monetários e bancários; Negócios de seguros, Seguros; Negócios imobiliários; Fornecimento de informações relacionadas com seguros; 
Corretagem de seguros; Subscrição de seguros; Fornecimento de informações financeiras; Avaliação financeira [negócios de seguros, bancários, imóveis]; 
Financiamento de locação-compra; Gestão financeira; Financiamento de leasing automóvel; Empréstimos a prestações; Venda a créditos de veículos terres-
tres (financiamento de leasing); Empréstimos [financiamento]; Serviços de pagamento por carteira eletrónica; Avaliação de obras de arte; Corretagem imo-
biliária; Serviços financeiros de corretagem alfandegária; Serviços de caução; Angariação de fundos para caridade; Serviços fiduciários; Empréstimos con-
tra garantia. CLASSE 37: Serviços de construção; Serviços de instalação e de reparação; Extração mineira, exploração de petróleo e gás; Fornecer informa-
ções relativas a reparações; Consultoria de construção; Canalização; Construção; Extração mineira; Estofos; Limpeza de edifícios; Instalação e reparação 
de equipamentos de aquecimento; Instalação, manutenção e reparação de hardware informático; Instalação e reparação de aparelhos de ar condicionado; 
Instalação e reparação de aparelhos elétricos; instalação de equipamentos de cozinha; Supressão de interferências em aparelhos elétricos; Manutenção e 
reparação de veículos a motor; Serviços de reparação de avarias de veículos; Carregamento de baterias de veículos; Serviços de reparação de veículos; 
Reparação de aparelhos fotográficos; Manutenção e reparação de cofres; Revestimento com estanho; Equilibragem de pneus; Manutenção de móveis; Lim-
peza de roupa; Conservação, limpeza e reparação de artigos de couro; Esterilização de máquinas de lavar roupa; Desinfestação; Exterminação de vermes, 
que não para agricultura, aquicultura, horticultura e silvicultura; Instalação e reparação de elevadores; Instalação e reparação de alarmes; Polimento de 
sapatos; instalação e reparação de telefones; reparação de guarda-sóis; Restauro de obras de arte; Afinação de instrumentos musicais; Manutenção de pisci-
nas; Aluguer de bombas de drenagem; Reparação de linhas elétricas; Reparação de ferramentas manuais; Reparação de joias; Instalação e reparação de 
instalações de entretenimento e de desporto; Aluguer de máquinas de lavar louça; Reparação de bagagens; Reparação de binóculos; Reparação de brinque-
dos ou bonecas; Serviços de recuperação de baterias de telemóveis; Serviços de recuperação de capas do verso de telemóveis; Serviços de recuperação de 
capas de ecrãs de telemóveis; Reparação de aparelhos e dispositivos para jogos; Reparação de computadores; Reparação e manutenção de alarmes de incên-
dio; Reparação de telemóveis; Reparação e manutenção de telefones inteligentes; Serviços de carregamento de baterias de telemóveis. 
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CLASSE 38: Serviços de telecomunicações; Serviços de agências noticiosas; Serviços de radiodifusão; Emissões televisivas; Transmissão de programas 
através da Internet; Fornecimento de salas de bate-papo na Internet; Streaming de dados; Fornecimento de serviços de transmissão de mensagens instantâ-
neas; Envio de mensagens; Comunicações por telemóveis; Fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática global; Fornecimento de 
acesso do utilizador a redes informáticas globais; Fornecimento de fóruns em linha; Fornecimento de acesso a bases de dados; Transmissão de vídeo a pedi-
do; Serviços de quadros de avisos eletrónicos [serviços de telecomunicações]; Serviços telefónicos; Transmissão de correios eletrónicos; Serviços de video-
conferência; Serviços de salas de bate-papo para redes sociais; Comunicações por terminais informáticos; Aluguer de telefones inteligentes. CLASSE 39: 
Embalagem e entreposto de mercadorias; Organização de viagens; Logística de transportes; Descarga de carga; Fornecimento de informações de tráfego; 
Transporte; Transporte de passageiros; Embalagem de mercadorias; Pilotagem; Reboque de veículos; Frete [transporte de mercadorias]; Transporte de auto-
móveis; Salvamento de automóveis; Transporte de automóveis de aluguer; Serviço de aluguer de automóveis com chofer; Transporte aéreo; Aluguer de 
veículos; Serviços de partilha de automóveis; Aluguer de veículos elétricos; Aluguer de garagens; Aluguer de automóveis; Serviços de chofer; Estaciona-
mento de automóveis; Aluguer de cavalos; Armazenamento; Aluguer de fatos de mergulho; Distribuição de energia; Funcionamento de eclusas de barra-
gens; Serviços de correio [mensagens ou mercadorias]; Entrega de encomendas; Entrega de mercadorias; Informações sobre viagens; Reservas de viagens; 
Transporte por condutas; Aluguer de cadeiras de rodas; Lançamento de satélites para outros; Serviços de engarrafamento; Aluguer de carrinhos de bebé. 
CLASSE 41: Educação; Serviços de formação; Divertimento; Atividades desportivas e culturais; Serviços educacionais; Serviços de formação prestados 
através de simuladores; Serviços de instrução; Organização e condução de colóquios; Organização e realização de conferências; Organização de espetáculos 
[serviços de empresários]; Organização de eventos culturais; Organização de concursos [educação ou entretenimento]; Serviços de empréstimos de livros; 
Serviços móveis de biblioteca; Disponibilização de publicações eletrónicas online, não descarregáveis; Publicação de livros; Publicação online de livros e 
revistas eletrónicas; Publicação de textos, que não textos publicitários; Publicação de cassetes de vídeo; Fornecimento de vídeos online, não descarregáveis; 
Produção de vídeos; Produção de programas de rádio e televisão; Tradução; Legendagem; Serviços fotográficos; Fornecimento de programas televisivos, 
não descarregáveis, através de serviços de vídeo sob pedido; Fornecimento de música online, não descarregável; Fornecimento de filmes, não descarregá-
veis, através de serviços de vídeo sob pedido; Serviços de jogos prestados online a partir de uma rede informática; Serviços de entretenimento; fornecimento 
de informações no domínio do entretenimento; Serviços de clube [entretenimento ou educação]; Serviços de jogos de realidade virtual prestados online a 
partir de uma rede informática; Serviços de clube de saúde [formação em saúde e fitness]; Realização de aulas de fitness; Aluguer de brinquedos; Aluguer 
de equipamentos de jogos; Realização de visitas guiadas; Exposições de arte; Disponibilização de instalações museológicas [apresentação, exposições]; 
Serviços de jardinagem zoológica; Modelação para artistas; Organização de lotarias; Aluguer de aquários interiores; Organização de sorteios de lotaria. 
CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; Serviços de análise e de pesquisas indus-
triais e serviços de desenho industrial; Serviços de controlo e autenticação de qualidade; Conceção e desenvolvimento de hardware e software informático; 
Investigação científica; Investigação e desenvolvimento de novos produtos para outros; Investigação tecnológica; Controlo de qualidade; Ensaios de quali-
dade; Levantamentos topográficos; Serviços de exploração no domínio das indústrias petrolífera, de gás e mineira; Investigação cosmética; Investigação 
química; Investigação biológica; Previsão meteorológica; Informação meteorológica; Ensaios de conformidade rodoviária de veículos; Desenho industrial; 
Conceção de embalagens; Conceção de telefones; Conceção de telemóveis; Desenho de interiores; Conceção de vestuário; Conceção de software informáti-
co; Atualização de software informático; Manutenção de software informático; Consultoria em matéria da conceção e desenvolvimento de hardware infor-
mático; Recuperação de dados informáticos; Análise de sistemas informáticos; Conceção de sistemas informáticos; Programação informática; Atualização 
de software de telefones inteligentes; Conceção de software para telemóveis; Recuperação de dados de telefones inteligentes; Desbloqueio de telemóveis; 
Software como serviço [SaaS]; Desenvolvimento de plataformas informáticas; Hospedagem de sítios informáticos [sítios Web]; Plataforma como serviço 
[PaaS]; Criação e manutenção de sítios Web para outros; Serviços de fornecedores de aplicações (ASP); Fornecimento de ferramentas de software em linha 
não descarregáveis; Computação em nuvem; Armazenamento eletrónico de dados; backup de dados fora do local; Hospedagem de servidores; Monitoriza-
ção de sistemas informáticos à distância; Serviços de encriptação de dados; Serviços de protecção contra vírus informáticos; Consultoria em tecnologia da 
informação [TI]; Consultoria em segurança da Internet; Conversão de dados ou documentos de meios físicos para meios eletrónicos; Fornecimento de moto-
res de pesquisa para a Internet; Autenticação de obras de arte; Desenho gráfico; Desenho gráfico de materiais promocionais; Pesagem de mercadorias para 
outros; Serviços de cartografia; Sementeira de nuvens; Análise de caligrafia [grafologia]; Desenho de cartões de visita; Aluguer de contadores para o contro-
lo do consumo de energia. CLASSE 45: Serviços jurídicos; Serviços de segurança para a protecção física de bens tangíveis e indivíduos; Serviços pessoais e 
sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos; Controlo de alarmes contra intrusão e de segurança; Controlo de alar-
mes; Investigações de antecedentes pessoais; Serviços de acompanhamento; Serviços de acompanhamento na sociedade [chaperoning]; Serviços de trabalho 
doméstico; Aluguer de vestuário; Consultoria de guarda-roupa pessoal; Realização de cerimónias religiosas; Serviços de encontros; Serviços de redes sociais 
online; Abertura de fechaduras de segurança; Serviços de agências de adoção; Devolução de bens perdidos; Aluguer de cofres; Pesquisa genealógica; Plane-
amento e organização de cerimónias de casamento; Libertação de pombos para ocasiões especiais; Aluguer de nomes de domínio da Internet; Serviços de 
deteção de bombas; Aluguer de coletes salva-vidas; Combate a incêndios; Organização de reuniões religiosas; Licenciamento de propriedade intelectual; 
Investigação jurídica; Licenciamento de software informático [serviços jurídicos]; Licenciamento [serviços jurídicos] no âmbito da publicação de software; 
Licenciamento de desenhos registados [serviços jurídicos]; Serviços jurídicos; Prestação de informações sobre serviços jurídicos através de um sítio Web. 
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CLASSE 02: Tintas, vernizes, lacas; Conservantes contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; Corantes, tintas; Tintas para impressão, marcação e 
gravação; Resinas naturais no estado bruto; Metais em folhas e em pó para uso em pintura, decoração, impressão e arte; Tintas; Materiais corantes; Coran-
tes; Pós metálicos para pintores, decoradores, tipógrafos e artistas; pigmentos; Corantes alimentares; Toner para fotocopiadoras; Cartuchos de toner, carre-
gados, para impressoras e fotocopiadoras; Cartuchos de tinta, carregados, para impressoras e fotocopiadoras; Tintas; Tintas para automóveis; Preparações 
contra a ferrugem; Preparações anticorrosivas; Gomas-resinas. CLASSE 03: Preparações cosméticas e de higiene pessoal, não medicinais; Dentífricos não 
medicinais; Perfumaria, óleos essenciais; Preparações para branqueamento e outras substâncias para uso em lavandaria; Preparações para limpar, polir, de-
sengordurar e raspar; Leite de limpeza para fins sanitários; Sabonete para as mãos; Lenços de papel impregnados com produtos de limpeza da pele; Prepara-
ções de lavandaria; Toalhetes para bebés impregnados com produtos de limpeza; Amaciadores para a roupa; Sabão; Sabão de barbear; Champôs; Prepara-
ções de limpeza; Preparações de limpeza de automóveis; Detergentes para lavar louça; Detergentes para máquinas de lavar louça; Preparações para dar bri-
lho [lustre]; cera para carros, Bicicletas; Preparações de moagem; Perfumaria; Aromatizantes [óleos essenciais]; Cosméticos; Perfumes; Preparações cosmé-
ticas para a pele; Tiras refrescantes do hálito; Pasta dentífrica; Soluções bucais, não medicinais; Sprays para refrescar o hálito; Tiras para o branqueamento 
de dentes; Preparações refrescantes do hálito para higiene pessoal; Potpourris [aromas]; Incenso; Desodorizantes para seres humanos ou para animais; Solu-
ções bucais, não medicinais, para animais de estimação; Champôs para animais de estimação [preparações de cuidados higiênicos não medicinais]; Agentes 
perfumantes do ar; Agentes perfumantes para automóveis. CLASSE 07:Máquinas, máquinas-ferramentas, ferramentas operadas por energia; Motores e 
mecanismos, com exceção dos motores para veículos terrestres; Uniões de máquinas e componentes de transmissão, com exceção dos veículos terrestres; 
Instrumentos agrícolas não sendo ferramentas acionadas manualmente; Chocadeiras para ovos; Máquinas de venda automática; Máquinas agrícolas; Bombas 
de arejamento para aquários; Alimentadores mecanizados de gado; Incubadoras para ovos; Máquinas de ordenha; Máquinas de cortar pelo dos animais; 
Máquinas de colher sal; Máquinas de trabalhar madeira; Serras [máquinas]; Máquinas de fabrico de papel; Equipamento de produção de fraldas; Máquinas 
de impressão; Máquinas de fiar; Máquinas de tingir; Máquinas de fabrico de chá; Máquinas de misturar; Moinhos [máquinas]; Misturadores [máquinas]; 
Máquinas de cortar pão; Máquinas de amassar; máquinas de fazer salsichas; Máquinas de preparação de alimentos, eletromecânicas; Máquinas de descascar; 
Máquinas de preparação de bebidas, eletromecânicas;  
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Máquinas de fabrico de cigarros; Máquinas de trabalho de couro; máquinas de costura; Máquinas de engomar; Máquinas de montagem de bicicletas; rodas 
de oleiro; Máquinas de gravação; máquinas industriais de impressão a jato; Máquinas para a indústria de baterias; Máquinas de fabrico de cordas; Máqui-
nas de fabrico de esmalte; Máquinas de fabrico de lâmpadas; Máquinas de embalagem; Máquinas de fabrico de briquetes; Máquinas de lavar louça; mistu-
radores, elétricos, para uso doméstico; extratores de sumo, elétricos; Moinhos de café, excepto manuais; Máquinas de lavar louça para uso doméstico; 
Abre-latas, elétricos; eletrodomésticos de cozinha; Batedeiras, elétricas; Máquinas de lavar roupa [lavandaria]; Máquinas de limpeza a seco; Desintegrado-
res; Máquinas de estampagem em relevo; Máquinas de trabalho em vidro; Equipamento de fabrico de fertilizantes; Máquinas eletromecânicas para a indús-
tria química; Máquinas de enxaguamento; Extratores para minas; Cortadoras [máquinas]; Plataformas de perfuração, flutuantes ou não flutuantes; Escava-
doras; Aparelhos elevatórios; Elevadores; Macacos pneumáticos; Máquinas para trabalhos de metalurgia; Martelos elétricos; Máquinas de fundição; Moto-
res a vapor; Dispositivos de ignição de motores de combustão interna; Velas de ignição de motores de automóveis; Bobina de ignição de motores de auto-
móveis; Turbinas eólicas; Máquinas de fazer clipes de papel; Máquinas de fazer fechos de correr; Robôs industriais; Ferramentas [peças de máquinas]; 
Máquinas de fabrico de fios e cabos elétricos; Chaves de fendas, elétricas; Ferramentas manuais, que não acionadas por força manual; Berbequins elétricos 
manuais; Máquinas para a indústria eletrónica; Eliminadores de eletricidade estática; Máquinas óticas de trabalho a frio; Instalações de separação de gases; 
Máquinas para fazer oxigénio e azoto; Máquinas de pintura; Dínamos; Filtros para limpeza de ar de arrefecimento, para motores; motores, exceto para 
veículos terrestres; Radiadores de arrefecimento de motores de automóveis; Depósitos de água de arrefecimento de motores de automóveis; Tubos de radia-
dores de arrefecimento de motores de automóveis; Tampas dos radiadores de arrefecimento de motores de automóveis; Ventoinhas de arrefecimento de 
motores de automóveis; Cabeçotes de ventoinhas de arrefecimento de motores de automóveis; Embraiagens de ventoinhas de arrefecimento de motores de 
automóveis; Dispositivos de exaustão e descontaminação de motores de automóveis (dispositivos de reação catalisadora); Sistemas de reciclagem de gases 
residuais de motores de automóveis; Amortecedores para motores de automóveis; Tubos de ar de amortecedores para motores de automóveis; Ressonadores 
para motores de automóveis; Pistões para motores de automóveis; Cilindros para motores de automóveis; Filtros de ar para motores de automóveis; Blocos 
para motores de automóveis; Bombas de óleo para automóvel; Bombas de água para automóveis; Bombas [máquinas]; Válvulas [peças de máquinas]; Ae-
rocondensadores; Máquinas de ar comprimido; Máquinas de sucção de ar; Cilindros pneumáticos [peças de máquinas]; Eixos para máquinas; comandos de 
abertura de portas, elétricos; Comandos para fecho de janelas, elétricos; Rolamentos [peças de máquinas]; Volantes de automóveis; Manivelas de motores 
automóveis; Correias para máquinas; Aparelhos de soldadura elétricos; motores e aparelhos de limpeza, elétricos; Varredores sem fio, elétricos; Aparelhos 
de limpeza a vapor; Esfregões a vapor; Escovas para aspiradores; Bocais para aspiradores; Filtros para aspiradores; Peças tampas de escovas principais para 
aspiradores; Depósitos para aspiradores; Vassouras robot; aparelhos de lavagem; Aspiradores; Máquinas de trituração; Máquinas de filtragem; Dispositivos 
para fechar cortinas, acionados eletricamente; Tambores [peças de máquinas]; impressoras 3D; Polidores de sapatos, elétricos; Torcedeiras de raquetes; 
Máquinas de venda automática; Rotuladoras [máquinas]; Fatos exoesqueleto robotizados, excepto para fins médicos; Máquinas de galvanoplastia.CLASSE 
08: Ferramentas e utensílios manuais acionados por força manual; Cutelaria; Armas pessoais, exceto armas de fogo; Lâminas; Instrumentos para limagem 
[instrumentos manuais]; Ferramentas manuais, acionadas manualmente; Alfaias agrícolas, acionadas manualmente; Pás; Ferramentas de jardim, acionadas 
manualmente; Seringas para pulverização de inseticidas; Aparadores de unhas de animais elétricos; arpões; Abridores de ostras; Aparadores de barba; Apa-
radores de barba elétricos; Lâminas de barbear; Corta-unhas, elétricos ou outros; Máquinas de cortar cabelo para uso pessoal, elétricas ou outras; Aparado-
res de cabelo para bebés; Aparelhos de depilação, elétricos ou outros; Aparelhos de depilação a laser, exceto para fins médicos; Aparadores de pelos nasais, 
elétricos; Ferros de alisar cabelos, elétrico; Condicionadores de cabelo elétricos para pentear cabelos; Chaves de fendas, não elétricas; Adaptadores de bro-
cas para ferramentas manuais; Brocas [ferramentas manuais]; Pinças; Furadeiras; Ferros de passar elétricos; Ferros de passar; Esticadores de tiras de metal 
[ferramentas manuais]; Cortadores de carne [ferramentas manuais]; Bombas de ar, acionadas mão; Bombas acionadas à mão; Pinças; Molheiras 
[ferramentas manuais]; Navalhas para passatempos [bisturis]; Tesoura; Facas; Facas de cozinha; Ferros de seccionar; Descaroçadores de frutas; Aparadores 
de pelo para animais [instrumentos manuais]; Soqueiras [soco-inglês]; Talheres de mesa [facas, garfos e colheres]; Facas, garfos e colheres de mesa de 
plástico; Cabos para ferramentas manuais acionadas manualmente. CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, de investigação, de navegação, geo-
désicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, óticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de deteção, de teste, de inspeção, de socorro 
(salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da distribuição ou 
consumo de eletricidade; Aparelhos e instrumentos para o registo, transmissão, reprodução ou processamento do som, de imagens ou dados; Suportes gra-
vados ou descarregáveis, software informático, suportes de armazenamento e de gravação analógico ou digital em branco; Mecanismos para aparelhos que 
funcionam com moedas; Caixas registadoras, dispositivos de cálculo; Computadores e dispositivos periféricos de computador; Fatos de mergulho, máscaras 
de mergulho, tampões para os ouvidos para mergulhadores, pinças nasais para mergulhadores e nadadores, luvas para mergulhadores, aparelhos de respira-
ção para a natação subaquática; Extintores de incêndios; Computadores; sacos adaptados para computadores portáteis; Computadores vestíveis; Software 
para computadores, descarregável; Aplicações de software para computadores, descarregáveis; Hardware para computadores; Notebooks; Tablets; Máqui-
nas de calcular; Unidades centrais de processamento de dados [processadores]; Software de jogo de computador, gravado; Dispositivos de memória para 
computadores; Terminais interativos de ecrã tátil; Aplicações de software para telemóveis, descarregáveis; Dispositivos periféricos para computadores; 
Aparelhos de processamento de dados; Pulseiras de identificação codificadas, magnéticas; Pulseiras inteligentes; Pulseiras; Robôs de telepresença; Cartões 
magnéticos codificados; Leitores [equipamento de processamento de dados]; Digitalizadores [equipamento de processamento de dados]; Ficheiros de ima-
gem descarregáveis; Ficheiros de música descarregáveis; Toques de chamada descarregáveis para telemóveis; Canetas eletrónicas [unidades de visualiza-
ção]; Publicações eletrónicas, descarregáveis; Tradutores de bolso eletrónicos; Óculos inteligentes (processamento de dados); Suportes de dados magnéti-
cos; Cartões de crédito magnéticos codificados; Cartões SIM; Monitores [hardware para computadores]; Tapetes para ratos; Rato [periféricos de computa-
dor]; Robôs humanoides com inteligência artificial; Impressoras para utilização com computadores; Impressoras fotográficas; Livros eletrónicos; cartuchos 
de tinta, não carregados, para impressoras e fotocopiadoras; Canetas com ponto condutor para dispositivos de ecrã tátil; Teclados de computador; Impresso-
ras a jato; Capas para computadores portáteis; Relógios inteligentes (aparelho de processamento de dados); Ecrãs LED; Ecrãs; Impressoras fotográficas 
digitais; Capas adaptadas para computadores; Programas informáticos, gravados; Cartões de identidade, magnéticos; Microprocessadores; monitores 
[programas para computador]; discos óticos; Etiquetas eletrónicas para mercadorias; Cartões de circuito integrados [cartões inteligentes]; Cartões inteligen-
tes [cartões de circuito integrado]; Calculadoras de bolso; Pens USB; Computadores portáteis; Capas para computadores portáteis; Películas de proteção 
adaptadas para ecrãs de computador; Fichas de segurança [dispositivos de encriptação]; Capas para computadores tablet; Quadros eletrónicos interativos; 
Assistentes digitais pessoais [PDA]; Plataformas de software informático, gravadas ou descarregáveis; Software de jogos para computador, descarregável; 
Suportes adaptados para portáteis; Carteiras eletrónicas descarregáveis; Cartões de identidade biométricos; Anéis inteligentes [processamento de dados]; 
Agendas eletrónicas; Pedómetros; Contadores; Aparelhos de controlo de tempo; Aparelho para verificar a franquia; Detetores de moedas falsas; Terminais 
de cartão de crédito; Mecanismos para aparelhos operados por moedas; Máquinas de ditar; hologramas; Máquinas de identificação por impressão digital; 
Aparelhos de reconhecimento facial; Fotocopiadoras (fotográfica, eletrostática, térmica); Terminais de tempo [dispositivos de controlo de tempo]; Balanças 
de casas de banho; Aparelhos e instrumentos de pesagem; Balanças com analisadores de massa corporal; Balanças de massa corporal; Balanças de massa 
corporal para usto domésticos; Aparelhos de medição; Bússolas para medição; Réguas [instrumentos de medição]; Painéis eletrónicos de mensagem; Lan-
ternas de sinalização; Telemóveis; Suportes para telemóveis; Telefones inteligentes; Películas de proteção adaptadas para telefones inteligentes; Telefones 
inteligentes em formato de relógios; Capas para telefones inteligentes; Acessórios para telefones inteligentes; telemóveis; Tiras para telemóveis; Kits mãos 
livres para telefones; Aparelho de sistemas de posicionamento global [GPS]; Aparelho de intercomunicação; Intercomunicadores; Instrumentos de navega-
ção; Rastreadores de atividade vestíveis; Telefones inteligentes no formato de pulseira; Peças para telemóveis e telefones inteligentes; Suportes, Correias, 
Braçadeiras, Correias e clips para telemóveis e telefones inteligentes; Películas protetoras para telemóveis e telefones inteligentes; Aparelhos telefónicos; 
transmissores [telecomunicações]; telefones vídeo; Equipamentos, aparelhos e instrumentos de comunicação eletrónica; Roteadores de rede; Portais inteli-
gentes para a comunicação; Portais para a internet das coisas [IOT]; Portais inteligentes para pré-processamento de dados; Portais inteligentes para armaze-
namento definido de software; Portais inteligentes para a análise de dados em tempo real; Dissipadores de calor para telemóveis; Roteadores; Bastões para 
tirar selfies por telemóveis; Monopés utilizados para tirar fotografias ao posicionar o telefone inteligente ou câmara além da distância normal do braço; 
portais de múltiplas funções; Portais multimodais; Alarme anti-perda bluetooth; Relógios telefónicos para crianças; Amplificador de sinal WIFI; Aparelhos 
de comunicação em linha elétrica; Controlador LAN sem fios; Aparelhos e instrumentos eletrónicos de navegação e posicionamento; Capas de telemóveis; 
caixas de distribuição [eletricidade]; Rádios; Película protetora para ecrãs de telemóveis; Dispositivos de navegação para automóveis; Antenas para auto-
móveis; Câmaras de vídeo; Robôs de vigilância de segurança; Câmaras de visão traseira para veículos; Discos compactos [áudio-vídeo]; Auscultadores; 
Juke-boxes; Musical; Altifalantes; Armários para altifalantes; Microfones; Leitores multimédia portáteis; Eletroacústica (áudio -- e vídeo --); Aparelhos de 
gravação de som; Aparelhos de transmissão de som; Aparelhos de televisão; Gravadores de vídeo; Monitores de visualização de vídeos vestíveis; Ausculta-
dores de realidade virtual; Auscultadores sem fios para telefones inteligentes; Misturadores de áudio; Câmaras de tablier; Máquinas de aprendizagem; Má-
quinas de tradução; Leitores de livros eletrónicos; Descodificadores; Televisores; Armários; Armários com ecrã táctil; Áudio para televisores; Vídeocapa-
cetes de vídeo; Câmaras de IA; Câmaras; Câmaras panorâmicas; Televisores de projeção a laser; Televisões de projeção a laser; Gravadores retrovisores; 
Espelhos retrovisores inteligentes; Máquinas de educação precoce; Canetas falantes; Contadores de histórias eletrónicos;]; Máquinas de aprendizagem por  
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cartões; Descodificadores de rede; Auscultadores bluetooth; Capas impermeáveis para camcorder; Televisores de alta definição; Processadores de som digi-
tais; Câmaras para computadores pessoais; Equipamento acústico; Aparelhos de rádio; Câmaras WEB; Televisores DMB [Digital Multimedia Broadcas-
ting]; Auscultadores de cancelamento de ruído; Gravadores de fita; Auscultadores; Molduras fotográficas digitais; Monitores para bebés; Dispositivos ele-
trónicos audíveis com livros; Altifalantes para automóveis; Equipamentos de áudio para automóveis; Máquinas fotográficas; Capas especialmente adaptadas 
para aparelhos e instrumentos fotográficos; Projetores de vídeo; Filtros [fotografia]; Aparelho de projeção; Suportes para aparelhos fotográficos; Bastões 
para tirar selfies [monopes de operação manual]; projetores; Projetores a laser; Ecrãs de projeção; Projetores multimédia; Ecrãs de projeção para filmes 
cinematográficos; Visores, fotográficos; Diafragmas [fotografia]; Filtros para raios ultravioleta, para fotografia; Tripés para câmaras; Lanternas [fotografia]; 
Lentes para selfies; Sacos adaptados para aparelhos fotográficos; Aparelhos e instrumentos de levantamento; Aparelhos de medição; Detetores de qualidade 
do ar exterior; Telémetros; Aparelhos de análise de ar; Higrómetros; Detetores de infravermelhos; Indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus dos 
veículos; Medidores de pressão de pneus; Aparelhos de verificação de velocidade para veículos; Aparelhos de diagnóstico, não para fins médicos; Pulseiras 
ligadas [instrumentos de medição]; Canetas de teste TDS de qualidade da água; Higrotemografia; Instrumentos de medição de ferramentas; Aparelhos de 
medição de pressão; Indicadores de temperatura; Aparelhos didáticos; Robôs didáticos; Robôs de laboratório; Aparelhos didáticos audiovisuais; Aparelhos e 
instrumentos de química; Dispositivos de medição, elétricos; indutores [eletricidade]; Simuladores para a condução e controlo de veículos; Sondas para 
finalidades científicas; Aparelhos e instrumentos óticos; Microscópios; Lupas [ótica]; Aparelhos e instrumentos para a astronomia; Telescópios; Cabos USB 
para telemóveis; Fios telefónicos; Redes elétricas (materiais para -) [fios, cabos]; Cabos de dados; Cabos USB; Linhas de ligação áudio; Cabos adaptadores 
elétricos; Cablagens elétricas para automóveis; Semi-condutores; Bolachas para circuitos integrados; Chips [circuitos integrados]; Unidades de controlo 
eletrónico para automóveis; Condutores, elétricos; Comutadores; Materiais e dispositivos magnéticos; Díodos emissores de luz [LEDs]; Adaptadores de 
energia; Interruptores, elétricos; Fichas elétricas; Tomadas elétricas; Adaptadores elétricos; Sensores; Sensores de movimento; Sensores de temperatura; 
Sensores infravermelhos; Sensores de humidade; Sensores para portas e janelas; Sensores de luz; Sensores de encharcamento e de fugas de água; Fichas de 
carregamento de alta velocidade; Interruptores sem fios; Interruptores de parede; Interruptores inteligentes; Desconcentradores; Tomadas, fichas e outros 
contactos [ligações elétricas]; Sensores de ecrãs táteis; Sensores táteis; Fichas de adaptador; Sensores de alarme; Sensores para determinar a temperatura; 
Sensores de biochips; Sensores de reconhecimento de movimentos; Bobinas, caixas de junção elétricas; Caixas de distribuição [eletricidade]; Consolas de 
distribuição [eletricidade]; Ligações para linhas elétricas; Ligações elétricas; Sensores elétricos; Sensores de estacionamento para veículos; Ecrãs de vídeo; 
Ecrãs táteis; Ecrãs anti-reflexo especiais para televisão de projeção laser; Aparelhos de controlo à distância; Fibras óticas [filamentos condutores de luz]; 
Aparelhos termorreguladores; Instalações elétricas para o controlo remoto de operações industriais; Aparelhos elétricos para comutação; Para-raios; Supres-
sores de raios; Eletrolisadores; Aparelhos de extinção de incêndios; Aparelhos de extinção de incêndios para automóveis; Aparelhos e instalações para a 
produção de raios-X, não para fins médicos; Capacetes de proteção; Dispositivos de proteção para uso pessoal contra acidentes; Máscaras de proteção; Ócu-
los de esqui; Óculos de natação; Máscaras faciais de natação; Capacetes para motociclistas; Óculos para mergulho; Óculos de esqui; Capacetes de snowbo-
ard; Aparelhos respiratórios subaquáticos; Grampos de nariz para natação; Vestuário de proteção para motociclistas para proteção contra acidentes ou le-
sões; Vestuário para proteção contra acidentes, irradiação e incêndio; Óculos anti-reflexo; Viseiras para capacetes; Snorkels; Óculos de mergulho; Alarmes; 
Dispositivos de aviso anti-roubo; Alarmes sonoros; Instalações de prevenção de roubo, elétricas; Fechaduras de portas de impressões digitais biométricas; 
Fechaduras inteligentes; Visores [lupas] para portas; Campainhas de porta elétricas; Alarmes contra incêndios; Detetores de fumo; Alarmes de intrusão de 
água; Fechaduras digitais para portas; Fechaduras, elétricas; Sistemas eletrónicos de controlo de acesso para portas de interligação; Óculos; Óculos de sol; 
Óculos 3D; baterias, elétricas; Carregadores de bateria; Carregadores sem fios; Carregadores USB; Fontes de alimentação portátil (pilhas recarregáveis); 
Carregadores para telemóveis em automóveis; Baterias, elétricas, para veículos; Baterias de automóveis; Acumuladores de automóveis; Desenhos animados; 
Assobios desportivos; Ímanes decorativos; Coleiras electrónicas para treino de animais; Testadores de ovos; Vedações eletrificadas; Retardadores de carro 
controlados à distância portáteis. CLASSE 10: Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; Membros, olhos e dentes artificiais. 
Artigos ortopédicos; Material de sutura; Dispositivos terapêuticos e de assistência adaptados para pessoas com deficiência; Dispositivos de massagem; Apa-
relhos, dispositivos e artigos para crianças lactentes; Aparelhos, dispositivos e artigos de atividade sexual; Instrumentos e aparelhos cirúrgicos; Aparelhos 
elétricos de massagem para finalidades domésticas; Equipamentos de massagem para os pés; Poltronas elétricas de massagem; Irrigadores nasais elétricos; 
Aparelhos de massagem estética; Aparelhos de massagem; Aparelhos e instrumentos médicos; Esfigmomanómetros; Monitores de oxigénio no sangue; 
Medidores de glicemia; Geradores de oxigénio médico; Instrumentos médicos para o tratamento da moxibustão; Aparelhos de vibromassagem; Aparelhos 
de ensaios para fins medicinais; Aparelhos de fumigação para fins medicinais; Termómetros para fins medicinais; Contadores de pulsações; Monitores de 
composição corporal; Robôs cirúrgicos; Nanorobôs para fins medicinais; Irrigadores orais para utilização em medicina dentária; Instrumentos protésicos 
para fins dentários; Aparelhos e instrumentos dentários; Lasers para fins cosméticos; Monitores de tensão arterial; Lasers para fins medicinais; Aparelho de 
fisioterapia; Instrumentos elétricos para acupunctura; Monitores da frequência cardíaca; Máscaras LED para fins terapêuticos; Almofadas de ar para uso 
medicinais; Tampões auditivos [protetores para ouvidos]; Aparelhos auditivos; Protetores auditivos; Almofadas soporíferas para insónias; Máscaras sanitá-
rias para fins medicinais; Respiradores; pulseiras para fins médicos; Anéis biomagnéticos para fins terapêuticos ou medicinais; Biberons; Bombas tira-leite; 
Chupetas para bebés; Chupetas de alimentação de bebés; Aparelhos contracetivos; Brinquedos sexuais; Implantes cirúrgicos artificiais; Membros artificiais; 
Cintos abdominais; Andarilhos de rodas para a mobilidade; Cintos ortopédicos; Robôs vestíveis auxiliares de mobilidade para fins medicinais; Artigos orto-
pédicos; Meias elásticas para fins cirúrgicos; Vestuário de compressão; Fio, cirúrgico; materiais de sutura.CLASSE 11: Aparelhos e instalações de ilumina-
ção, de aquecimento, de refrigeração, de produção de vapor, de cozedura, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; Lâm-
padas; Faróis para automóveis; Luzes indicadoras para automóveis; dispositivos anti-encadeamento para automóveis (acessórios para faróis); Lanternas para 
iluminação; Lâmpadas elétricas; Tochas elétricas; Lâmpadas; Luzes para veículos; Lâmpadas germicidas para purificação do ar; Lâmpadas ultravioletas, de 
uso não medicinal; Lâmpadas de cura, de uso não medicinal; Tochas flamejantes; Aparelhos e instalações para cozinhar; Panelas elétricas [para fins domés-
ticos]; Chaleiras, elétricas; Fogões de indução; Autoclaves, elétricas, para cozinhar; Queimadores a gás; Fornos micro-ondas [aparelho para cozinhar]; Pane-
las de pressão, elétricas; Aparelho de assar; Fritadeiras de ar; Assadeiras elétricas; Máquinas de cozer ovos, elétricas; Copos elétricos; Máquinas de cozer a 
vapor, elétricas; Cafeteiras; Fornos a vapor; Tachos de saúde; Torradeiras elétricas [para fins domésticos]; Torradores de café; Utensílios de cozinha, elétri-
cos; Fogões de cozinha; Torradeiras de pão; Gamas de eletrodomésticos [fornos]; Aquecedores, elétricos, para biberons; Fritadeiras a óleo, elétricas; Máqui-
nas de fazer pão; Aquecedores de copos USB; Máquinas de fazer leite de soja, elétricas; Pedras de lava para uso em grelhadores de churrasco; Frigoríficos; 
aparelhos e máquinas de arrefecimento; Máquinas e aparelhos de gelo; Aparelhos de aquecimento e arrefecimento para a distribuição de bebidas quentes e 
frias; Máquinas de fazer gelados; Instalações e aparelhos de ventilação [ar condicionado]; Secadores de roupa, elétricos; Exaustores para cozinhas; apare-
lhos e máquinas purificadores de ar; Cartuchos de filtros para purificadores de ar; ventiladores [ar condicionado]; Aparelhos de ar condicionado; Umidifica-
dores; vaporizadores de tecido; Purificadores de ar; Aparelhos de ventilação; Filtros para aparelhos de ventilação; aquecedores de ventiladores; instalações 
de ar condicionado; instalações de filtragem de ar; Aparelhos para dessecar; Desumidificadores; Pré-aquecedores de motor de automóveis; Ar condicionado 
para automóveis; Purificadores de ar para automóveis; Secadores de cabelo elétricos; Aquecedores de água; Aparelhos de aquecimento; Máquinas de aque-
cimento; Instalações de aquecimento; Instalações de rega, automáticas; Radiadores [aquecimento]; aparelhos e instalações sanitárias; Sanitários; Aparelhos 
faciais a vapor [saunas]; Aparelhos de banho de hidromassagem; Secadores de ar quente elétricos; Aquecedores para banhos; Aquecedores de casas de ba-
nho; Instalações para banho; Aparelhos e máquinas purificadores de água; Distribuidores de água para beber; Máquinas para aquecimento instantâneo de 
canos; Filtros para purificadores de água; Purificadores de água; Cafeteiras para filtrar água; Esterilizadores elétricos para biberons; Aparelhos desinfetan-
tes; Radiadores, elétricos; Aquecedores de bolso; Isqueiros; Instalações de polimerização. CLASSE 12: Veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar 
ou por água; Veículos elétricos; Locomotivas; Veículos telecomandados, que não brinquedos; Veículos para locomoção por terra, por ar, por água por cami-
nho-de-ferro; Espelhos retrovisores; carros sem condutor [carros autónomos]; Carros de condução autónoma; Bombas de ar para motociclos e automóveis; 
Karts; Veículos guiados automáticos; Mecanismos de propulsão para veículos terrestres; Capotas de automóveis; Cadeias para automóveis; Chassis de auto-
móveis; Estribos para veículos; Carros; Automóveis; Chassis de automóveis; Para-choques para automóveis; Amortecedores para automóveis; Braçadeiras 
de sinalização para veículos; Sacos de ar [dispositivos de segurança para automóveis]; Pastilhas de travões para automóveis; Isqueiros para automóveis; 
Cinzeiros para automóveis; Procas para rodas de veículos; Clipes adaptados para fixação de peças de automóveis aos chassis de automóveis; Cubos de rodas 
de automóveis; Buzinas para automóveis; Bombas de ar para automóveis; Assentos de segurança para utilização em automóveis; Suportes para rodas so-
bressalentes em automóveis; Motores elétricos para automóveis; Eixos e veio de cardan para veículos a motor; Jantes de roda [para automóveis]; Limpas 
para-brisas [para automóveis]; Mecanismos de embraiagem para automóveis; Cadeiras de segurança para crianças para automóveis; Para-brisas para auto-
móveis; Viseiras solares para automóveis; Espelhos retrovisores para automóveis; Sinais de direção para automóveis; Portas para automóveis; Raios para 
automóveis; Molas de suspensão para automóveis; Tampas de depósitos de combustível para automóveis; Caixas de velocidades para automóveis; Guarda-
lamas para automóveis; Jantes de roda para automóveis; Assentos para automóveis; Cintos de segurança para utilização em automóveis; Apoios de cabeça 
para assentos de automóveis; Volantes para automóveis; Dispositivos antirroubo para automóveis; Carros elétricos; Conversores binários para automóveis; 
Acabamentos interiores para automóveis; Janelas de automóveis; Tejadilhos para de automóveis; Malas de tejadilho para automóveis; Painéis de instrumen-
tos para automóveis; Depósitos de combustível [partes de veículos terrestres]; Anéis de proteção para os eixos das rodas de automóveis;  
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Motores para automóveis; Capas para automóveis; Capas de formato adaptado para automóvel; Impulsionadores do volante para automóveis; Capas do 
volante para automóveis; Para-sois automóvel; Grelhas de radiadores de automóveis; Suportes de chapa de matrícula para automóveis; Travões para auto-
móveis; Painéis de chassi para veículos; Lambretas [veículos]; Monociclos elétricos autoequilibrados; Bicicletas; Bicicletas elétricas; Carros elétricos auto-
equilibrados; Lambretas elétricas; Lambretas auto-equilibradoras; Bombas de ar para pneus de bicicleta; Transportadoras aéreas; Carrinhos de bebé; Carri-
nhos; Cadeiras de rodas; Trenós [veículos]; Pneus para rodas de veículos; Kits de reparação de tubos internos; Pneus para automóveis; Tubos internos para 
pneus automóveis; Aparelhos, máquinas e dispositivos aeronáuticos; Drones civis; Drones com câmara; Drones para entregas; Veículos aéreos; Barcos; 
Sinos para mergulho; Bombas de ar [acessórios para veículos]; Assentos de segurança para crianças, Veículos; Capas de assentos para veículos; Estofos 
para veículos; Dispositivos antirroubo para veículos; Espelhos laterais para veículos; Dispositivos anti-encadeamento para veículos; Limpa para-brisas; 
Dispositivos antirreflexo para veículos; Apoios de cabeça para assentos de veículo. CLASSE 14: Metais preciosos e suas ligas; Joalharia, pedras preciosas e 
semipreciosas; Relojoaria e instrumentos cronométricos; Metais preciosos, em bruto ou semiacabados; Caixas de metais preciosos; Caixas de joias; Porta-
chaves de metais preciosos; Berloques para porta-chaves; Obras de arte de metais preciosos; Estatuetas de metais preciosos; Obras de arte de talha de jade; 
Medalhas; Taças de metais preciosos / troféus de metais preciosos; Anéis [joias]; Joias; Colares [joias]; Joalharia, incluindo joias de imitação e joias de 
plástico; Relógios; Pulseiras de relógios; Relógios de parede e relógios de pulso, elétricos; Caixas de apresentação para relógios; Instrumentos cronométri-
cos; Relógios de parede. CLASSE 15: Instrumentos musicais; Suportes para partituras e suportes para instrumentos musicais; Batutas; Pianos; Instrumentos 
musicais; Instrumentos de corda; Trompas [instrumentos musicais]; Guitarras; Instrumentos musicais eletrónicos; Afinadores para instrumentos musicais; 
Malas especialmente adaptadas para transportar instrumentos musicais; Caixas de música; Suportes para instrumentos musicais; alças para instrumentos 
musicais; Teclados para instrumentos musicais; Silenciadores para instrumentos musicais. CLASSE 16: Papel e cartão; Produtos de impressão; Artigos 
para encadernação; Fotografias; Artigos de papelaria e de escritório, exceto mobiliário; Adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; 
Materiais de desenho e materiais para artistas; Pincéis; Materiais de instrução e de ensino; Folhas, películas e bolsas em matérias plásticas para acondicio-
namento e embalagem; Carateres de tipografia, clichés de tipografia; Papel; papel para sacos; Papel de cópia [papelaria]; Papel para pintura e caligrafia; 
Papel higiénico; Toalhas de papel; Copos de papel; Papel de cozinha; Papelão para embalagem; Tabuletas de papel ou cartão; Blocos de notas; Autocolan-
tes [papelaria]; Envelopes; Calendários; Autocolantes decorativos para carros; Estatuetas de papier-mâché; Publicações impressas; Cartazes; Livros; Bole-
tins informativos; periódicos; Imagens; Aparelhos para emoldurar fotografias; Caixas de papel ou cartão; Sacos [envelopes, bolsas] de papel ou de plástico, 
para embalagem; Sacos de lixo de papel ou de plástico; Artigos de escritório, exceto mobiliário; Prensas de agrafamento [artigos do escritório]; Triturado-
ras de papel para uso de escritório; Papelaria; Tinta; Tinteiros; Carimbos [selos]; Almofadas de tinta; Esferográficas [requisitos de escritório]; Materiais de 
escrita; Cartuchos para canetas de rolo de gel; Bandas adesivas para papelaria ou uso doméstico; Adesivos [papelaria]; Pantógrafos [instrumentos de dese-
nho]; Instrumentos de desenho; Materiais de desenho; Máquinas de escrever, elétricas ou não elétricas; Fitas de máquina de escrever; Materiais didáticos 
[exceto aparelhos]; Quadros negros; Quadros negros LCD; Quadros negros pequenos; Giz de alfaiate; Modelos para arquitetos. CLASSE 18: Couro e imi-
tações de couro; Peles de animais; Bagagens e malas de mão; Chapéus de chuva e chapéus de sol; Bengalas; Chicotes, arreios e selaria; Coleiras, trelas e 
vestuário para animais; Couro, em bruto ou semitrabalhado; Sacos; Carteiras de bolso; Mochilas; Malas [bagagem]; Sacos de compras; Sacolas para crian-
ças; Malas para desporto; Guarnições de couro para mobiliário; Rédeas para crianças; Correias de couro; Guarda-chuvas; Bengalas; Arreios para animais; 
Vestuário para animais de estimação. CLASSE 21: Utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha; Utensílios de cozinha e mesa, exceto garfos, 
facas e colheres; Pentes e esponjas; Escovas (com exceção de pincéis); Materiais para o fabrico de escovas; Material de limpeza; Vidro em bruto ou semia-
cabado, com exceção do vidro de construção; Loiça de vidro, porcelana e faiança; Individuais, não de papel ou têxtil; Utensílios de uso doméstico; Utensí-
lios de cozinha; Artigos de mesa, que não facas, garfos e colheres; Saca-rolhas, elétricos ou não elétricos; Filtros para utilização doméstica; Panelas de 
cozinha; Vidro de uso doméstico, incluindo copos, pratos, cafeteiras e jarros; Faiança para uso doméstico; Imitações de porcelana; Obras de arte de porcela-
na, cerâmica, barro, terracota ou vidro; Peças de cristal; Taças para beber; Copos isolantes; Serviços de licor; Serviços de chá; Serviços de café; Utensílios 
de casa de banho; Aparelhos de desodorização para uso pessoal; Estendais de secar roupa; Dosificadores para produtos de limpeza de mãos, para uso do-
méstico; Suportes para escovas de dentes; Dispositivo para coçar couro cabeludo; Peneiras [utensílios domésticos]; Caixotes de lixo; Queimadores de per-
fumes; Difusores de óleo aromáticos, que não difusores de cana, elétricos e não elétricos; Pentes; Escovas; Escovas elétricas, exceto peças de máquinas; 
Material para fabrico de escovas; Escovas de dentes, elétricas; Cabeças para escovas de dentes elétricas; Escovas de dentes; irrigadores orais elétricos; 
Palitos; Fio dental, utensílios cosméticos; Aparelhos para remoção de maquilhagem; Instrumentos de limpeza facial; Recipientes termicamente isolados 
para alimentos; Frascos isolantes; Cubos de gelo reutilizáveis; Moldes para cubos de gelo; Instrumentos de limpeza, manuais; Luvas para uso doméstico; 
Tira cotão, elétricos ou não elétricos; Esfregonas; Esfregonas para vassouras; Limpadores de tapetes não elétricos; Cabeças de esfregona; Trapos para lim-
peza; Vidros, não trabalhados ou semitrabalhados, exceto vidro para construção; Cristal [artigos de vidro]; Manjedouras para animais; Liteiras para animais 
de estimação; Bebedouros eletrónicos para animais de estimação; Filtros para bebedouros eletrónicos para animais de estimação; Recipientes para alimen-
tação de animais de estimação; Alimentadores de animais ativados por animais; Gaiolas para animais domésticos; Terrários interiores [cultivo de plantas]; 
Aquários interiores; Terrários interiores [viveiros]; Dispositivos elétricos para atrair e matar insetos; Aparelhos repelentes de mosquitos; Controladores de 
ácaros; Doseadores elétricos para repelentes de mosquitos; Repelentes de pragas ultrassónicas. CLASSE 24: Têxteis e substitutos de têxteis; Roupa de casa; 
Cortinas em matérias têxteis ou plástico; Têxteis; Têxteis que imitam peles de animais; Tecidos gomados, exceto para artigos papelaria; Têxteis não teci-
dos; Materiais filtrantes de tecido têxtil; Brocados; Rolos de tecido para estampagem; toalhas de tecido; Panos para remoção de maquilhagem; Lençóis [em 
materiais têxteis]; Sacos de dormir; Roupa de cama; Roupa de casa; Toalhas de mesa em materiais têxteis; Toalhas de mesa, não de papel; Cortinas em 
materiais têxteis ou plástico; tampas de em materiais têxteis para sanitários; Marabu [material têxtil]; Hada [tecido tradicional cerimonial ou de oferta de 
seda]; Bandeiras em materiais têxteis ou plástico; Estandartes em materiais têxteis ou plástico; Mortalhas.CLASSE 25: Vestuário, calçado, chapelaria; 
Vestuário; Vestuário pronto a vestir; T-shirts; Casacos; Roupões de banho; Enxovais [vestuário]; Calças para bebés [roupa interior]; Fatos de banho; Vestu-
ário para motoristas; Vestuário impermeável; Gabardinas; Fatos de chuva; Disfarces; Calçado; Calçado de desporto; Toucas [vestuário]; Precintas 
[vestuário]; Meias; Meias absorventes de suor; Luvas [vestuário]; Luvas de equitação; Cachecóis; Gravatas; Cintos; Casulas; Faixas de vestuário; Toucas 
de duche; Máscaras de dormir; Vestidos de noiva; Capas de cabeleireiro; Máscaras de proteção dos olhos contra vapor. CLASSE 28: Jogos, brinquedos e 
artigos de jogar; Aparelhos de videojogos; Artigos de ginástica e desporto; decorações para árvores de Natal; Jogos; Aparelhos para jogos; Máquinas de 
jogos eletrónicos para a educação das crianças; Dissipadores de calor para consolas de jogos portáteis; Consolas portáteis para videojogos; Escorregadores 
[brinquedos]; Papagaios; Cavalos de balanço; Drones [brinquedos]; Robôs de brinquedo; Blocos de construção [brinquedos]; Bonecos de pelúcia; Patinetes 
[brinquedos]; Brinquedos; Modelos de veículos em escala; Máscaras de carnaval; Bonecas; Brinquedos inteligentes; Figuras de brincar; Bicicletas infantis 
(não para transporte público); Brinquedos para animais de estimação; Puzzles, manuais; Puzzles jigsaw; Cubos de rubik; Veículos-modelo à escala com 
rádio comando; Modelos de brinquedos; Figuras de brinquedo colecionáveis; Baquetas de ar; Equipamentos de ginástica para bebés; Cartas de jogo; Xa-
drez; Jogos de xadrez; Bombas especialmente adaptadas para utilização com bolas para jogos; Bolas de jogar; Raquetes; Aparelhos de musculação; Passa-
deira; Implementos para tiro com arco; Alvos eletrónicos; Máquinas para exercícios físicos; Esquis; Pranchas-patim; Arnês alpinistas; Sons de animais para 
caça; Piscinas [brinquedos]; Pistas de borracha sintética; Luvas para jogos; Joelheiras [artigos desportivos]; Acolchoamentos protetores [partes de fatos 
desportivos]; Anéis de natação; Patins em linha; Patins de gelo; Ornamentos para árvores de Natal, exceto luzes, velas e confeitaria; Árvores de Natal de 
material sintético; Artigos de pesca; Bastões; Fitas para a transpiração [artigos desportivos]; Redes de camuflagem [artigos desportivos]; Cromos de raspa-
gem para jogos de lotaria. CLASSE 35: Publicidade; Gestão de negócios comerciais; Administração comercial; Trabalhos de escritório; Publicidade; Alu-
guer de material publicitário; Aluguer de espaço publicitário; Aluguer de tempo de publicidade nos meios de comunicação; Agências de publicidade; Apre-
sentação de mercadorias nos meios de comunicação, para fins de retalho; Demonstração de mercadorias; Consultoria em estratégias de comunicação publi-
citária; Organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; Organização, funcionamento e supervisão de regimes de fidelização e de incenti-
vos; Fornecimento de informações empresariais por sítios web; Fornecimento de informações empresariais; Sondagens de opinião; Serviços de comparação 
de preços; Investigação empresarial; Relações públicas; Assistência à gestão comercial ou industrial Informação comercial e aconselhamento para os con-
sumidores [loja de aconselhamento ao consumidor]; Administração comercial do licenciamento dos bens e serviços de outros; Marketing; Serviços de 
agências de importação e exportação; Promoção de vendas para outros; Leilões; Disponibilização de um mercado online para compradores e vendedores de 
bens e serviços; Serviços de agências de emprego; Sistematização da informação em bases de dados informáticas; Obtenção de assinaturas de serviços de 
telecomunicações para outros; Contabilidade; Aluguer de máquinas de venda automática; Pesquisa de patrocínios; Aluguer de stands de vendas; Serviços 
grossistas de preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e de artigos médicos; Serviços de retalho de preparações farmacêuticas, veterinárias e 
sanitárias e de artigos médicos. CLASSE 36: Serviços financeiros, monetários e bancários; Negócios de seguros, Seguros; Negócios imobiliários; Forneci-
mento de informações relacionadas com seguros; Corretagem de seguros; Subscrição de seguros; Fornecimento de informações financeiras; Avaliação 
financeira [negócios de seguros, bancários, imóveis]; Financiamento de locação-compra; Gestão financeira; Financiamento de leasing automóvel; Emprés-
timos a prestações; Venda a créditos de veículos terrestres (financiamento de leasing); Empréstimos [financiamento]; Serviços de pagamento por carteira 
eletrónica; Avaliação de obras de arte; Corretagem imobiliária; Serviços financeiros de corretagem alfandegária; Serviços de caução; Angariação de fundos 
para caridade; Serviços fiduciários; Empréstimos contra garantia.  
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CLASSE 37: Serviços de construção; Serviços de instalação e de reparação; Extração mineira, exploração de petróleo e gás; Fornecer informações relativas 
a reparações; Consultoria de construção; Canalização; Construção; Extração mineira; Estofos; Limpeza de edifícios; Instalação e reparação de equipamentos 
de aquecimento; Instalação, manutenção e reparação de hardware informático; Instalação e reparação de aparelhos de ar condicionado; Instalação e repara-
ção de aparelhos elétricos; instalação de equipamentos de cozinha; Supressão de interferências em aparelhos elétricos; Manutenção e reparação de veículos a 
motor; Serviços de reparação de avarias de veículos; Carregamento de baterias de veículos; Serviços de reparação de veículos; Reparação de aparelhos foto-
gráficos; Manutenção e reparação de cofres; Revestimento com estanho; Equilibragem de pneus; Manutenção de móveis; Limpeza de roupa; Conservação, 
limpeza e reparação de artigos de couro; Esterilização de máquinas de lavar roupa; Desinfestação; Exterminação de vermes, que não para agricultura, aqui-
cultura, horticultura e silvicultura; Instalação e reparação de elevadores; Instalação e reparação de alarmes; Polimento de sapatos; instalação e reparação de 
telefones; reparação de guarda-sóis; Restauro de obras de arte; Afinação de instrumentos musicais; Manutenção de piscinas; Aluguer de bombas de drena-
gem; Reparação de linhas elétricas; Reparação de ferramentas manuais; Reparação de joias; Instalação e reparação de instalações de entretenimento e de 
desporto; Aluguer de máquinas de lavar louça; Reparação de bagagens; Reparação de binóculos; Reparação de brinquedos ou bonecas; Serviços de recupe-
ração de baterias de telemóveis; Serviços de recuperação de capas do verso de telemóveis; Serviços de recuperação de capas de ecrãs de telemóveis; Repara-
ção de aparelhos e dispositivos para jogos; Reparação de computadores; Reparação e manutenção de alarmes de incêndio; Reparação de telemóveis; Repara-
ção e manutenção de telefones inteligentes; Serviços de carregamento de baterias de telemóveis. CLASSE 38: Serviços de telecomunicações; Serviços de 
agências noticiosas; Serviços de radiodifusão; Emissões televisivas; Transmissão de programas através da Internet; Fornecimento de salas de bate-papo na 
Internet; Streaming de dados; Fornecimento de serviços de transmissão de mensagens instantâneas; Envio de mensagens; Comunicações por telemóveis; 
Fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática global; Fornecimento de acesso do utilizador a redes informáticas globais; Forneci-
mento de fóruns em linha; Fornecimento de acesso a bases de dados; Transmissão de vídeo a pedido; Serviços de quadros de avisos eletrónicos [serviços de 
telecomunicações]; Serviços telefónicos; Transmissão de correios eletrónicos; Serviços de videoconferência; Serviços de salas de bate-papo para redes soci-
ais; Comunicações por terminais informáticos; Aluguer de telefones inteligentes. CLASSE 39: Embalagem e entreposto de mercadorias; Organização de 
viagens; Logística de transportes; Descarga de carga; Fornecimento de informações de tráfego; Transporte; Transporte de passageiros; Embalagem de mer-
cadorias; Pilotagem; Reboque de veículos; Frete [transporte de mercadorias]; Transporte de automóveis; Salvamento de automóveis; Transporte de automó-
veis de aluguer; Serviço de aluguer de automóveis com chofer; Transporte aéreo; Aluguer de veículos; Serviços de partilha de automóveis; Aluguer de veí-
culos elétricos; Aluguer de garagens; Aluguer de automóveis; Serviços de chofer; Estacionamento de automóveis; Aluguer de cavalos; Armazenamento; 
Aluguer de fatos de mergulho; Distribuição de energia; Funcionamento de eclusas de barragens; Serviços de correio [mensagens ou mercadorias]; Entrega 
de encomendas; Entrega de mercadorias; Informações sobre viagens; Reservas de viagens; Transporte por condutas; Aluguer de cadeiras de rodas; Lança-
mento de satélites para outros; Serviços de engarrafamento; Aluguer de carrinhos de bebé. CLASSE 41: Educação; Serviços de formação; Divertimento; 
Atividades desportivas e culturais; Serviços educacionais; Serviços de formação prestados através de simuladores; Serviços de instrução; Organização e 
condução de colóquios; Organização e realização de conferências; Organização de espetáculos [serviços de empresários]; Organização de eventos culturais; 
Organização de concursos [educação ou entretenimento]; Serviços de empréstimos de livros; Serviços móveis de biblioteca; Disponibilização de publica-
ções eletrónicas online, não descarregáveis; Publicação de livros; Publicação online de livros e revistas eletrónicas; Publicação de textos, que não textos 
publicitários; Publicação de cassetes de vídeo; Fornecimento de vídeos online, não descarregáveis; Produção de vídeos; Produção de programas de rádio e 
televisão; Tradução; Legendagem; Serviços fotográficos; Fornecimento de programas televisivos, não descarregáveis, através de serviços de vídeo sob pedi-
do; Fornecimento de música online, não descarregável; Fornecimento de filmes, não descarregáveis, através de serviços de vídeo sob pedido; Serviços de 
jogos prestados online a partir de uma rede informática; Serviços de entretenimento; fornecimento de informações no domínio do entretenimento; Serviços 
de clube [entretenimento ou educação]; Serviços de jogos de realidade virtual prestados online a partir de uma rede informática; Serviços de clube de saúde 
[formação em saúde e fitness]; Realização de aulas de fitness; Aluguer de brinquedos; Aluguer de equipamentos de jogos; Realização de visitas guiadas; 
Exposições de arte; Disponibilização de instalações museológicas [apresentação, exposições]; Serviços de jardinagem zoológica; Modelação para artistas; 
Organização de lotarias; Aluguer de aquários interiores; Organização de sorteios de lotaria. CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos, bem como 
serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; Serviços de análise e de pesquisas industriais e serviços de desenho industrial; Serviços de controlo e 
autenticação de qualidade; Conceção e desenvolvimento de hardware e software informático; Investigação científica; Investigação e desenvolvimento de 
novos produtos para outros; Investigação tecnológica; Controlo de qualidade; Ensaios de qualidade; Levantamentos topográficos; Serviços de exploração no 
domínio das indústrias petrolífera, de gás e mineira; Investigação cosmética; Investigação química; Investigação biológica; Previsão meteorológica; Infor-
mação meteorológica; Ensaios de conformidade rodoviária de veículos; Desenho industrial; Conceção de embalagens; Conceção de telefones; Conceção de 
telemóveis; Desenho de interiores; Conceção de vestuário; Conceção de software informático; Atualização de software informático; Manutenção de softwa-
re informático; Consultoria em matéria da conceção e desenvolvimento de hardware informático; Recuperação de dados informáticos; Análise de sistemas 
informáticos; Conceção de sistemas informáticos; Programação informática; Atualização de software de telefones inteligentes; Conceção de software para 
telemóveis; Recuperação de dados de telefones inteligentes; Desbloqueio de telemóveis; Software como serviço [SaaS]; Desenvolvimento de plataformas 
informáticas; Hospedagem de sítios informáticos [sítios Web]; Plataforma como serviço [PaaS]; Criação e manutenção de sítios Web para outros; Serviços 
de fornecedores de aplicações (ASP); Fornecimento de ferramentas de software em linha não descarregáveis; Computação em nuvem; Armazenamento 
eletrónico de dados; backup de dados fora do local; Hospedagem de servidores; Monitorização de sistemas informáticos à distância; Serviços de encriptação 
de dados; Serviços de protecção contra vírus informáticos; Consultoria em tecnologia da informação [TI]; Consultoria em segurança da Internet; Conversão 
de dados ou documentos de meios físicos para meios eletrónicos; Fornecimento de motores de pesquisa para a Internet; Autenticação de obras de arte; Dese-
nho gráfico; Desenho gráfico de materiais promocionais; Pesagem de mercadorias para outros; Serviços de cartografia; Sementeira de nuvens; Análise de 
caligrafia [grafologia]; Desenho de cartões de visita; Aluguer de contadores para o controlo do consumo de energia. CLASSE 45: Serviços jurídicos; Servi-
ços de segurança para a protecção física de bens tangíveis e indivíduos; Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessi-
dades dos indivíduos; Controlo de alarmes contra intrusão e de segurança; Controlo de alarmes; Investigações de antecedentes pessoais; Serviços de acom-
panhamento; Serviços de acompanhamento na sociedade [chaperoning]; Serviços de trabalho doméstico; Aluguer de vestuário; Consultoria de guarda-roupa 
pessoal; Realização de cerimónias religiosas; Serviços de encontros; Serviços de redes sociais online; Abertura de fechaduras de segurança; Serviços de 
agências de adoção; Devolução de bens perdidos; Aluguer de cofres; Pesquisa genealógica; Planeamento e organização de cerimónias de casamento; Liber-
tação de pombos para ocasiões especiais; Aluguer de nomes de domínio da Internet; Serviços de deteção de bombas; Aluguer de coletes salva-vidas; Com-
bate a incêndios; Organização de reuniões religiosas; Licenciamento de propriedade intelectual; Investigação jurídica; Licenciamento de software informáti-
co [serviços jurídicos]; Licenciamento [serviços jurídicos] no âmbito da publicação de software; Licenciamento de desenhos registados [serviços jurídicos]; 
Serviços jurídicos; Prestação de informações sobre serviços jurídicos através de um sítio Web. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004663/2021/ME/MP&S  
07, 09, 11, 12, 35, 42   
 
XIAOMI INC 
CHINA 
No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 
Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Industrial e comercial 
03-08-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 07: Máquinas, máquinas-ferramentas, ferramentas operadas por energia; Motores e mecanismos, com exceção dos motores para veículos terres-
tres; Uniões de máquinas e componentes de transmissão, com exceção dos veículos terrestres; Instrumentos agrícolas não sendo ferramentas acionadas 
manualmente; Chocadeiras para ovos; Máquinas de venda automática; Máquinas agrícolas; Bombas de arejamento para aquários; Alimentadores mecaniza-
dos de gado; Incubadoras para ovos; Máquinas de ordenha; Máquinas de cortar pelo dos animais; Máquinas de colher sal; Máquinas de trabalhar madeira; 
Serras [máquinas]; Máquinas de fabrico de papel; Equipamento de produção de fraldas; Máquinas de impressão; Máquinas de fiar; Máquinas de tingir; 
Máquinas de fabrico de chá; Máquinas de misturar; Moinhos [máquinas]; Misturadores [máquinas]; Máquinas de cortar pão; Máquinas de amassar; máqui-
nas de fazer salsichas; Máquinas de preparação de alimentos, eletromecânicas; Máquinas de descascar; Máquinas de preparação de bebidas, eletromecâni-
cas; Máquinas de fabrico de cigarros; Máquinas de trabalho de couro; máquinas de costura; Máquinas de engomar; Máquinas de montagem de bicicletas; 
rodas de oleiro; Máquinas de gravação; máquinas industriais de impressão a jato; Máquinas para a indústria de baterias; Máquinas de fabrico de cordas; 
Máquinas de fabrico de esmalte; Máquinas de fabrico de lâmpadas; Máquinas de embalagem; Máquinas de fabrico de briquetes; Máquinas de lavar louça; 
misturadores, elétricos, para uso doméstico; extratores de sumo, elétricos; Moinhos de café, excepto manuais; Máquinas de lavar louça para uso doméstico; 
Abre-latas, elétricos; eletrodomésticos de cozinha; Batedeiras, elétricas; Máquinas de lavar roupa [lavandaria]; Máquinas de limpeza a seco; Desintegrado-
res; Máquinas de estampagem em relevo; Máquinas de trabalho em vidro; Equipamento de fabrico de fertilizantes; Máquinas eletromecânicas para a indús-
tria química; Máquinas de enxaguamento; Extratores para minas; Cortadoras [máquinas]; Plataformas de perfuração, flutuantes ou não flutuantes; Escava-
doras; Aparelhos elevatórios; Elevadores; Macacos pneumáticos; Máquinas para trabalhos de metalurgia; Martelos elétricos; Máquinas de fundição; Moto-
res a vapor; Dispositivos de ignição de motores de combustão interna; Velas de ignição de motores de automóveis; Bobina de ignição de motores de auto-
móveis; Turbinas eólicas; Máquinas de fazer clipes de papel; Máquinas de fazer fechos de correr; Robôs industriais; Ferramentas [peças de máquinas]; 
Máquinas de fabrico de fios e cabos elétricos; Chaves de fendas, elétricas; Ferramentas manuais, que não acionadas por força manual; Berbequins elétricos 
manuais; Máquinas para a indústria eletrónica; Eliminadores de eletricidade estática; Máquinas óticas de trabalho a frio; Instalações de separação de gases; 
Máquinas para fazer oxigénio e azoto; Máquinas de pintura; Dínamos; Filtros para limpeza de ar de arrefecimento, para motores; motores, exceto para 
veículos terrestres; Radiadores de arrefecimento de motores de automóveis; Depósitos de água de arrefecimento de motores de automóveis; Tubos de radia-
dores de arrefecimento de motores de automóveis; Tampas dos radiadores de arrefecimento de motores de automóveis; Ventoinhas de arrefecimento de 
motores de automóveis; Cabeçotes de ventoinhas de arrefecimento de motores de automóveis; Embraiagens de ventoinhas de arrefecimento de motores de 
automóveis; Dispositivos de exaustão e descontaminação de motores de automóveis (dispositivos de reação catalisadora); Sistemas de reciclagem de gases 
residuais de motores de automóveis; Amortecedores para motores de automóveis; Tubos de ar de amortecedores para motores de automóveis; Ressonadores 
para motores de automóveis; Pistões para motores de automóveis; Cilindros para motores de automóveis; Filtros de ar para motores de automóveis; Blocos 
para motores de automóveis; Bombas de óleo para automóvel; Bombas de água para automóveis; Bombas [máquinas]; Válvulas [peças de máquinas]; Ae-
rocondensadores; Máquinas de ar comprimido; Máquinas de sucção de ar; Cilindros pneumáticos [peças de máquinas]; Eixos para máquinas; comandos de 
abertura de portas, elétricos; Comandos para fecho de janelas, elétricos; Rolamentos [peças de máquinas]; Volantes de automóveis; Manivelas de motores 
automóveis; Correias para máquinas; Aparelhos de soldadura elétricos; motores e aparelhos de limpeza, elétricos; Varredores sem fio, elétricos; Aparelhos 
de limpeza a vapor; Esfregões a vapor; Escovas para aspiradores; Bocais para aspiradores; Filtros para aspiradores; Peças tampas de escovas principais para 
aspiradores; Depósitos para aspiradores; Vassouras robot; aparelhos de lavagem; Aspiradores; Máquinas de trituração; Máquinas de filtragem; Dispositivos 
para fechar cortinas, acionados eletricamente; Tambores [peças de máquinas]; impressoras 3D; Polidores de sapatos, elétricos; Torcedeiras de raquetes; 
Máquinas de venda automática; Rotuladoras [máquinas]; Fatos exoesqueleto robotizados, excepto para fins médicos; Máquinas de galvanoplastia. CLASSE 
09: Aparelhos e instrumentos científicos, de investigação, de navegação, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, óticos, de pesagem, de 
medição, de sinalização, de deteção, de teste, de inspeção, de socorro (salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, 
transformação, acumulação, regulação ou controlo da distribuição ou consumo de eletricidade; Aparelhos e instrumentos para o registo, transmissão, repro-
dução ou processamento do som, de imagens ou dados; Suportes gravados ou descarregáveis, software informático, suportes de armazenamento e de grava-
ção analógico ou digital em branco; Mecanismos para aparelhos que funcionam com moedas; Caixas registadoras, dispositivos de cálculo; Computadores e 
dispositivos periféricos de computador; Fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões para os ouvidos para mergulhadores, pinças nasais para mergu-
lhadores e nadadores, luvas para mergulhadores, aparelhos de respiração para a natação subaquática; Extintores de incêndios; Computadores; sacos adapta-
dos para computadores portáteis; Computadores vestíveis; Software para computadores, descarregável; Aplicações de software para computadores, descar-
regáveis; Hardware para computadores; Notebooks; Tablets; Máquinas de calcular; Unidades centrais de processamento de dados [processadores]; Softwa-
re de jogo de computador, gravado; Dispositivos de memória para computadores; Terminais interativos de ecrã tátil; Aplicações de software para telemó-
veis, descarregáveis; Dispositivos periféricos para computadores; Aparelhos de processamento de dados; Pulseiras de identificação codificadas, magnéti-
cas; Pulseiras inteligentes; Pulseiras; Robôs de telepresença; Cartões magnéticos codificados; Leitores [equipamento de processamento de dados]; Digitali-
zadores [equipamento de processamento de dados]; Ficheiros de imagem descarregáveis; Ficheiros de música descarregáveis; Toques de chamada descarre-
gáveis para telemóveis; Canetas eletrónicas [unidades de visualização]; Publicações eletrónicas, descarregáveis; Tradutores de bolso eletrónicos; Óculos 
inteligentes (processamento de dados); Suportes de dados magnéticos; Cartões de crédito magnéticos codificados; Cartões SIM; Monitores [hardware para 
computadores]; Tapetes para ratos; Rato [periféricos de computador]; Robôs humanoides com inteligência artificial; Impressoras para utilização com com-
putadores; Impressoras fotográficas; Livros eletrónicos; cartuchos de tinta, não carregados, para impressoras e fotocopiadoras; Canetas com ponto condutor 
para dispositivos de ecrã tátil; Teclados de computador; Impressoras a jato; Capas para computadores portáteis; Relógios inteligentes (aparelho de proces-
samento de dados); Ecrãs LED; Ecrãs; Impressoras fotográficas digitais; Capas adaptadas para computadores; Programas informáticos, gravados; Cartões 
de identidade, magnéticos; Microprocessadores; monitores [programas para computador]; discos óticos; Etiquetas eletrónicas para mercadorias; Cartões de 
circuito integrados [cartões inteligentes]; Cartões inteligentes [cartões de circuito integrado]; Calculadoras de bolso; Pens USB; Computadores portáteis; 
Capas para computadores portáteis; Películas de proteção adaptadas para ecrãs de computador; Fichas de segurança [dispositivos de encriptação]; Capas 
para computadores tablet; Quadros eletrónicos interativos; Assistentes digitais pessoais [PDA]; Plataformas de software informático, gravadas ou descarre-
gáveis; Software de jogos para computador, descarregável; Suportes adaptados para portáteis; Carteiras eletrónicas descarregáveis; Cartões de identidade 
biométricos; Anéis inteligentes [processamento de dados]; Agendas eletrónicas; Pedómetros; Contadores; Aparelhos de controlo de tempo; Aparelho para 
verificar a franquia; Detetores de moedas falsas; Terminais de cartão de crédito; Mecanismos para aparelhos operados por moedas; Máquinas de ditar; 
hologramas; Máquinas de identificação por impressão digital; Aparelhos de reconhecimento facial; Fotocopiadoras (fotográfica, eletrostática, térmica); 
Terminais de tempo [dispositivos de controlo de tempo]; Balanças de casas de banho; Aparelhos e instrumentos de pesagem; Balanças com analisadores de 
massa corporal; Balanças de massa corporal; Balanças de massa corporal para usto domésticos; Aparelhos de medição; Bússolas para medição; Réguas 
[instrumentos de medição]; Painéis eletrónicos de mensagem; Lanternas de sinalização; Telemóveis; Suportes para telemóveis; Telefones inteligentes; 
Películas de proteção adaptadas para telefones inteligentes; Telefones inteligentes em formato de relógios; Capas para telefones inteligentes; Acessórios 
para telefones inteligentes; telemóveis; Tiras para telemóveis; Kits mãos livres para telefones; Aparelho de sistemas de posicionamento global [GPS]; Apa-
relho de intercomunicação; Intercomunicadores; Instrumentos de navegação; Rastreadores de atividade vestíveis; Telefones inteligentes no formato de 
pulseira; Peças para telemóveis e telefones inteligentes; Suportes, Correias, Braçadeiras, Correias e clips para telemóveis e telefones inteligentes; Películas 
protetoras para telemóveis e telefones inteligentes; Aparelhos telefónicos; transmissores [telecomunicações]; telefones vídeo; Equipamentos, aparelhos  
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e instrumentos de comunicação eletrónica; Roteadores de rede; Portais inteligentes para a comunicação; Portais para a internet das coisas [IOT]; Portais 
inteligentes para pré-processamento de dados; Portais inteligentes para armazenamento definido de software; Portais inteligentes para a análise de dados em 
tempo real; Dissipadores de calor para telemóveis; Roteadores; Bastões para tirar selfies por telemóveis; Monopés utilizados para tirar fotografias ao posici-
onar o telefone inteligente ou câmara além da distância normal do braço; portais de múltiplas funções; Portais multimodais; Alarme anti-perda bluetooth; 
Relógios telefónicos para crianças; Amplificador de sinal WIFI; Aparelhos de comunicação em linha elétrica; Controlador LAN sem fios; Aparelhos e ins-
trumentos eletrónicos de navegação e posicionamento; Capas de telemóveis; caixas de distribuição [eletricidade]; Rádios; Película protetora para ecrãs de 
telemóveis; Dispositivos de navegação para automóveis; Antenas para automóveis; Câmaras de vídeo; Robôs de vigilância de segurança; Câmaras de visão 
traseira para veículos; Discos compactos [áudio-vídeo]; Auscultadores; Juke-boxes; Musical; Altifalantes; Armários para altifalantes; Microfones; Leitores 
multimédia portáteis; Eletroacústica (áudio -- e vídeo --); Aparelhos de gravação de som; Aparelhos de transmissão de som; Aparelhos de televisão; Grava-
dores de vídeo; Monitores de visualização de vídeos vestíveis; Auscultadores de realidade virtual; Auscultadores sem fios para telefones inteligentes; Mistu-
radores de áudio; Câmaras de tablier; Máquinas de aprendizagem; Máquinas de tradução; Leitores de livros eletrónicos; Descodificadores; Televisores; 
Armários; Armários com ecrã táctil; Áudio para televisores; Vídeocapacetes de vídeo; Câmaras de IA; Câmaras; Câmaras panorâmicas; Televisores de pro-
jeção a laser; Televisões de projeção a laser; Gravadores retrovisores; Espelhos retrovisores inteligentes; Máquinas de educação precoce; Canetas falantes; 
Contadores de histórias eletrónicos;]; Máquinas de aprendizagem por cartões; Descodificadores de rede; Auscultadores bluetooth; Capas impermeáveis para 
camcorder; Televisores de alta definição; Processadores de som digitais; Câmaras para computadores pessoais; Equipamento acústico; Aparelhos de rádio; 
Câmaras WEB; Televisores DMB [Digital Multimedia Broadcasting]; Auscultadores de cancelamento de ruído; Gravadores de fita; Auscultadores; Moldu-
ras fotográficas digitais; Monitores para bebés; Dispositivos eletrónicos audíveis com livros; Altifalantes para automóveis; Equipamentos de áudio para 
automóveis; Máquinas fotográficas; Capas especialmente adaptadas para aparelhos e instrumentos fotográficos; Projetores de vídeo; Filtros [fotografia]; 
Aparelho de projeção; Suportes para aparelhos fotográficos; Bastões para tirar selfies [monopes de operação manual]; projetores; Projetores a laser; Ecrãs de 
projeção; Projetores multimédia; Ecrãs de projeção para filmes cinematográficos; Visores, fotográficos; Diafragmas [fotografia]; Filtros para raios ultravio-
leta, para fotografia; Tripés para câmaras; Lanternas [fotografia]; Lentes para selfies; Sacos adaptados para aparelhos fotográficos; Aparelhos e instrumentos 
de levantamento; Aparelhos de medição; Detetores de qualidade do ar exterior; Telémetros; Aparelhos de análise de ar; Higrómetros; Detetores de infraver-
melhos; Indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus dos veículos; Medidores de pressão de pneus; Aparelhos de verificação de velocidade para 
veículos; Aparelhos de diagnóstico, não para fins médicos; Pulseiras ligadas [instrumentos de medição]; Canetas de teste TDS de qualidade da água; Higro-
temografia; Instrumentos de medição de ferramentas; Aparelhos de medição de pressão; Indicadores de temperatura; Aparelhos didáticos; Robôs didáticos; 
Robôs de laboratório; Aparelhos didáticos audiovisuais; Aparelhos e instrumentos de química; Dispositivos de medição, elétricos; indutores [eletricidade]; 
Simuladores para a condução e controlo de veículos; Sondas para finalidades científicas; Aparelhos e instrumentos óticos; Microscópios; Lupas [ótica]; 
Aparelhos e instrumentos para a astronomia; Telescópios; Cabos USB para telemóveis; Fios telefónicos; Redes elétricas (materiais para -) [fios, cabos]; 
Cabos de dados; Cabos USB; Linhas de ligação áudio; Cabos adaptadores elétricos; Cablagens elétricas para automóveis; Semi-condutores; Bolachas para 
circuitos integrados; Chips [circuitos integrados]; Unidades de controlo eletrónico para automóveis; Condutores, elétricos; Comutadores; Materiais e dispo-
sitivos magnéticos; Díodos emissores de luz [LEDs]; Adaptadores de energia; Interruptores, elétricos; Fichas elétricas; Tomadas elétricas; Adaptadores 
elétricos; Sensores; Sensores de movimento; Sensores de temperatura; Sensores infravermelhos; Sensores de humidade; Sensores para portas e janelas; 
Sensores de luz; Sensores de encharcamento e de fugas de água; Fichas de carregamento de alta velocidade; Interruptores sem fios; Interruptores de parede; 
Interruptores inteligentes; Desconcentradores; Tomadas, fichas e outros contactos [ligações elétricas]; Sensores de ecrãs táteis; Sensores táteis; Fichas de 
adaptador; Sensores de alarme; Sensores para determinar a temperatura; Sensores de biochips; Sensores de reconhecimento de movimentos; Bobinas, caixas 
de junção elétricas; Caixas de distribuição [eletricidade]; Consolas de distribuição [eletricidade]; Ligações para linhas elétricas; Ligações elétricas; Sensores 
elétricos; Sensores de estacionamento para veículos; Ecrãs de vídeo; Ecrãs táteis; Ecrãs anti-reflexo especiais para televisão de projeção laser; Aparelhos de 
controlo à distância; Fibras óticas [filamentos condutores de luz]; Aparelhos termorreguladores; Instalações elétricas para o controlo remoto de operações 
industriais; Aparelhos elétricos para comutação; Para-raios; Supressores de raios; Eletrolisadores; Aparelhos de extinção de incêndios; Aparelhos de extin-
ção de incêndios para automóveis; Aparelhos e instalações para a produção de raios-X, não para fins médicos; Capacetes de proteção; Dispositivos de prote-
ção para uso pessoal contra acidentes; Máscaras de proteção; Óculos de esqui; Óculos de natação; Máscaras faciais de natação; Capacetes para motociclis-
tas; Óculos para mergulho; Óculos de esqui; Capacetes de snowboard; Aparelhos respiratórios subaquáticos; Grampos de nariz para natação; Vestuário de 
proteção para motociclistas para proteção contra acidentes ou lesões; Vestuário para proteção contra acidentes, irradiação e incêndio; Óculos anti-reflexo; 
Viseiras para capacetes; Snorkels; Óculos de mergulho; Alarmes; Dispositivos de aviso anti-roubo; Alarmes sonoros; Instalações de prevenção de roubo, 
elétricas; Fechaduras de portas de impressões digitais biométricas; Fechaduras inteligentes; Visores [lupas] para portas; Campainhas de porta elétricas; Alar-
mes contra incêndios; Detetores de fumo; Alarmes de intrusão de água; Fechaduras digitais para portas; Fechaduras, elétricas; Sistemas eletrónicos de con-
trolo de acesso para portas de interligação; Óculos; Óculos de sol; Óculos 3D; baterias, elétricas; Carregadores de bateria; Carregadores sem fios; Carrega-
dores USB; Fontes de alimentação portátil (pilhas recarregáveis); Carregadores para telemóveis em automóveis; Baterias, elétricas, para veículos; Baterias 
de automóveis; Acumuladores de automóveis; Desenhos animados; Assobios desportivos; Ímanes decorativos; Coleiras electrónicas para treino de animais; 
Testadores de ovos; Vedações eletrificadas; Retardadores de carro controlados à distância portáteis. CLASSE 11: Aparelhos e instalações de iluminação, de 
aquecimento, de refrigeração, de produção de vapor, de cozedura, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; Lâmpadas; 
Faróis para automóveis; Luzes indicadoras para automóveis; dispositivos anti-encadeamento para automóveis (acessórios para faróis); Lanternas para ilumi-
nação; Lâmpadas elétricas; Tochas elétricas; Lâmpadas; Luzes para veículos; Lâmpadas germicidas para purificação do ar; Lâmpadas ultravioletas, de uso 
não medicinal; Lâmpadas de cura, de uso não medicinal; Tochas flamejantes; Aparelhos e instalações para cozinhar; Panelas elétricas [para fins domésti-
cos]; Chaleiras, elétricas; Fogões de indução; Autoclaves, elétricas, para cozinhar; Queimadores a gás; Fornos micro-ondas [aparelho para cozinhar]; Pane-
las de pressão, elétricas; Aparelho de assar; Fritadeiras de ar; Assadeiras elétricas; Máquinas de cozer ovos, elétricas; Copos elétricos; Máquinas de cozer a 
vapor, elétricas; Cafeteiras; Fornos a vapor; Tachos de saúde; Torradeiras elétricas [para fins domésticos]; Torradores de café; Utensílios de cozinha, elétri-
cos; Fogões de cozinha; Torradeiras de pão; Gamas de eletrodomésticos [fornos]; Aquecedores, elétricos, para biberons; Fritadeiras a óleo, elétricas; Máqui-
nas de fazer pão; Aquecedores de copos USB; Máquinas de fazer leite de soja, elétricas; Pedras de lava para uso em grelhadores de churrasco; Frigoríficos; 
aparelhos e máquinas de arrefecimento; Máquinas e aparelhos de gelo; Aparelhos de aquecimento e arrefecimento para a distribuição de bebidas quentes e 
frias; Máquinas de fazer gelados; Instalações e aparelhos de ventilação [ar condicionado]; Secadores de roupa, elétricos; Exaustores para cozinhas; aparelhos 
e máquinas purificadores de ar; Cartuchos de filtros para purificadores de ar; ventiladores [ar condicionado]; Aparelhos de ar condicionado; Umidificadores; 
vaporizadores de tecido; Purificadores de ar; Aparelhos de ventilação; Filtros para aparelhos de ventilação; aquecedores de ventiladores; instalações de ar 
condicionado; instalações de filtragem de ar; Aparelhos para dessecar; Desumidificadores; Pré-aquecedores de motor de automóveis; Ar condicionado para 
automóveis; Purificadores de ar para automóveis; Secadores de cabelo elétricos; Aquecedores de água; Aparelhos de aquecimento; Máquinas de aquecimen-
to; Instalações de aquecimento; Instalações de rega, automáticas; Radiadores [aquecimento]; aparelhos e instalações sanitárias; Sanitários; Aparelhos faciais 
a vapor [saunas]; Aparelhos de banho de hidromassagem; Secadores de ar quente elétricos; Aquecedores para banhos; Aquecedores de casas de banho; Ins-
talações para banho; Aparelhos e máquinas purificadores de água; Distribuidores de água para beber; Máquinas para aquecimento instantâneo de canos; 
Filtros para purificadores de água; Purificadores de água; Cafeteiras para filtrar água; Esterilizadores elétricos para biberons; Aparelhos desinfetantes; Radi-
adores, elétricos; Aquecedores de bolso; Isqueiros; Instalações de polimerização. CLASSE 12: Veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por 
água; Veículos elétricos; Locomotivas; Veículos telecomandados, que não brinquedos; Veículos para locomoção por terra, por ar, por água por caminho-de-
ferro; Espelhos retrovisores; carros sem condutor [carros autónomos]; Carros de condução autónoma; Bombas de ar para motociclos e automóveis; Karts; 
Veículos guiados automáticos; Mecanismos de propulsão para veículos terrestres; Capotas de automóveis; Cadeias para automóveis; Chassis de automóveis; 
Estribos para veículos; Carros; Automóveis; Chassis de automóveis; Para-choques para automóveis; Amortecedores para automóveis; Braçadeiras de sinali-
zação para veículos; Sacos de ar [dispositivos de segurança para automóveis]; Pastilhas de travões para automóveis; Isqueiros para automóveis; Cinzeiros 
para automóveis; Procas para rodas de veículos; Clipes adaptados para fixação de peças de automóveis aos chassis de automóveis; Cubos de rodas de auto-
móveis; Buzinas para automóveis; Bombas de ar para automóveis; Assentos de segurança para utilização em automóveis; Suportes para rodas sobressalentes 
em automóveis; Motores elétricos para automóveis; Eixos e veio de cardan para veículos a motor; Jantes de roda [para automóveis]; Limpas para-brisas 
[para automóveis]; Mecanismos de embraiagem para automóveis; Cadeiras de segurança para crianças para automóveis; Para-brisas para automóveis; Visei-
ras solares para automóveis; Espelhos retrovisores para automóveis; Sinais de direção para automóveis; Portas para automóveis; Raios para automóveis; 
Molas de suspensão para automóveis; Tampas de depósitos de combustível para automóveis; Caixas de velocidades para automóveis;  
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Guarda-lamas para automóveis; Jantes de roda para automóveis; Assentos para automóveis; Cintos de segurança para utilização em automóveis; Apoios de 
cabeça para assentos de automóveis; Volantes para automóveis; Dispositivos antirroubo para automóveis; Carros elétricos; Conversores binários para auto-
móveis; Acabamentos interiores para automóveis; Janelas de automóveis; Tejadilhos para de automóveis; Malas de tejadilho para automóveis; Painéis de 
instrumentos para automóveis; Depósitos de combustível [partes de veículos terrestres]; Anéis de proteção para os eixos das rodas de automóveis; Motores 
para automóveis; Capas para automóveis; Capas de formato adaptado para automóvel; Impulsionadores do volante para automóveis; Capas do volante para 
automóveis; Para-sois automóvel; Grelhas de radiadores de automóveis; Suportes de chapa de matrícula para automóveis; Travões para automóveis; Painéis 
de chassi para veículos; Lambretas [veículos]; Monociclos elétricos autoequilibrados; Bicicletas; Bicicletas elétricas; Carros elétricos autoequilibrados; 
Lambretas elétricas; Lambretas auto-equilibradoras; Bombas de ar para pneus de bicicleta; Transportadoras aéreas; Carrinhos de bebé; Carrinhos; Cadeiras 
de rodas; Trenós [veículos]; Pneus para rodas de veículos; Kits de reparação de tubos internos; Pneus para automóveis; Tubos internos para pneus automó-
veis; Aparelhos, máquinas e dispositivos aeronáuticos; Drones civis; Drones com câmara; Drones para entregas; Veículos aéreos; Barcos; Sinos para mer-
gulho; Bombas de ar [acessórios para veículos]; Assentos de segurança para crianças, Veículos; Capas de assentos para veículos; Estofos para veículos; 
Dispositivos antirroubo para veículos; Espelhos laterais para veículos; Dispositivos anti-encadeamento para veículos; Limpa para-brisas; Dispositivos antir-
reflexo para veículos; Apoios de cabeça para assentos de veículo. CLASSE 35: Publicidade; Gestão de negócios comerciais; Administração comercial; 
Trabalhos de escritório; Publicidade; Aluguer de material publicitário; Aluguer de espaço publicitário; Aluguer de tempo de publicidade nos meios de co-
municação; Agências de publicidade; Apresentação de mercadorias nos meios de comunicação, para fins de retalho; Demonstração de mercadorias; Con-
sultoria em estratégias de comunicação publicitária; Organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; Organização, funcionamento e super-
visão de regimes de fidelização e de incentivos; Fornecimento de informações empresariais por sítios web; Fornecimento de informações empresariais; 
Sondagens de opinião; Serviços de comparação de preços; Investigação empresarial; Relações públicas; Assistência à gestão comercial ou industrial Infor-
mação comercial e aconselhamento para os consumidores [loja de aconselhamento ao consumidor]; Administração comercial do licenciamento dos bens e 
serviços de outros; Marketing; Serviços de agências de importação e exportação; Promoção de vendas para outros; Leilões; Disponibilização de um merca-
do online para compradores e vendedores de bens e serviços; Serviços de agências de emprego; Sistematização da informação em bases de dados informáti-
cas; Obtenção de assinaturas de serviços de telecomunicações para outros; Contabilidade; Aluguer de máquinas de venda automática; Pesquisa de patrocí-
nios; Aluguer de stands de vendas; Serviços grossistas de preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e de artigos médicos; Serviços de retalho de 
preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e de artigos médicos. CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas 
e de conceção a eles referentes; Serviços de análise e de pesquisas industriais e serviços de desenho industrial; Serviços de controlo e autenticação de quali-
dade; Conceção e desenvolvimento de hardware e software informático; Investigação científica; Investigação e desenvolvimento de novos produtos para 
outros; Investigação tecnológica; Controlo de qualidade; Ensaios de qualidade; Levantamentos topográficos; Serviços de exploração no domínio das indús-
trias petrolífera, de gás e mineira; Investigação cosmética; Investigação química; Investigação biológica; Previsão meteorológica; Informação meteorológi-
ca; Ensaios de conformidade rodoviária de veículos; Desenho industrial; Conceção de embalagens; Conceção de telefones; Conceção de telemóveis; Dese-
nho de interiores; Conceção de vestuário; Conceção de software informático; Atualização de software informático; Manutenção de software informático; 
Consultoria em matéria da conceção e desenvolvimento de hardware informático; Recuperação de dados informáticos; Análise de sistemas informáticos; 
Conceção de sistemas informáticos; Programação informática; Atualização de software de telefones inteligentes; Conceção de software para telemóveis; 
Recuperação de dados de telefones inteligentes; Desbloqueio de telemóveis; Software como serviço [SaaS]; Desenvolvimento de plataformas informáticas; 
Hospedagem de sítios informáticos [sítios Web]; Plataforma como serviço [PaaS]; Criação e manutenção de sítios Web para outros; Serviços de fornecedo-
res de aplicações (ASP); Fornecimento de ferramentas de software em linha não descarregáveis; Computação em nuvem; Armazenamento eletrónico de 
dados; backup de dados fora do local; Hospedagem de servidores; Monitorização de sistemas informáticos à distância; Serviços de encriptação de dados; 
Serviços de protecção contra vírus informáticos; Consultoria em tecnologia da informação [TI]; Consultoria em segurança da Internet; Conversão de dados 
ou documentos de meios físicos para meios eletrónicos; Fornecimento de motores de pesquisa para a Internet; Autenticação de obras de arte; Desenho grá-
fico; Desenho gráfico de materiais promocionais; Pesagem de mercadorias para outros; Serviços de cartografia; Sementeira de nuvens; Análise de caligrafia 
[grafologia]; Desenho de cartões de visita; Aluguer de contadores para o controlo do consumo de energia. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004664/2021/ME/MP 

 
05  
 
British American Tobacco (Brands) Limited 
 
REINO UNIDO 
 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom 

 
Industrial e comercial 
 
06-08-2021 
 
CLASSE 05: Vacinas para uso humano. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004665/2021/MN/MP  
29 
 
Jailson de Jesus da Veiga Semedo 
 
CABO VERDE 
 
Rua Cidade do Funchal, nº 2, A.S.A, Praia, Santiago - 
Cabo Verde 
 
Industrial e comercial 
10-08-2021 
 
CLASSE 29: Frango, frango desidratado, frango cozi-
nhado, franco frito, frango ultracongelado, frango con-
gelado, frango fresco, frango desfiado. Revindicação de Prioridade: Reivindicação de pr ior idade do pedido n.º 

82896, Jamaica, em 12/03/2021 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004666/2021/ME/MP 
32 
HIJOS DE RIVERA, S.A 
 
ESPANHA 
C/ Jose María Rivera Corral 6, 15008 A Coruña, Spain 
 
 
Industrial e comercial 
04-08-2021 
 
CLASSE 32: Cerveja; Águas minerais e gasosas e ou-
tras bebidas não alcoólicas; Bebidas de sumos de frutas; 
Xaropes e outras preparações para bebidas. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004667/2021/ME/MS 
41, 45 
 
ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGEN-
CY INTERNATIONAL  
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, 
Estados Unidos da América 
 
Comercial 
05-08-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 41: Serviços de educação, nomeadamente conferências, workshops, 
seminários e cursos e programas universitários envolvendo o desenvolvimen-
to da comunidade internacional. CLASSE 45: Serviços ministeriais e missio-
nários; preparação para desastres e serviços de ajuda em desastres, nomeada-
mente fornecimento de alimentos, vestuário, abrigo, saneamento e assistência 
médica, cuidados de saúde, aconselhamento e consulta de higiene pessoal e 
nutricional, e estabelecimento de clínicas de saúde e distribuição de medica-
mentos. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindicação de Pr ior idade  do registo nº 
90/541,528 de 23 de fevereiro de 2021 Estados Unidos da América. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004668/2020/MN/MS  
45 
ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE 
DEUS 
 
CABO VERDE 
PAIOL-Praia 
 
 
Comercial 
14-02-2020 
 
CLASSE 45: Serviços pessoais e sociais prestados por 
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004669/2020/MN/MS  
45 
ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVERSAL DO REINO 
DE DEUS 
 
CABO VERDE 
PAIOL-Praia 
 
 
Comercial 
14-02-2020 
 
CLASSE 45: Serviços pessoais e sociais prestados por 
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004670/2021/ME/MS  
45 
 
Vieira de Almeida & Associados- Sociedade de Advo-
gados, SP RL 
 
PORTUGAL 
Rua Dom Luis I, 28, 1200-151 Lisboa, Portugal 
 
Comercial 
13-08-2021 
 
CLASSE 45: Serviços Jurídicos; Aconselhamentos e 
representação jurídica; Serviços de consultoria jurídica. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004671/2021/ME/MS  
35  
 
TRIGGLE AG 
 
SUÍÇA 
Dammstrasse, 19, 6300 Zug, Suíça 
 
Comercial 
18-08-2021 
 
CLASSE 35: Publicidade; Gestão de empresas; Admi-
nistração Comercial; Marketing; Serviços de relações 
públicas; Serviços de gestão de negócios comerciais 
relacionadas com comércio eletrónico. 

TRIGGLE 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004672/2020/MN/MS 
45 
 
ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVERSAL DO REINO 
DE DEUS 
 
CABO VERDE 
PAIOL-Praia 
 
Comercial 
14-02-2020 
 
CLASSE 45: Serviços pessoais e sociais prestados por 
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004673/2020/MN/MS  
45 
 
ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVERSAL DO REINO 
DE DEUS 
 
CABO VERDE 
PAIOL-Praia 
 
Comercial 
14-02-2020 
 
CLASSE 45: Serviços pessoais e sociais prestados por 
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004674/2021/ME/MP 
14 
 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko 
Epson Corporation) 
 
JAPÃO 
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
 
Industrial e comercial 
23-08-2021 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 14: Relógios; relógios de pulso; peças para relógios; peças para 
relógios de pulso; cronómetros; mostradores [relojoaria]; pulseiras de reló-
gio; caixas de relógio [peças de relógios de pulso]; vidros de relógio; pontei-
ros de relógio de pulso; ponteiros de relógio; molas de relógio de pulso; 
fivelas para pulseiras de relógios de pulso; movimentos de relojoaria; caixas 
para apresentação de relógios; correntes de relógios. 

 

CLASSE 14: Relógios; relógios de pulso; peças para relógios; peças para 
relógios de pulso; cronómetros; mostradores [relojoaria]; pulseiras de reló-
gio; caixas de relógio [peças de relógios de pulso]; vidros de relógio; pontei-
ros de relógio de pulso; ponteiros de relógio; molas de relógio de pulso; 
fivelas para pulseiras de relógios de pulso; movimentos de relojoaria; caixas 
para apresentação de relógios; correntes de relógios.  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004675/2021/ME/MP  
14 
 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko 
Epson Corporation) 
 
JAPÃO 
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
 
Industrial e comercial 
23-08-2021 
 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004676/2021/ME/MP&S  
03, 08, 10, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 43 
 
TikTok Ltd 
 
ILHAS CAIMÃO 
P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 
West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 
CAYMAN ISLANDS 
 
Industrial e Comercial 
30-08-2021 
Abaixo Listado 

 

CLASSE 03: Cosméticos; Sabão; Preparações para limpeza; Preparações para polir; Abrasivos; Perfumes; Dentífricos; Cosméticos para animais de estima-
ção; Fragrâncias para perfumar; Incenso; Preparações para branqueamento [decolorantes] para uso doméstico; Produtos de toilette; Sabões desodorizantes; 
Óleos essenciais; Água de colónia; Desodorizantes [perfumaria]; Máscaras de beleza; Bálsamos, sem ser para fins medicinais. CLASSE 08: Instrumentos 
para amoladura; Ferramentas manuais de jardinagem; Corta-unhas, elétricos ou não; Ferramentas manuais acionadas manualmente; Ferramentas de gravura 
[ferramentas manuais]; Cortadores; Talheres [cutelaria, garfos e colheres]; Lâminas de barbear. CLASSE 10: Biberons [biberões]; Máscaras para pessoal 
médico; Máscaras higiénicas para uso médico; Almofadas de ar para uso médico; Aparelhos e instrumentos cirúrgicos; Membros artificiais [próteses]; Teti-
nas para biberons; Chupetas. CLASSE 27: Carpetes; Tapetes de entrada; Revestimentos para chão; Esteiras para ioga; Papel de parede em matérias têxteis; 
Tapetes; Tapeçarias murais não em matérias têxteis. CLASSE 29: Carnes; Extratos de algas para a alimentação; Extratos de algas marinhas para a alimenta-
ção; Peixe, não vivo; Frutos enlatados; Fruta em conserva; Legumes em conserva; Ovos; Leite de soja (Substituto do leite); Leite; Gorduras comestíveis; 
Óleos para alimentação; Saladas de legumes; Gelatina alimentar; Frutos oleaginosos preparados; Cogumelos secos comestíveis; Iogurte. CLASSE 30: Café; 
Chá; Bebida à base de chá; Mel; Pâtés en croûte; Amido para a alimentação; Talharim [massas com ovos]; Snacks à base de cereais; Farinha de soja; Sal de 
cozinha; Gelo, natural ou artificial; Biscoitos [bolinhos]; Brioches; Pão; Bolos; Flocos de cereais secos; Flocos de milho; Molhos para saladas; Essências 
para alimentos, exceto essências etéreas e óleos essenciais; Glúten para a alimentação; Preparações para endurecer nata batida; Barras de cereais com alto 
teor de proteína; Chocolate; Condimentos; Molhos usados como condimentos; Especiarias. CLASSE 31: Árvores [plantas]; Alimentos para animais; Areia 
aromática para animais de estimação [leito para animais]; Favas frescas; Cascas de coco; Flores secas para decoração; Frutos secos não processados; Amen-
doins [frutos]; Legumes e vegetais frescos; Levedura para gado. CLASSE 32: Bebidas sem álcool; Cerveja; Xaropes para bebidas; Águas gasosas; Águas 
minerais [bebidas]; Bebidas de fruta; Sumos; Bebidas de frutas, não alcoólicas; Bebidas sem álcool; Bebidas energéticas. CLASSE 33: Bebidas espirituosas 
e licores; Vinho; Bebidas alcoólicas contendo frutas; Cocktails; Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja). CLASSE 39: Serviços de transporte; Serviços de 
reserva; Serviços de agência de viagens; Embalagem de produtos; Aluguer de barcos; Serviços de entrega de correspondência e de estafeta;  
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Organização de viagens recreativas de grupo; Frete [transporte de mercadorias]; Entrega de mercadorias; Serviços de navegação por sistema de posiciona-
mento global  (GPS). CLASSE 43: Serviços de agências de alojamento temporário [hotéis, pensões]; Serviços de campismo; Serviços de creches; Alojamen-
to para animais; Serviços de restaurantes self-service; Serviços de restaurantes; Serviços de alojamento de turistas; Serviços de catering; Aluguer de cadei-
ras, mesas, toalhas de mesa, copos; Aluguer de alojamento temporário; Reserva de pensões. 

 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004677/2021/ME/MP 
06, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 
TikTok Ltd 
 
ILHAS CAIMÃO 
P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 
West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, CAYMAN 
ISLANDS 
 
Industrial e Comercial 
30-08-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 06: Cestos metálicos; Sinos para animais [chocalhos]; Argolas em metais comuns para chaves; Caixas em metais comuns; Cabides metálicos para 
vestuário; Campainhas de portas, não elétricas; Chaves em metal; Armaduras metálicas para a construção; Construções transportáveis metálicas; Fechaduras 
metálicas, que não sejam elétricas; Placas de identificação metálicas; Fechos metálicos para sacos. CLASSE 11: Cafeteiras elétricas; percoladores para café 
elétricos; Aparelhos e instalações de cozinhar; Ventiladores elétricos para uso pessoal; Botijas de água quente; Números de casas luminosos; Lâmpadas 
elétricas; Lâmpadas de iluminação; Luminárias para manicure; Aparelhos e máquinas frigoríficos; Aquecedores de água; Adegas elétricas; Aquecedores de 
taças alimentados por USB; Aquecedores de mãos alimentados por USB; Lâmpadas de segurança; Secador de cabelo; Aparelhos e instalações sanitários; 
Aparelhos de desinfeção; Radiadores; Isqueiros; Cozedores a vapor, elétricos; Refrigeradores. CLASSE 14: Relógios despertadores; Crachás em metais 
preciosos; Caixas em metais preciosos; Pulseiras; Brincos para orelhas; Joias; Alfinete ornamentais; Joalharia para decoração de sapatos; Clipes para grava-
tas; Colares [joalharia]; Relógios de pulso; Argolas em metais preciosos para chaves; Porta-chaves; Correntes para chaves; Instrumentos horológicos; Alfi-
netes [joalharia]. CLASSE 16: Marcadores de livros; Material impresso; Chassis [quadros] para compor [tipografia]; Materiais para desenho; Bases para 
secretárias; Pastas para documentos; Marcadores [artigos de papelaria]; material escolar; Artigos de papelaria; Papel de cartas; Guardanapos de mesa em 
papel; Papel; Lápis; Imagens; Suportes para canetas e lápis; Tinta; Material de ensino [com exceção dos aparelhos]; Pincéis para pintores; Cadernos para 
escrever ou desenhar; Cartazes; Blocos de notas; Autocolantes [artigos de papelaria]; Clips para papéis; Pisa-papéis; Calendários; Papel de embalagem; 
Decorações em papel para festas; Grinaldas decorativas de papel para festas; Brilhantes para fins de papelaria; Suportes para crachás [artigos de escritório]; 
Cartões de identificação [artigos de escritório]. CLASSE 18: Sacos; Sacos de desporto; Caixas em couro ou em cartão-couro [couro artificial]; Porta-cartões; 
Bolsas em malha metálica; Roupas para animais de estimação; Sacos de mão; Sacos de rede para compras; Malas de viagem; Chapéus-de-chuva; Bengalas; 
Artigos de couro nomeadamente não trabalhados ou semi-trabalhados, bolsas de couro, panos de couro, malas de couro, Carteiras em couro, porta-moedas 
de couro e pastas [produtos em couro]; Coleiras para animais de estimação; Trelas para animais de estimação; Capas para animais; Arreios para animais. 
CLASSE 20: Colchões de ar; Tapetes [esteiras] para mudar fraldas a bebés; Cortinas em bambu; roupa de cama; Caixas em madeira ou em plástico; Col-
chões para campismo; Clips em plástico para selar sacos; Decorações para alimentos, em matérias plásticas; Mobiliário; Acessórios para mobiliário, não 
metálicos; Hastes de mão para bandeiras, não metálicas; Pulseiras de identificação, não metálicas; Quadros para pendurar chaves; Caixas de correio, não 
metálicas, sem ser em alvenaria; Móbiles [objetos de decoração]; Figuras em madeira, cera, gesso ou plástico; Estatuetas em madeira, cera, gesso ou plásti-
co; Leques para uso pessoal, não elétricos; Chapas de matrícula de fantasia em plástico. CLASSE 21: Utensílios para cozinha; Artigos de vidro; Trens de 
cozinha; Cerâmicas para uso doméstico; Pentes; Canecas; Serviços de chá [louça de mesa]; Utensílios para casa de banho; Escovas de dentes; Utensílios 
cosméticos; Gaiolas para animais de estimação; Escovas; Objetos de arte em porcelana, terracota ou vidro; Utensílios para usar no forno; Moldes de pastela-
ria descartáveis de cartão; Artigos de limpeza; Base para copos, não sendo em papel ou têxteis; Saca-rolhas, elétricos e não elétricos; Suporte portátil para 
recipientes de bebidas; Recipientes térmicos para bebidas; Doseadores portáteis de bebidas [recipientes]; Geleiras portáteis, não elétricas; Garrafas para 
desporto vendidas vazias; Luvas para forno; Lancheiras. CLASSE 24: Têxteis; Tapeçarias murais em matérias têxteis; Revestimentos para mobiliário; Corti-
nas em materiais têxteis ou em plástico; Estandartes [bandeiras] em matérias têxteis ou em plástico; Têxteis, sem ser em tecido; Feltro; Roupa de cama e de 
mesa; Lençóis [tecidos]; Capas para edredão; Fronhas de almofada; Toalhas em matérias têxteis; Toalhas de mão de algodão; Guardanapos em matérias 
têxteis; Galhardetes de plástico; Toalhas de banho; Roupa de banho; Bandeiras em matérias têxteis ou em plástico; Toalhas de mesa feitas de matérias 
têxteis; Mantas de cama; Cobertores de agasalho para recém-nascidos; Cobertores para animais de estimação. CLASSE 25: Vestuário; Camisas; T-shirts; 
Casacos [vestuário]; Camisolas [pulôveres]; Sweatshirts; Coletes; Calções; Ceroulas; Malhas para ginástica; Babete de pano; Camisolas [vestuário]; Jum-
pers [pulôveres]; pulôveres; Meias; Pijamas; Cintos [vestuário]; Luvas [vestuário]; Ponchos; Corpetes [lingerie]; Chapelaria; Bonés; Bandanas [lenços para 
pescoço]; Chapéus; Boné; Bonés em malha; Palas de bonés; Calçado; Calçado de praia; Sapatos; Sapatos de desporto; Bolsas para calçado desportivo; Sapa-
tilhas [calçado]; Sandálias; Pantufas; Fatos para o Dia das Bruxas. CLASSE 26: Baínhas para vestuário; Fechos para vestuário; Cabelo postiço; Flores artifi-
ciais; Peças coláveis a quente para reparação de artigos têxteis; Números ou letras para marcar a roupa; Chumaços para vestuário; Agulhas; Bandoletes; 
Alfinetes para o cabelo; Ganchos de mola para o cabelo; Peças coláveis a quente para ornamentar artigos texteis [retrosaria]; Amuletos decorativos, não 
sendo bijuteria, porta-chaves ou correntes para chaves; pingentes suspensos para telemóveis; amuletos para coleiras de animais de estimação. CLASSE 28: 
Jogos; Brinquedos; Jogos de tabuleiro; Bolas para jogos; Aparelhos para o culturismo; Material para tiro ao arco; Máquinas para exercício físico; Apitos; 
Piscinas insufláveis [artigos para brincar]; Pistas de corrida de plástico; Patins para gelo; Decorações para árvores de natal, exceto artigos de iluminação e 
confeitaria; Aparelhos para a pesca; Varas de majorettes; Redes de camuflagem [artigos desportivos]; Bilhetes de raspar para jogar jogos de loteria; Pelu-
ches [brinquedos]; Veículos de brinquedo; Jogos de xadrez; Balões para festas; Puzzles; Papagaios de papel; Patins de rodas; Pranchas de natação; Bobs-
leighs; Trenós [artigos de desporto]; Máscaras de carnaval; Bonecas; Vestuário de bonecas; Trotinetas [brinquedos]; Chapéus de festa em papel; Globos de 
neve. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004679/2021/MN/MP&S 
03, 08, 10, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 43 
 
TikTok Ltd 
 
ILHAS CAIMÃO 
P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 
West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, CAYMAN 
ISLANDS 
 
Industrial e Comercial 
30-08-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 03:Cosméticos; Sabão; Preparações para limpeza; Preparações para polir; Abrasivos; Perfumes; Dentífricos; Cosméticos para animais de estima-
ção; Fragrâncias para perfumar; Incenso; Preparações para branqueamento [decolorantes] para uso doméstico; Produtos de toilette; Sabões desodorizantes; 
Óleos essenciais; Água de colónia; Desodorizantes [perfumaria]; Máscaras de beleza; Bálsamos, sem ser para fins medicinais. CLASSE 08: Instrumentos 
para amoladura; Ferramentas manuais de jardinagem; Corta-unhas, elétricos ou não; Ferramentas manuais acionadas manualmente; Ferramentas de gravura 
[ferramentas manuais]; Cortadores; Talheres [cutelaria, garfos e colheres]; Lâminas de barbear. CLASSE 10: Biberons [biberões]; Máscaras para pessoal 
médico; Máscaras higiénicas para uso médico; Almofadas de ar para uso médico; Aparelhos e instrumentos cirúrgicos; Membros artificiais [próteses]; Teti-
nas para biberons; Chupetas. CLASSE 27: Carpetes; Tapetes de entrada; Revestimentos para chão; Esteiras para ioga; Papel de parede em matérias têxteis; 
Tapetes; Tapeçarias murais não em matérias têxteis. CLASSE 29: Carnes; Extratos de algas para a alimentação; Extratos de algas marinhas para a alimenta-
ção; Peixe, não vivo; Frutos enlatados; Fruta em conserva; Legumes em conserva; Ovos; Leite de soja (Substituto do leite); Leite; Gorduras comestíveis; 
Óleos para alimentação; Saladas de legumes; Gelatina alimentar; Frutos oleaginosos preparados; Cogumelos secos comestíveis; Iogurte. CLASSE 30: Café; 
Chá; Bebida à base de chá; Mel; Pâtés en croûte; Amido para a alimentação; Talharim [massas com ovos]; Snacks à base de cereais; Farinha de soja; Sal de 
cozinha; Gelo, natural ou artificial; Biscoitos [bolinhos]; Brioches; Pão; Bolos; Flocos de cereais secos; Flocos de milho; Molhos para saladas; Essências 
para alimentos, exceto essências etéreas e óleos essenciais; Glúten para a alimentação; Preparações para endurecer nata batida; Barras de cereais com alto 
teor de proteína; Chocolate; Condimentos; Molhos usados como condimentos; Especiarias. CLASSE 31: Árvores [plantas]; Alimentos para animais; Areia 
aromática para animais de estimação [leito para animais]; Favas frescas; Cascas de coco; Flores secas para decoração; Frutos secos não processados; Amen-
doins [frutos]; Legumes e vegetais frescos; Levedura para gado. CLASSE 32: Bebidas sem álcool; Cerveja; Xaropes para bebidas; Águas gasosas; Águas 
minerais [bebidas]; Bebidas de fruta; Sumos; Bebidas de frutas, não alcoólicas; Bebidas sem álcool; Bebidas energéticas. CLASSE 33: Bebidas espirituosas 
e licores; Vinho; Bebidas alcoólicas contendo frutas; Cocktails; Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja). CLASSE 39: Serviços de transporte; Serviços de 
reserva; Serviços de agência de viagens; Embalagem de produtos; Aluguer de barcos; Serviços de entrega de correspondência e de estafeta; Organização de 
viagens recreativas de grupo; Frete [transporte de mercadorias]; Entrega de mercadorias; Serviços de navegação por sistema de posicionamento global 
(GPS). CLASSE 43: Serviços de agências de alojamento temporário [hotéis, pensões]; Serviços de campismo; Serviços de creches; Alojamento para ani-
mais; Serviços de restaurantes self-service; Serviços de restaurantes; Serviços de alojamento de turistas; Serviços de catering; Aluguer de cadeiras, mesas, 
toalhas de mesa, copos; Aluguer de alojamento temporário; Reserva de pensões. 

TikTok 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004679/2021/MN/MP  
 
25 
 
LENISE DE JESUS DE OLIVEIRA VAZ 
 
CABO VERDE 
Bela Vista, Cidade da Praia, Santiago, Cabo Verde 
 
Industrial e Comercial 
30-08-2021 
 
CLASSE 25: Vestuários, Calçados e Chapelaria 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004680/2021/ME/MP 
14 
 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha ( also trading as Seiko 
Epson Corporation)  
 
JAPÃO 
1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
 
Industrial e Comercial 
23-08-2021 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 14: Relógios de pulso; peças para relógios; peças para relógios de 
pulso; cronômetros; mostradores [ relojoaria ]; pulseiras de relógio; caixas 
de relógio [peças de relógio de pulso]; vidros de relógio; ponteiros de reló-
gio de pulso; ponteiros de relógio; molas de relógio de pulso; fivelas para 
pulseiras de relógios de pulso; movimentos de relojoaria; caixas para apre-
sentação de relógios; correntes de relógios. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004681/2021/MN/MS 
38 
 
UNITEL T MAIS TELECOMUNICAÇÕES, SOCIE-
DADE UNIPESSOAL SA 
 
CABO VERDE 
6º piso do edifício BAICENTER, Chã de Areia, Av. 
Cidade Lisboa, Praia, Santiago 
 
Comercial 
24-08-2021 
 
CLASSE 38: Telecomunicações 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004682/2020/MN/MS  
45 
 
ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVERSAL DO REINO 
DE DEUS 
 
CABO VERDE 
PAIOL do Coqueiro – Cidade da Praia, Santiago, Cabo 
Verde 
 
Comercial  
14-02-2020 
 
CLASSE 45: Serviços pessoais e sociais prestados por 
terceiro destinados a satisfazer as necessidades dos 
indivíduos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004684/2021/ME/MP  
12 
 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also tra-
ding as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
 
JAPÃO 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 
 
 
Industrial e Comercial 
14-09-2021 
 
CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais par estes. 

Reivindicação de Cores: Amarelo, preto e vermelho 

BZ 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004686/2021/MN/MP  
09  
 
ASDIS - COOPERATIVA DE CRÉDITO 
 
 
CABO VERDE 
VENEZA - CALHETA SÃO MIGUEL 
 
Industrial e Comercial 
12-08-2021 
 
CLASSE 09: Software para Microfinanças/ Microban-
cos 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004687/2021/ME/MS  
41 
 
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
One World Trade Center, New York, Ny 10007, United 
States 
 
 
Comercial 
 
11-08-2021 
Abaixo Listado 

VOGUE 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004688/2021/ME/MS  
41 
 
NUBE, S.L. 
 
ESPANHA  
Avenida 8 de Agosto, nº27, E-07800 Ibiza Espanha 
 
Comercial 
23-08-2021 
 
CLASSE 41: Serviços de discotecas e salão de baile; 
Serviços de clube noturno [entretenimento]; Serviços 
de discotecas; organização e direcção de bailes; organi-
zação de eventos musicais. 

CLASSE 41: Serviços de divertimento; Educação; Atividades desportivas e 
culturais; Produção de programas e espetáculos de rádio, televisão e internet; 
Serviços de edição; Fornecimento de publicações electrónicas online não 
descarregáveis; Produção de podcaste; Organização de competições, concur-
sos de talentos, desfiles de moda e beleza. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004689/2021/ME/MS  
41 
 
NUBE, S.L. 
 
ESPANHA  
Avenida 8 de Agosto, nº27, E-07800 Ibiza Espanha 
 
Comercial 
 
23-08-2021 
 
CLASSE 41: Serviços de discotecas e salão de baile; 
Serviços de clube noturno [entretenimento]; Serviços de 
discotecas; organização e direcção de bailes; organiza-
ção de eventos musicais. 

PACHA 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004690/2021/ME/MP 
25 
 
YiWU TANGFASHION GARMENT CO.,LTD 
 
 
CHINA 
No.22 LONGGANG ROAD STREET 2 YIWU CITY, 
ZHEJIANG CHINA 
 
Industrial e comercial 
01-09-2021 
Abaixo Listado 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004691/2021/ME/MP  
6, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 
 
TikTok Ltd 
 
ILHAS CAIMÃO 
P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 
West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 
CAYMAN ISLANDS 
 
Industrial e comercial 
30-08-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 06: Cestos metálicos; Sinos para animais [chocalhos]; Argolas em metais comuns para chaves; Caixas em metais comuns; Cabides metálicos para 
vestuário; Campainhas de portas, não elétricas; Chaves em metal; Armaduras metálicas para a construção; Construções transportáveis metálicas; Fechaduras 
metálicas, que não sejam elétricas; Placas de identificação metálicas; Fechos metálicos para sacos. CLASSE 11: Cafeteiras elétricas; percoladores para café 
elétricos; Aparelhos e instalações de cozinhar; Ventiladores elétricos para uso pessoal; Botijas de água quente; Números de casas luminosos; Lâmpadas 
elétricas; Lâmpadas de iluminação; Luminárias para manicure; Aparelhos e máquinas frigoríficos; Aquecedores de água; Adegas elétricas; Aquecedores de 
taças alimentados por USB; Aquecedores de mãos alimentados por USB; Lâmpadas de segurança; Secador de cabelo; Aparelhos e instalações sanitários; 
Aparelhos de desinfeção; Radiadores; Isqueiros; Cozedores a vapor, elétricos; Refrigeradores. CLASSE 14: Relógios despertadores; Crachás em metais 
preciosos; Caixas em metais preciosos; Pulseiras; Brincos para orelhas; Joias; Alfinete ornamentais; Joalharia para decoração de sapatos; Clipes para grava-
tas; Colares [joalharia]; Relógios de pulso; Argolas em metais preciosos para chaves; Porta-chaves; Correntes para chaves; Instrumentos horológicos; Alfi-
netes [joalharia]. CLASSE 16:Marcadores de livros; Material impresso; Chassis [quadros] para compor [tipografia]; Materiais para desenho; Bases para 
secretárias; Pastas para documentos; Marcadores [artigos de papelaria]; material escolar; Artigos de papelaria; Papel de cartas; Guardanapos de mesa em 
papel; Papel; Lápis; Imagens; Suportes para canetas e lápis; Tinta; Material de ensino [com exceção dos aparelhos]; Pincéis para pintores; Cadernos para 
escrever ou desenhar; Cartazes; Blocos de notas; Autocolantes [artigos de papelaria]; Clips para papéis; Pisa-papéis; Calendários; Papel de embalagem; 
Decorações em papel para festas; Grinaldas decorativas de papel para festas; Brilhantes para fins de papelaria; Suportes para crachás [artigos de escritório]; 
Cartões de identificação [artigos de escritório]. CLASSE 18: Sacos; Sacos de desporto; Caixas em couro ou em cartão-couro [couro artificial]; Porta-
cartões; Bolsas em malha metálica; Roupas para animais de estimação; Sacos de mão; Sacos de rede para compras; Malas de viagem; Chapéus-de-chuva; 
Bengalas; Artigos de couro nomeadamente não trabalhados ou semi-trabalhados, bolsas de couro, panos de couro, malas de couro, Carteiras em couro, por-
ta-moedas de couro e pastas [produtos em couro]; Coleiras para animais de estimação; Trelas para animais de estimação; Capas para animais; Arreios para 
animais. CLASSE 20:Colchões de ar; Tapetes [esteiras] para mudar fraldas a bebés; Cortinas em bambu; roupa de cama; Caixas em madeira ou em plástico; 
Colchões para campismo; Clips em plástico para selar sacos; Decorações para alimentos, em matérias plásticas; Mobiliário; Acessórios para mobiliário, não 
metálicos; Hastes de mão para bandeiras, não metálicas; Pulseiras de identificação, não metálicas; Quadros para pendurar chaves; Caixas de correio, não 
metálicas, sem ser em alvenaria; Móbiles [objetos de decoração]; Figuras em madeira, cera, gesso ou plástico; Estatuetas em madeira, cera, gesso ou plásti-
co; Leques para uso pessoal, não elétricos; Chapas de matrícula de fantasia em plástico. CLASSE 21: Utensílios para cozinha; Artigos de vidro; Trens de 
cozinha; Cerâmicas para uso doméstico; Pentes; Canecas; Serviços de chá [louça de mesa]; Utensílios para casa de banho; Escovas de dentes; Utensílios 
cosméticos; Gaiolas para animais de estimação; Escovas; Objetos de arte em porcelana, terracota ou vidro; Utensílios para usar no forno; Moldes de pastela-
ria descartáveis de cartão; Artigos de limpeza; Base para copos, não sendo em papel ou têxteis; Saca-rolhas, elétricos e não elétricos; Suporte portátil para 
recipientes de bebidas; Recipientes térmicos para bebidas; Doseadores portáteis de bebidas [recipientes]; Geleiras portáteis, não elétricas; Garrafas para 
desporto vendidas vazias; Luvas para forno; Lancheiras. CLASSE 24: Têxteis; Tapeçarias murais em matérias têxteis; Revestimentos para mobiliário; Cor-
tinas em materiais têxteis ou em plástico; Estandartes [bandeiras] em matérias têxteis ou em plástico; Têxteis, sem ser em tecido; Feltro; Roupa de cama e 
de mesa; Lençóis [tecidos]; Capas para edredão; Fronhas de almofada; Toalhas em matérias têxteis; Toalhas de mão de algodão; Guardanapos em matérias 
têxteis; Galhardetes de plástico; Toalhas de banho; Roupa de banho; Bandeiras em matérias têxteis ou em plástico; Toalhas de mesa feitas de matérias 
têxteis; Mantas de cama; Cobertores de agasalho para recém-nascidos; Cobertores para animais de estimação. CLASSE 25: Vestuário; Camisas; T-shirts; 
Casacos [vestuário]; Camisolas [pulôveres]; Sweatshirts; Coletes; Calções; Ceroulas; Malhas para ginástica; Babete de pano; Camisolas [vestuário]; Jum-
pers [pulôveres]; pulôveres; Meias; Pijamas; Cintos [vestuário]; Luvas [vestuário]; Ponchos; Corpetes [lingerie]; Chapelaria; Bonés; Bandanas [lenços para 
pescoço]; Chapéus; Boné; Bonés em malha; Palas de bonés; Calçado; Calçado de praia; Sapatos; Sapatos de desporto; Bolsas para calçado desportivo; Sa-
patilhas [calçado]; Sandálias; Pantufas; Fatos para o Dia das Bruxas. CLASSE 26: Baínhas para vestuário; Fechos para vestuário; Cabelo postiço; Flores 
artificiais; Peças coláveis a quente para reparação de artigos têxteis; Números ou letras para marcar a roupa; Chumaços para vestuário; Agulhas; Bandole-
tes; Alfinetes para o cabelo; Ganchos de mola para o cabelo; Peças coláveis a quente para ornamentar artigos texteis [retrosaria]; Amuletos decorativos, não 
sendo bijuteria, porta-chaves ou correntes para chaves; pingentes suspensos para telemóveis; amuletos para coleiras de animais de estimação. CLASSE 28: 
Jogos; Brinquedos; Jogos de tabuleiro; Bolas para jogos; Aparelhos para o culturismo; Material para tiro ao arco; Máquinas para exercício físico; Apitos; 
Piscinas insufláveis [artigos para brincar]; Pistas de corrida de plástico; Patins para gelo; Decorações para árvores de natal, exceto artigos de iluminação e 
confeitaria; Aparelhos para a pesca; Varas de majorettes; Redes de camuflagem [artigos desportivos]; Bilhetes de raspar para jogar jogos de loteria; Pelu-
ches [brinquedos]; Veículos de brinquedo; Jogos de xadrez; Balões para festas; Puzzles; Papagaios de papel; Patins de rodas; Pranchas de natação; Bobs-
leighs; Trenós [artigos de desporto]; Máscaras de carnaval; Bonecas; Vestuário de bonecas; Trotinetas [brinquedos]; Chapéus de festa em papel; Globos de 
neve.  

CLASSE 25: Sapatos; Meias; Cachecóis; Luvas; Cintas; Roupa interior; Vestuário; Enxovais para bebé [vestuário]; Fatos de banho; Chapéus; Casacos; 
Vestuário pronto a vestir; Coletes; Xailes; Gravatas; Camisolas; Camisas; Saias; Calças; Luvas sem dedos. 

TikTok 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004693/2021/MN/MP  
25 
 
CABO VERDE CLOTHING COMPANY, S.A 
 
CABO VERDE 
Praia, Santiago, Cabo Verde 
 
Industrial e comercial 
06-09-2021 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004694/2021/ME/MS 
45 
 
Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Advo-
gados, SP RL 
 
PORTUGAL 
Rua Dom Luís I, 28, 1200-151 Lisboa, Portugal 
 
Comercial 
18-08-2021 
 
CLASSE 45: Serviços jurídicos; Aconselhamento e 
representação jurídico; Serviços de consultoria jurídica. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004695/2021/ME/MS  
35 
 
TRIGGLE AG 
 
SUÍÇA 
Dammstrasse, 19, 6300 Zug, Suíça 
 
Comercial 
18-08-2021 
 
CLASSE 35: Publicidade; Gestão de empresas; Admi-
nistração comercial; Marketing; Serviços de relações 
públicas; Serviços de gestão de negócios comerciais 
relacionados com comércio eletrónico. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004696/2021/ME/MS  
45 
 
Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Advo-
gados, SP RL 
 
PORTUGAL 
Rua Dom Luís I, 28, 1200-151 Lisboa, Portugal 
 
Industrial e comercial 
18-08-2021  
CLASSE 45: Serviços jurídicos; Aconselhamento e 
representação jurídica; Serviços de consultoria jurídica. 

CLASSE 25: Vestuário, calçado e chapelaria, para homem, senhora e crian-
ça, incluindo artigos de couro, cintos, gravatas, collants, bolsas, perfumes, 
entre outros assessórios diversos. 

Reivindicação de cores: Azul. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004697/2021/ME/MP 
11, 17 
 
ZHEJIANG YIFAN PIPING CO., LTD. 
 
CHINA 
No. 3, Zhongyang Road, Diankou Town, Zhuji City, 
Zhejiang Province, China 
 
Industrial e comercial 
30-08-2021 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004698/2021/ME/MP 
32 
 
ANHEUSER-BUSCH LLC 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, Estados 
Unidos da América 
 
Comercial  
06-09-2021 
CLASSE 32: Bebidas não alcoólicas.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004699/2021/MN/MS 
37 
 
COLORS DE CAP VERD, LDA 
 
CABO VERDE 
Ilha do Sal - Santa Maria 
 
Comercial 
18-08-2021 
 
CLASSE 37: Construção; reparação; serviços de insta-
lação. 

Reivindicação de cores: Verde. 

Reivindicação de cores: Verde, preto.  

CLASSE 11: Torneiras misturadoras para condutas de água; acessórios de 
canalização, nomeadamente uniões para tubos de equipamentos para aqueci-
mento de água; instalações automáticas de rega; purgadores [válvulas] para 
instalações de aquecimento a vapor; artigos para instalações de banho. 
CLASSE 17: Mangueiras flexíveis, não metálicas; mangueiras flexíveis 
compostas por matérias plásticas; uniões não metálicas para tubos; manguei-
ras em materiais têxteis; mangas de tubos [não metálicas]. 

Reivindicação de cores: Azul, lilas, laranja, vermelho, verde, salmão. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004700/2021/MN/MP  
02 
 
Nueve Siete Uno Tintas Arcoiris 
 
CABO VERDE 
Ilha do Sal - Santa Maria 
 
Industrial e comercial 
13-08-2021 
 
CLASSE 02:Venda de Tintas, vernizes, lacas, produtos 
contra a ferrugem e contra e contra a deterioração da 
madeira, resinas naturais no estado bruto. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004701/2021/MN/MS  
35 
 
COLORS DE CAP VERD, LDA 
 
CABO VERDE 
Ilha do Sal - Santa Maria 
 
Comercial 
16-08-2021 
 
CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerci-
ais; administração comercial; trabalhos de escritório. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004702/2021/ME/MS  
12 
 
Chery Automobile Co., Ltd. 
 
CHINA 
8 Changchun Road, Economy & Technology Deve-
lopment Zone, Wuhu City, Anhui Province, China 
 
Industrial e comercial 
30-08-2021 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004703/2021/ME/MS 
35 
 
CARRINHO EMPREENDIMENTOS, S.A. 
 
ANGOLA 
Lobito, Rua de Sagres, n.º 6-A, Zona Comercial, Angola 
 
Comercial  
08-09-2021 

Abaixo Listado 

Reivindicação de cores: Azul claro, laranja, salmão, verde 

 Marca nº 
Classes 

 
 

Requerente 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004704/2021/ME/MP&S  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 
 
TotalEnergies SE 
França 
2 place Jean Millier La Défense 6 92400 Courbevoie 
France.  
 
Industrial e comercial 
27-08-2021 
Abaixo Listado 

Reivindicação de cores: Negro, azul 

omoda 

CLASSE 12: Vagonetas; Viaturas [carros]; Mecanismos de propulsão para 
veículos terrestres; Veículos elétricos; Pneus para jantes de veículos; Moto-
ciclos; Engrenagens para veículos terrestres; Camionetas; Camiões 
(tratores); Elétricos [trams]; Autocaravanas; Caixas de velocidade para veí-
culos terrestres; Jantes para veículos  

CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração 
comercial; trabalhos de escritório; rede de lojas de venda a grosso, cash and 
carry e retail. 

Reivindicação de cores: Branco, amarelo, laranja  

CLASSE 01: Produtos químicos usados na indústria, agricultura, horticultura, silvicultura e aquicultura; adubos e fertilizantes; plásticos não-processados em 
todas as formas; adesivos para uso na indústria; produtos petroquímicos e seus derivados; polímeros e aditivos químicos para polímeros; resinas artificiais e 
sintéticas não processadas; lamas de perfuração e aditivos químicos para lamas de perfuração; solventes químicos; lítio; sódio; hidrocarbonos; hidrogênio; 
derivados de hidrocarbonetos e de gás natural; metano; detergentes para uso industrial; produtos desengordurantes para uso em processos de fabricação; 
preparações químicas de condensação; dispersantes de produtos de petróleo; produtos químicos para absorção ou eliminação de todos os produtos petrolífe-
ros; fluidos e agentes de liberação; produtos químicos usados para refinamento de petróleo; produtos químicos para o tratamento, purificação e descontami-
nação de gases; ureia; produtos derivados de ureia e amônia [produtos químicos]; produtos para tratamento de água; aditivos quimicos usados na industria; 
aditivos químicos para combustíveis, lubrificantes, carburantes, betume e outros produtos de petróleo; aditivos químicos para inseticidas, herbicidas e fungi-
cidas; produtos anticongelantes e de degelo; líquido de refrigeração, fluidos hidráulicos e fluidos de transmissão; líquidos de freio. CLASSE 02: Massa 
mastique [resina natural]; Preparações contra a ferrugem; Preparações anticorrosivas, Tintas para automóveis. CLASSE 03: Preparações para limpar, polir, 
desengordurar, decapar e lixar; produtos para a lavagem e a conservação de veículos; produtos para a lavagem e a conservação de máquinas e de edifícios; 
tira-nódoas; lava-vidros. CLASSE 04: Petróleo (bruto ou refinado); energia elétrica em todas as formas; carburante; biocarburante; combustíveis e biocom-
bustíveis; óleo combustível; gás natural e gases de petróleo em todas as formas; lubrificantes, óleos e graxas industriais; oléos de base; aditivos de petróleo 
usados na indústria; aditivos não químicos para combustíveis, lubrificantes, carburante, betume e outros produtos de petróleo; aditivos não químicos para 
inseticidas, herbicidas e fungicidas; solventes de petróleo. CLASSE 05: Preparações para a destruição de animais nocivos; insecticidas, herbicidas, fungici-
das, pesticidas; produtos fitossanitarios; desinfetantes; ambientadores em aerossol. CLASSE 06: Contentores e recipientes metálicos para armazenamento e 
transporte; batoques (tampões) metalálicos; botijas, cisternas e cubas metálicas para gás e produtos petrolíferos; oleodutos, mangueiras e tubos metálicos 
para o transporte de gás e de produtos petrolíferos. CLASSE 07: Aparelhos e instalações para a produção de energia; geradores de eletricidade e gás; turbi-
nas eólicas e suas partes; peças de motor; filtros de motor; máquinas de refino de petróleo; geradores de energia para veículos; distribuidores de combustível 
para estações de serviço; robôs industriais; aparelho robótico automatizado dedicado a serviços de energia, proteção ambiental ou desenvolvimento sustentá-
vel. CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, geodésicos, fotográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de inspeção (supervisão) 
e de ensino; aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, transformação, acumulação, ajuste ou controle de eletricidade; condutas de eletricidade e  
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equipamento para condução de eletricidade (fios, cabos); coletores elétricos; instrumentos de medição de eletricidade; gasômetros (instrumentos de medi-
ção); aparelhos e instrumentos para monitorar e medir energia; aparelhos de controle e instrumentos de controle para gestão de energia; reguladores de ener-
gia; células e baterias elétricas; células e baterias de combustível; carregadores para baterias e células; aparelhos e instalações solares para a produção de 
eletricidade; células e módulos fotovoltaicos; painéis solares acumuladores para energia fotovoltaica; aparelhos de segurança e automação para edifícios e 
residências privadas; sistemas de automação residencial; servidores para automação residencial; trocadores de frequência, conversores de tensão; acumula-
dores elétricos e aparelhos para recarregar acumuladores elétricos; equipamentos e roupas de proteção e segurança; triângulos de aviso para veículos avaria-
dos; óculos e estojos para óculos; alto-falantes; equipamento de processamento de dados; software e aplicativos móveis; aparelhos de diagnóstico, não para 
uso médico; aparelhos e software para teste e análise de petróleo e produtos químicos; cartões eletrônicos e magnéticos; transmissores, cartões e crachás que 
permitem o acesso a redes rodoviárias ou de autoestradas; rádios para veículos; baterias para veículos; terminais e estações para recarregar e fornecer ener-
gia para baterias e veículos. CLASSE 11: Aparelhos e instalações de iluminação, de aquecimento, de cozinhar, de produção de vapor, de secagem, de refri-
geração, de ventilação; instalações e aparelhos para destruir ou eliminar resíduos; instalações e aparelhos para a purificação, descontaminação, despoluição 
do ar, da água e dos solos; sensores e coletores de energia solar para aquecimento; instalações e aparelhos para o tratamento, a distribuição e o fornecimento 
de gás; instalações e aparelhos para a distribuição e o tratamento de água; acessórios de regulação e de segurança para instalações de água e gás; caldeiras; 
lâmpadas. CLASSE 12: Veículos; peças e acessórios para veículos; pneus para rodas de veículos, palas de sol para automóveis, coberturas para assentos de 
veículos, correntes de pneus [peças de veículos terrestres], cintos de segurança, tapetes adaptados para veículos; drones.CLASSE 14: Relógios, relojoaria e 
instrumentos cronométricos. CLASSE 16: Material impresso; papelaria e artigos de escritório (excepto móveis); brochuras, revistas, jornais, prospectos, 
catálogos, guias, livros; sacos de embalagem de papel ou cartão; caixas em cartão ou em papel; adesivos para papelaria ou uso doméstico; suportes e materi-
ais publicitários e promocionais feitos em papel; etiquetas adesivas. CLASSE 17: Resinas artificiais e sintéticas semi-acabadas; polímeros elastoméricos; 
películas poliméricas (sem ser para embalagem ou acondicionamento); borracha sintética; borracha em bruto ou semitrabalhada; matérias plásticas semi-
trabalhadas; embalagens de plásticos, a saber bolsas, saquetas; películas e folhas, rolhas em borracha; produtos e materiais isolantes; óleos e gorduras iso-
lantes; selantes e vedantes. CLASSE 18: Bagagens, sacos e outros objetos de transporte; chapéus-de-chuva; guarda-sol [sombrinhas]. CLASSE 19: Materi-
ais de construção não metálicos; asfalto, betumes, alcatrão e respetivos produtos derivados; revestimentos e ligantes betuminosos para a construção; estrutu-
ras transportáveis não metálicas. CLASSE 20: Contentores e recipientes não metálicos para armazenamento ou transporte; recipientes de embalagem em 
matérias plásticas; buchas de cavidade, não-metálicas. CLASSE 21: Escovas, pentes e esponjas; artigos de limpeza. CLASSE 25: Vestuário; sapatos; chape-
laria. CLASSE 28: Jogos; brinquedos; artigos de ginástica e desporto. CLASSE 35: Serviços de publicidade e de promoção de vendas; organização e gestão 
de operações comerciais de fidelização de clientela; serviços de cartões de clientes; organização de exposição ou de manifestação com fins comerciais ou de 
publicidade; patrocínio e mecenato publicitários e comerciais; serviços de assinatura e de gestão de assinaturas (para terceiros) de publicações; serviços de 
administração, de faturamento e de contabilidade por conta de terceiros; gestão de negócios comerciais relacionados com a compra, venda e fornecimento 
de energias e de produtos petrolíferos, de gás e produtos químicos; conclusão de contratos de compra e venda por conta de terceiros no domínio das energi-
as; leitura automática de contadores para fins de faturamento; promoção, por conta de terceiros, de produtos que funcionam com todo o tipo de energia; 
serviços de consultadoria comercial e recolha de informações comerciais em matéria de consumo de energia (melhoria e controlo do consumo de energia); 
serviços de gestão comercial de frotas de veículos; serviços de assinatura de cobrança automática de portagem; serviços de gestão de ficheiros, bases de 
dados e plataformas de alojamento; gestão administrativa de compras de produtos e/ou de serviços; serviços de venda por grosso ou a retalho de produtos 
petrolíferos, de gás e químicos; serviços de venda a retalho dos produtos a seguir: produtos automóbilísticos (petrolíferos e de manutenção), acessórios para 
veículos, produtos alimentares e bebidas, artigos de imprensa e de papelaria, livros e publicações diversas, produtos de drogaria, higiene e perfumaria, pro-
dutos de limpeza para uso doméstico, produtos relacionados com áudio e vídeo, brinquedos, flores, vestuário e calçado, produtos de telefonia móvel e aces-
sórios para os mesmos, jogos de lotaria. CLASSE 36: Negócios e informações financeiras; serviços bancários; serviços de financiamento e de crédito; servi-
ços de seguros; serviços de cartões de pré-pagamento e de pagamento, assim como outros cartões para uso financeiro e a eles referentes; transferência ele-
trónica de fundos; assessoria e informações financeiras no domínio da energia; serviços de recuperação de impostos por conta de terceiros; corretagem de 
créditos de carbono; patrocínio e mecenato financeiro; serviços de fundo de investimentos; aquisiçao de participações em todo o tipo de sociedades ou em-
presas financeiras, comerciais, industriais, mobiliárias ou imobiliárias; atividades de capital de risco, de capital de investimento e de capital de desenvolvi-
mento na área da energia; consultoria em matéria de financiamento de projetos de energia; transações financeiras em mercados grossistas das energias, do 
gás, da eletricidade e dos produtos petrolíferos e químicos; corretagem em bolsa no domínio energético; corretagem de matérias-primas. CLASSE 37: Servi-
ços de extração de recursos naturais; serviços de reabastecimento e abastecimento de combustível; estações de serviço de veículos; manutenção, lavagem e 
reparação de veículos e peças de veículos; serviços de mudança de óleo de veículos; assistência em caso de avaria do veículo (reparo); engraxamento, lubri-
ficação e afinação do motor; inflação, reparação e montagem de pneus; serviços de construção, manutenção e conservação de estradas; comissionamento, 
manutenção, resolução de problemas, reparação de aparelhos e instalações de produção de energia, distribuição e armazenamento de energias; construção, 
manutenção e conservação de refinarias e estruturas de produção, distribuição e armazenamento de petróleo, gás e produtos químicos; aluguel de sondas e 
equipamentos de perfuração; perfuração de poços; construção, instalação e manutenção de dutos, oleodutos e gasodutos; recarga de baterias; carregamento 
de veículos elétricos; instalação, reparação e manutenção de instalações de fornecimento de energia e recarga de baterias e veículos; Instalação de equipa-
mento telefônico; instalação, programação e manutenção de sistemas de automação residencial na área de energia. CLASSE 38: Serviços de telecomunica-
ções; serviços de telefone e telemóveis; serviços de conexão e fornecimento de acesso à Internet e outras redes informáticas mundiais; difusão, transmissão 
e troca de informações e de dados através da Internet e de todos os meios teleinformáticos; serviços de mensagens eletrónicas; fornecimento de acesso a 
plataformas, blogues e fóruns de discussão na Internet; fornecimento de acesso a bases de dados; teletransmissão de informações e de dados destinados à 
manutenção de instalações de armazenamento ou de distribuição de gás e de eletricidade. CLASSE 39: Transporte, embalagem, distribuição (entrega), ar-
mazenamento de mercadorias, incluindo petróleo, gás e produtos químicos, bem como todos os produtos comercializados em estações de serviço; transpor-
te, distribuição (entrega), armazenamento e fornecimento de energia em todas as formas; informações e assessoria relacionadas com os serviços supracita-
dos; reboque, aluguel e disponibilização temporária de veículos; informações de tráfego e transporte; serviços de navegação e geolocalização para veículos. 
CLASSE 40: Produção de todas as formas de energias; transformação e tratamento de todos os materiais para produção de energias; serviços de processa-
mento de elementos naturais (sol, água, vento) em energia; tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos e matéria orgânica; refinador; serviços de 
purificação, descontaminação e despoluição do ar, da água e do solo; serviços de descontaminação, despoluição e saneamento de instalações e locais indus-
triais, equipamento e aparelhos na área da produção de energia; informações técnicas e assessoria para terceiros em matéria de produção de energia; aluguel 
de aparelhos e instalações para geração de energia sob todas as formas e fornecimento de informações relacionadas com os mesmos; aluguel de aparelhos e 
instalações de tratamento químico e fornecimento de informações relacionadas com os mesmos; mistura de lubrificantes para terceiros. CLASSE 41: Educa-
ção; formação; serviços de divertimento; atividades desportivas e culturais; edição de publicações (sem ser publicitárias) em todas as formas; organização e 
realização de concursos, lotarias e competições desportivas; organização e direcção de colóquios, fóruns e seminários, conferências, congressos; produção 
de espetáculos e filmes; organização de exposições com fins culturais e educativos; organização de campanhas informativas. CLASSE 42: Serviços de aná-
lises e pesquisas industriais; serviços de engenharia; serviços de pesquisa, de prospeção e de exploração para as indústrias petrolífera, do gás e mineira; 
testes em poços petrolíferos; exploração, estudos e peritagens de jazidas de petróleo, gás e minérios; pesquisas científicas, tecnológicas e assistência técnica 
(engenharia) no setor da energia; conceção e desenvolvimento de redes de distribuição de energia; serviços de arquitetura e elaboração de plantas para a 
construção de instalações no setor da energia e da refinaria; consultadoria técnica e estudos de projetos técnicos relacionados com a produção e distribuição 
de energia; estudo, pesquisa e desenvolvimento no domínio das energias e dos produtos petrolíferos, de gás e produtos químicos; estudos e pesquisas no 
domínio da proteção ambiental, do tratamento de resíduos e do desenvolvimento sustentável; serviços de análise, de diagnóstico e de ensaio no domínio da 
energia; serviços de laboratório, de análise, de diagnóstico e de ensaio de produtos petrolíferos, de gás e produtos químicos; serviços de auditoria e perita-
gem na área da energia e do consumo de energia; controlo e auditoria de segurança e de qualidade; serviços técnicos de apoio à certificação e à homologa-
ção; controlo técnico e peritagem (trabalhos de engenharia) de instalações que funcionam com o apoio de todos os tipos de energia; controlo técnico de 
veículos; serviços técnicos de leitura à distância de contadores de consumo energético; conceção e análise de sistemas informáticos; serviços de fornecedor 
de serviços de aplicações (ASP). CLASSE 43: Serviços de restaurantes; restaurantes; cafeterias; hotelaria, alojamento temporário e serviços de reserva co-
nexos. CLASSE 45: Serviços de controlo da segurança de instalações de produção, armazenamento, transformação e distribuição de energia, água e produ-
tos petrolíferos, de gás ou produtos químicos, bem como consultadoria conexa; concessão de licenças e, especificamente concessão de licenças de direitos 
de propriedade intelectual, de tecnologias e de conceitos de franchising a terceiros; serviços de consultadoria em matéria de segurança nos domínios da 
energia; consultadoria jurídica em matéria de poupança de energia; serviços de redes sociais on-line. 

Reivindicação de cores: Laranja, Vermelho, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde e Amarelo  
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 Marca nº 
Classes 

 
 

Requerente 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004705/2021/ME/MP$S  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 
 
TotalEnergies SE  
FRANÇA 
2 place Jean Millier La Défense 6 92400 Courbevoie 
France 
 
Industrial e comercial 
27-08-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 01: Produtos químicos usados na indústria, agricultura, horticultura, silvicultura e aquicultura; adubos e fertilizantes; plásticos não-processados em 
todas as formas; adesivos para uso na indústria; produtos petroquímicos e seus derivados; polímeros e aditivos químicos para polímeros; resinas artificiais e 
sintéticas não processadas; lamas de perfuração e aditivos químicos para lamas de perfuração; solventes químicos; lítio; sódio; hidrocarbonos; hidrogênio; 
derivados de hidrocarbonetos e de gás natural; metano; detergentes para uso industrial; produtos desengordurantes para uso em processos de fabricação; 
preparações químicas de condensação; dispersantes de produtos de petróleo; produtos químicos para absorção ou eliminação de todos os produtos petrolífe-
ros; fluidos e agentes de liberação; produtos químicos usados para refinamento de petróleo; produtos químicos para o tratamento, purificação e descontami-
nação de gases; ureia; produtos derivados de ureia e amônia [produtos químicos]; produtos para tratamento de água; aditivos quimicos usados na industria; 
aditivos químicos para combustíveis, lubrificantes, carburantes, betume e outros produtos de petróleo; aditivos químicos para inseticidas, herbicidas e fungi-
cidas; produtos anticongelantes e de degelo; líquido de refrigeração, fluidos hidráulicos e fluidos de transmissão; líquidos de freio. CLASSE 02: Massa mas-
tique [resina natural]; Preparações contra a ferrugem; Preparações anticorrosivas, Tintas para automóveis. CLASSE 03: Preparações para limpar, polir, de-
sengordurar, decapar e lixar; produtos para a lavagem e a conservação de veículos; produtos para a lavagem e a conservação de máquinas e de edifícios; tira-
nódoas; lava-vidros. CLASSE 04: Petróleo (bruto ou refinado); energia elétrica em todas as formas; carburante; biocarburante; combustíveis e biocombustí-
veis; óleo combustível; gás natural e gases de petróleo em todas as formas; lubrificantes, óleos e graxas industriais; oléos de base; aditivos de petróleo usa-
dos na indústria; aditivos não químicos para combustíveis, lubrificantes, carburante, betume e outros produtos de petróleo; aditivos não químicos para inseti-
cidas, herbicidas e fungicidas; solventes de petróleo. CLASSE 05: Preparações para a destruição de animais nocivos; insecticidas, herbicidas, fungicidas, 
pesticidas; produtos fitossanitarios; desinfetantes; ambientadores em aerossol. CLASSE 06: Contentores e recipientes metálicos para armazenamento e trans-
porte; batoques (tampões) metalálicos; botijas, cisternas e cubas metálicas para gás e produtos petrolíferos; oleodutos, mangueiras e tubos metálicos para o 
transporte de gás e de produtos petrolíferos. CLASSE 07: Aparelhos e instalações para a produção de energia; geradores de eletricidade e gás; turbinas eóli-
cas e suas partes; peças de motor; filtros de motor; máquinas de refino de petróleo; geradores de energia para veículos; distribuidores de combustível para 
estações de serviço; robôs industriais; aparelho robótico automatizado dedicado a serviços de energia, proteção ambiental ou desenvolvimento sustentável. 
CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, geodésicos, fotográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de inspeção (supervisão) e de 
ensino; aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, transformação, acumulação, ajuste ou controle de eletricidade; condutas de eletricidade e equi-
pamento para condução de eletricidade (fios, cabos); coletores elétricos; instrumentos de medição de eletricidade; gasômetros (instrumentos de medição); 
aparelhos e instrumentos para monitorar e medir energia; aparelhos de controle e instrumentos de controle para gestão de energia; reguladores de energia; 
células e baterias elétricas; células e baterias de combustível; carregadores para baterias e células; aparelhos e instalações solares para a produção de eletrici-
dade; células e módulos fotovoltaicos; painéis solares acumuladores para energia fotovoltaica; aparelhos de segurança e automação para edifícios e residên-
cias privadas; sistemas de automação residencial; servidores para automação residencial; trocadores de frequência, conversores de tensão; acumuladores 
elétricos e aparelhos para recarregar acumuladores elétricos; equipamentos e roupas de proteção e segurança; triângulos de aviso para veículos avariados; 
óculos e estojos para óculos; alto-falantes; equipamento de processamento de dados; software e aplicativos móveis; aparelhos de diagnóstico, não para uso 
médico; aparelhos e software para teste e análise de petróleo e produtos químicos; cartões eletrônicos e magnéticos; transmissores, cartões e crachás que 
permitem o acesso a redes rodoviárias ou de autoestradas; rádios para veículos; baterias para veículos; terminais e estações para recarregar e fornecer energia 
para baterias e veículos. CLASSE 11: Aparelhos e instalações de iluminação, de aquecimento, de cozinhar, de produção de vapor, de secagem, de refrigera-
ção, de ventilação; instalações e aparelhos para destruir ou eliminar resíduos; instalações e aparelhos para a purificação, descontaminação, despoluição do ar, 
da água e dos solos; sensores e coletores de energia solar para aquecimento; instalações e aparelhos para o tratamento, a distribuição e o fornecimento de 
gás; instalações e aparelhos para a distribuição e o tratamento de água; acessórios de regulação e de segurança para instalações de água e gás; caldeiras; 
lâmpadas. CLASSE 12: Veículos; peças e acessórios para veículos; pneus para rodas de veículos, palas de sol para automóveis, coberturas para assentos de 
veículos, correntes de pneus [peças de veículos terrestres], cintos de segurança, tapetes adaptados para veículos; drones. CLASSE 14: Relógios, relojoaria e 
instrumentos cronométricos. CLASSE 16: Material impresso; papelaria e artigos de escritório (excepto móveis); brochuras, revistas, jornais, prospectos, 
catálogos, guias, livros; sacos de embalagem de papel ou cartão; caixas em cartão ou em papel; adesivos para papelaria ou uso doméstico; suportes e materi-
ais publicitários e promocionais feitos em papel; etiquetas adesivas. CLASSE 17: Resinas artificiais e sintéticas semi-acabadas; polímeros elastoméricos; 
películas poliméricas (sem ser para embalagem ou acondicionamento); borracha sintética; borracha em bruto ou semitrabalhada; matérias plásticas semi-
trabalhadas; embalagens de plásticos, a saber bolsas, saquetas; películas e folhas, rolhas em borracha; produtos e materiais isolantes; óleos e gorduras isolan-
tes; selantes e vedantes. CLASSE 18: Bagagens, sacos e outros objetos de transporte; chapéus-de-chuva; guarda-sol [sombrinhas]. CLASSE 19: Materiais de 
construção não metálicos; asfalto, betumes, alcatrão e respetivos produtos derivados; revestimentos e ligantes betuminosos para a construção; estruturas 
transportáveis não metálicas. CLASSE 20: Contentores e recipientes não metálicos para armazenamento ou transporte; recipientes de embalagem em maté-
rias plásticas; buchas de cavidade, não-metálicas. CLASSE 21: Escovas, pentes e esponjas; artigos de limpeza. CLASSE 25: Vestuário; sapatos; chapelaria. 
CLASSE 28: Jogos; brinquedos; artigos de ginástica e desporto. CLASSE 35: Serviços de publicidade e de promoção de vendas; organização e gestão de 
operações comerciais de fidelização de clientela; serviços de cartões de clientes; organização de exposição ou de manifestação com fins comerciais ou de 
publicidade; patrocínio e mecenato publicitários e comerciais; serviços de assinatura e de gestão de assinaturas (para terceiros) de publicações; serviços de 
administração, de faturamento e de contabilidade por conta de terceiros; gestão de negócios comerciais relacionados com a compra, venda e fornecimento de 
energias e de produtos petrolíferos, de gás e produtos químicos; conclusão de contratos de compra e venda por conta de terceiros no domínio das energias; 
leitura automática de contadores para fins de faturamento; promoção, por conta de terceiros, de produtos que funcionam com todo o tipo de energia; serviços 
de consultadoria comercial e recolha de informações comerciais em matéria de consumo de energia (melhoria e controlo do consumo de energia); serviços 
de gestão comercial de frotas de veículos; serviços de assinatura de cobrança automática de portagem; serviços de gestão de ficheiros, bases de dados e pla-
taformas de alojamento; gestão administrativa de compras de produtos e/ou de serviços; serviços de venda por grosso ou a retalho de produtos petrolíferos, 
de gás e químicos; serviços de venda a retalho dos produtos a seguir: produtos automóbilísticos (petrolíferos e de manutenção), acessórios para veículos, 
produtos alimentares e bebidas, artigos de imprensa e de papelaria, livros e publicações diversas, produtos de drogaria, higiene e perfumaria, produtos de 
limpeza para uso doméstico, produtos relacionados com áudio e vídeo, brinquedos, flores, vestuário e calçado, produtos de telefonia móvel e acessórios para 
os mesmos, jogos de lotaria. CLASSE 36: Negócios e informações financeiras; serviços bancários; serviços de financiamento e de crédito; serviços de segu-
ros; serviços de cartões de pré-pagamento e de pagamento, assim como outros cartões para uso financeiro e a eles referentes; transferência eletrónica de 
fundos; assessoria e informações financeiras no domínio da energia; serviços de recuperação de impostos por conta de terceiros; corretagem de créditos de 
carbono; patrocínio e mecenato financeiro; serviços de fundo de investimentos; aquisiçao de participações em todo o tipo de sociedades ou empresas finan-
ceiras, comerciais, industriais, mobiliárias ou imobiliárias; atividades de capital de risco, de capital de investimento e de capital de desenvolvimento na área 
da energia; consultoria em matéria de financiamento de projetos de energia; transações financeiras em mercados grossistas das energias, do gás, da eletrici-
dade e dos produtos petrolíferos e químicos; corretagem em bolsa no domínio energético; corretagem de matérias-primas. CLASSE 37: Serviços de extração 
de recursos naturais; serviços de reabastecimento e abastecimento de combustível; estações de serviço de veículos; manutenção, lavagem e reparação de 
veículos e peças de veículos; serviços de mudança de óleo de veículos; assistência em caso de avaria do veículo (reparo); engraxamento, lubrificação e afina-
ção do motor; inflação, reparação e montagem de pneus; serviços de construção, manutenção e conservação de estradas; comissionamento, manutenção, 
resolução de problemas, reparação de aparelhos e instalações de produção de energia, distribuição e armazenamento de energias; construção, manutenção e  
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conservação de refinarias e estruturas de produção, distribuição e armazenamento de petróleo, gás e produtos químicos; aluguel de sondas e equipamentos 
de perfuração; perfuração de poços; construção, instalação e manutenção de dutos, oleodutos e gasodutos; recarga de baterias; carregamento de veículos 
elétricos; instalação, reparação e manutenção de instalações de fornecimento de energia e recarga de baterias e veículos; Instalação de equipamento tele-
fônico; instalação, programação e manutenção de sistemas de automação residencial na área de energia. CLASSE 38: Serviços de telecomunicações; servi-
ços de telefone e telemóveis; serviços de conexão e fornecimento de acesso à Internet e outras redes informáticas mundiais; difusão, transmissão e troca de 
informações e de dados através da Internet e de todos os meios teleinformáticos; serviços de mensagens eletrónicas; fornecimento de acesso a plataformas, 
blogues e fóruns de discussão na Internet; fornecimento de acesso a bases de dados; teletransmissão de informações e de dados destinados à manutenção de 
instalações de armazenamento ou de distribuição de gás e de eletricidade. CLASSE 39: Transporte, embalagem, distribuição (entrega), armazenamento de 
mercadorias, incluindo petróleo, gás e produtos químicos, bem como todos os produtos comercializados em estações de serviço; transporte, distribuição 
(entrega), armazenamento e fornecimento de energia em todas as formas; informações e assessoria relacionadas com os serviços supracitados; reboque, 
aluguel e disponibilização temporária de veículos; informações de tráfego e transporte; serviços de navegação e geolocalização para veículos. CLASSE 40: 
Produção de todas as formas de energias; transformação e tratamento de todos os materiais para produção de energias; serviços de processamento de ele-
mentos naturais (sol, água, vento) em energia; tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos e matéria orgânica; refinador; serviços de purificação, 
descontaminação e despoluição do ar, da água e do solo; serviços de descontaminação, despoluição e saneamento de instalações e locais industriais, equipa-
mento e aparelhos na área da produção de energia; informações técnicas e assessoria para terceiros em matéria de produção de energia; aluguel de aparelhos 
e instalações para geração de energia sob todas as formas e fornecimento de informações relacionadas com os mesmos; aluguel de aparelhos e instalações 
de tratamento químico e fornecimento de informações relacionadas com os mesmos; mistura de lubrificantes para terceiros. CLASSE 41: Educação; forma-
ção; serviços de divertimento; atividades desportivas e culturais; edição de publicações (sem ser publicitárias) em todas as formas; organização e realização 
de concursos, lotarias e competições desportivas; organização e direcção de colóquios, fóruns e seminários, conferências, congressos; produção de espetá-
culos e filmes; organização de exposições com fins culturais e educativos; organização de campanhas informativas. CLASSE 42: Serviços de análises e 
pesquisas industriais; serviços de engenharia; serviços de pesquisa, de prospeção e de exploração para as indústrias petrolífera, do gás e mineira; testes em 
poços petrolíferos; exploração, estudos e peritagens de jazidas de petróleo, gás e minérios; pesquisas científicas, tecnológicas e assistência técnica 
(engenharia) no setor da energia; conceção e desenvolvimento de redes de distribuição de energia; serviços de arquitetura e elaboração de plantas para a 
construção de instalações no setor da energia e da refinaria; consultadoria técnica e estudos de projetos técnicos relacionados com a produção e distribuição 
de energia; estudo, pesquisa e desenvolvimento no domínio das energias e dos produtos petrolíferos, de gás e produtos químicos; estudos e pesquisas no 
domínio da proteção ambiental, do tratamento de resíduos e do desenvolvimento sustentável; serviços de análise, de diagnóstico e de ensaio no domínio da 
energia; serviços de laboratório, de análise, de diagnóstico e de ensaio de produtos petrolíferos, de gás e produtos químicos; serviços de auditoria e perita-
gem na área da energia e do consumo de energia; controlo e auditoria de segurança e de qualidade; serviços técnicos de apoio à certificação e à homologa-
ção; controlo técnico e peritagem (trabalhos de engenharia) de instalações que funcionam com o apoio de todos os tipos de energia; controlo técnico de 
veículos; serviços técnicos de leitura à distância de contadores de consumo energético; conceção e análise de sistemas informáticos; serviços de fornecedor 
de serviços de aplicações (ASP). CLASSE 43: Serviços de restaurantes; restaurantes; cafeterias; hotelaria, alojamento temporário e serviços de reserva 
conexos. CLASSE 45: Serviços de controlo da segurança de instalações de produção, armazenamento, transformação e distribuição de energia, água e pro-
dutos petrolíferos, de gás ou produtos químicos, bem como consultadoria conexa; concessão de licenças e, especificamente concessão de licenças de direi-
tos de propriedade intelectual, de tecnologias e de conceitos de franchising a terceiros; serviços de consultadoria em matéria de segurança nos domínios da 
energia; consultadoria jurídica em matéria de poupança de energia; serviços de redes sociais on-line.  

Reivindicação de cores: Laranja, Vermelho, Roxo, Azul escuro, Azul claro, Verde e Amarelo 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004706/2021/ME/MP 
12 
 
ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED 
 
CHINA 
NO.2 10TH AVENUE HANGZHOU ECONOMIC 
AND TECHNOLOGICAL, DEVELOPMENT ZONE, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA 
 
Industrial e comercial 
16-09-2021 
 
CLASSE 12: Pneus para automóveis; Pneus para jantes 
de veículos; Pneus [pneumáticos].  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004707/2021/ME/MS 
45 
 
Vieira de AlmeiDA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS, SP RL 
 
PORTUGAL 
RUA DOM LUÍS I, 28, 1200-151 LISBOA, PORTU-
GAL 
 
Comercial 
17-09-2021 
 
CLASSE 45: Serviço jurídicos; Aconselhamento e 
representação Jurídica; Serviços de Consultoria Jurídi-
ca.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004708/2021/ME/MP  
12 
 
ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED 
 
China 
NO.2 10TH AVENUE HANGZHOU ECONOMIC 
AND TECHNOLOGICAL, DEVELOPMENT ZONE, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA 
 
Industrial e Comercial 
16-09-2021 
 
CLASSE 12: Pneus para automóveis; Pneus para jantes 
de veículos; Pneus [pneumáticos]. 
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Nº pedido de Patente: 00003/2019/PE 

Data do pedido: 15-11-2019 

Requerente: Metrc LLC 

Residência: 4151 S. Pipkin Road, Lakeland, FL 33811-1425, United States Of America 

País: Estados Unidos da Amér ica 

 

Inventor (es): 

 

 

 

 

 

 

Epígrafe/Título: Método e aparelho para rastrear  uma ou mais plantas e/ ou produtos à base de plantas e/ou rastrear  a venda de produtos der iva-

dos das mesmas, utilizando tecnologia RFI. 

Resumo da Invenção:  

Esta invenção é para rastrear pelo menos uma planta. Um método desta invenção compreende; pelo menos uma semente ou pelo menos um caule em pelo 

menos um vaso correspondente; posicional pelo menos uma etiqueta de RFID correspondente em relação á semente ou ao caule de tal maneira, em que a 

etiqueta de RFID Compreende uma alça; embalar um material colhido em um produto embalado e anexar uma etiqueta de RFID da planta envasada, ou 

uma etiqueta de RFID de produto que é associada com a pluralidade de etiquetas ao produto  embalado; confirmar um pedido para autorização por um 

cartão de compra por RFID; e após confirmar informações de ID, transferindo pelo menos um produto. 

Revindicação de Prioridade: 15-11-2018, Estados Unidos da América, 62/767763 

 

Desenho 

Dilek Dagdelen UYSAL 

4151 S. Pipkin Road 

Lakeland 

FL 33811-1425 

United States of America 

John William STEPHENS 

4014 Glen Garry Rd E 

Lakeland 

FL 33813 

United States of America 

 

 

 Jeffrey Lane WELLS 

4151 S. Pipkin Road 

Lakeland 

FL 33811-1425 

United States of America 
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Nº pedido de Patente :00004/2020/PE 

Data do pedido: 02-01-2020 

Requerente: A&l Services Incorporated 

Residência: Office 611, Level 6, The Fairmont Dubai, Sheikh Zayed Road, PO BOX 33964, Dubai, UAE  

País: Emirados Árabes Unidos 

 

Inventor (es):   

 

 

 

 

 

Epígrafe/Título: SISTEMA GERADOR DE POTÊNCIA DE ALTA EFICIÊNCIA E MÉTODO DE OPERAR O MESMO.  

Resumo da Invenção:  

São divulgados um sistema gerador de potência que utiliza indução magnética e um método de operar o mesmo. O Sistema gerador de potência inclui pelo 
menos um eletroíman estacionário que recebe uma tensão de excitação de uma fonte de alimentação. O pelo menos um íman estacionário tem um polo 
norte e um polo sul. O sistema também  inclui pelo menos uma bobina estacionária  posicionada externamente a e em grande proximidade dos polos norte e 

sul do pelo menos um eletroíman de modo a que quando o pelo menos um eletroíman é excitado, uma força eletromotriz (EMF) seja induzida na pelo me-
nos um eletroíman pode ser CA ou CC. O sistema também inclui um modulador de frequência para alterar a taxa de corrente elétrica induzida no pelo me-
nos um eletroíman de modo a que a alteração da taxa atual faça com que uma EMF seja induzida na bobina. 

Revindicação de Prioridade:  

03/01/2019, Estados Unidos da América, US 62/787,975 

20/11/2019, Estados Unidos da América, US 16/689,827 

Desenho :  

 

 

 

Alexis  HERRERA 

MBK Tower, Apt #5502,  

Business Bay, Dubai, UAE. 

American 

Iyad BAGHDANE 

Executive Tower G, Apt 
#4005, Business Bay, Dubai, 
UAE. 

American 
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RETIFICAÇÃO  

 
 

RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DE PEDIDOS DE REGISTO MARCAS 
RETIFICAÇÃO PEDIDO PATENTE 
RETIFICAÇÃO  PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DO TÍTULO DE REGISTO  
RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DIU — DECLARAÇÃO INTENÇÃO DE USO 
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RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DE PEDIDOS  

DE REGISTO  

 

MARCAS 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação do logotipo nº 00004076/2019 – 

 - em nome da Casa do Cidadão, com 

residência na Avenida Amílcar Cabral, nº 3, Calçada Diogo Go-

mes – Plateau - Cabo Verde , publicada no 18º BPI, na parte 

relativa a modalidade. 

  

De: Marca 

 

Para: Logotipo 

  

00004076/2019 

 

Retificação da marca nominativa nº 00004559/2021/ME/MP&S – 

IT'S YOUR MOMENT - em nome da MULTICHOICE AFRICA 

HOLDINGS B.V., com residência em Taurusavenue 105, 2132 

LS Hoofddorp, Países Baixos, publicada no 23º BPI, na parte 

relativa da data do pedido. 

 

De: 09-03-2021 

Para: 30-03-2021 

00004559/2021/ME/MP&S IT'S YOUR MOMENT 

Retificação da marca nominativa nº 00004585/2021/ME/MP&S - 

AMERICAN EXPRESS – em nome da American Express Mar-

keting & Development Corp., com residência em 200 Vesey 

Street, New York, NY 10285, Estados Unidos da América, publi-

cada no 23ºBPI, na parte relativa a residência do titular: 

  

De: 200 Vesey Steet, New York, NY 10285, Estados Unidos da 

América; 

 

Para: 200 Vesey Street, New York, NY 10285, Estados Unidos 

da América 

00004585/2021/ME/MP&S AMERICAN EXPRESS 

Retificação da marca mista nº 00004592/2021/ME/MS – Version 

8.0 Camera logo - em nome da Beijing Dajia Internet Information 

Technology Co.,LTD., com residência em Room 101D1-7, 1st 

Floor, Building 1, No. 6, Shangdi west Road, Haidian District, 

Beijing, China, publicada no 23º BPI, na parte relativa ao numero 

de prioridade do pedido. 

 

De: 52152950 

Para: 52133804 

00004592/2021/ME/MS 
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RETIFICAÇÃO publicação  

RETIFICAÇÃO PEDIDO  
 
 

PATENTE 
 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

52 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
N.º Patente Produto / Processo 

Retificação da patente de invenção nº 00001/2016/PE—

MÉTODO DE PRODUÇÃO DE UM COMPOSTO À BASE DE 

MERCÚRIO, O COMPOSTO À BASE DE MERCÚRIO, OS 

MÉTODOS PARA UTILIZAÇÃO DO COMPOSTO À BASE 

DE MERCÚRIO E AS UTILIZAÇÕES DO COMPOSTO À 

BASE DE MERCÚRIO - PAREKH, SUNEEL NAVNITDAS , 

com residência em A-10 Manoj CHSL, S G Marg, Prabhadevi, 

Mumbai 400025, India, publicada no 13º BPI, na parte relativa ao 

numero da patente. 

De: 00003508/2016/PE 

Para: 00001/2016/PE 

00001/2016/PE 

MÉTODO DE PRODUÇÃO DE UM COMPOS-

TO À BASE DE MERCÚRIO, O COMPOSTO 

À BASE DE MERCÚRIO, OS MÉTODOS PA-

RA UTILIZAÇÃO DO COMPOSTO À BASE 

DE MERCÚRIO E AS UTILIZAÇÕES DO 

COMPOSTO À BASE DE MERCÚRIO. 

Retificação da patente de invenção nº 00002/2011/PE - INSTA-

LAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

PERCEVE – em nome da Maria Ruth Sanchez Lugilde, com 

residência em C/ Arquitecto A. Cominges, 66 36390 Vigo 

(Pontevedra), Espanha, publicada no 17ºBPI, na parte relativa ao 

numero da patente: 

  

De: 00003878/2011/PE 

Para: 00002/2011/PE 

00002/2011/PE 
INSTALAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E DE-

SENVOLVIMENTO DO PERCEVE 
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RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DE  
CONCESSÃO  DO TÍTULO DE REGISTO  

 
 

 
MARCAS 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca mista nº 00003050/2016/ME/MP - 

em nome da Yanmar Holdings Co.Ltd., 

com residência em Chayamachi 1-32, Kita Ward, Osaka City, 

Japan, publicada para efeito de concessão de título de registo no 

23º BPI, na parte relativa ao nome do requerente e data do pedido 

de registo: 

  

De: Yanmar  Power  Techonolgy Co. Ltd 

  

Para: Yanmar  Holdings Co.Ltd 

  

De: 17-12-2019 

  

Para: 17-02-2019 

  

00003050/2016/ME/MP 
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RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DECLARAÇÃO 

DE INTENÇÃO DE USO   

 

MARCA 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca mista  0000323/2006/ME/MP  -

 em nome da PUMA SE, com residência em 

PUMA Way 1, 91074, Herzogenaurach, Alemanha , publicada 

para efeito da Declaração de Intenção de Uso no 20º BPI, na parte 

relativa a data de concessão do titulo de registo: 

  

De: 28-11-2014 

  

Para: 30-07-2013 

  

    0000323/2006/ME/MP 
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 PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS 

 
 

 

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

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

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

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

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

ou representante legal da empresa); 

 Factos demonstrativos se a marca é industrial ou comercial; 

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

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

e o resultado desse pedido. 

 
 
2 – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 

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

é preferível); 

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

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

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

rente ser estrangeiro sem residência em Cabo Verde; 

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

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

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

cação Internacional das Marcas. 
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AVERBAMENTOS 

3 
 
 
AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR 
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR 
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AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO DA 
IDENTIDADE DO TITULAR 

 
 
 
 

MARCA 
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 AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA IDENTIDADE 
DO TITULAR: 

N.º REGISTO Sinal  Classes 

DE : CORTEFIEL, S.A. 

PARA: TENDAM RETAIL, S.A. 

  

00003310/2016/ME/MP 

 

25 

DE : CORTEFIEL, S.A. 

PARA: TENDAM RETAIL, S.A. 

  

00003311/2017/ME/MP 

 

25 

DE : CORTEFIEL, S.A. 

PARA: TENDAM RETAIL, S.A. 

  

00003313/2017/ME/MP 

 

25 

DE : CORTEFIEL, S.A. 

PARA: TENDAM RETAIL, S.A. 

  

00003320/2017/ME/MP&S 

  

SPRINGFIELD 03, 25, 35 

DE : CORTEFIEL, S.A. 

PARA: TENDAM RETAIL, S.A. 

  

00003340/2017/ME/MP 

 

 

 

25 

DE : CORTEFIEL, S.A. 

PARA: TENDAM RETAIL, S.A. 

  

00003341/2017/ME/MP&S 

  

CORTEFIEL 25, 35 
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AVERBAMENTO ALTERAÇÃO  
DE CLASSE 

 
 
 
 

MARCA 
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AVERBAMENTO  DE ALTERAÇÃO DE CLASSE: N.º Marca Sinal da Marca Classes 

DE:  30, 32 e 33 

  

Para: 30, 32 

  

     00003673/2018/ME/MP GREEN ENERGY     30, 32 
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PEDIDO

EXAME FORMAL

PUBLICAÇÃO BPI

OPOSIÇÃO?

IRREGULARIDADES  
FORMAIS?

NÃO

SIM
NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

EXAME DE FUNDO

SIM
RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE?

SIM

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
REGULARIZAÇÃO DO 

PEDIDO?

NÃO

SIM

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA 
(OFICIOSOS)?

NÃO

CONCESSSÃO DO 
REGISTO

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
MANTÉM OS 

FUNDAMENTOS DE 
RECUSA?

NÃO

RECUSA DEFINITIVA SIM

RECUSA PEDIDO

PUBLICAÇÃO DESPACHO 
BPI

INDEFERIMENTO 
PEDIDO

NÃO

SIM

NÃO

ETAPA RE-EXAME

NÃO
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RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE  

DESPACHO ADMINISTRTIVO  
OPOSIÇÃO  
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RECLAMAÇÃO  
IMPROCEDENTE  

 MARCAS  
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Marcas Reclamante / Reclamada 
Data de 
Pedido 

Clas
se 

Data de 
despacho 

Decisão 

 
00005/2005/MN/MS  

 
 
 

00006/2005/MN/MS  

 
 
 
 

00007/2005/MN/MS  

 
 
 
 
 
 
 

00008/2005/MN/MS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

00004239/2019/ME/MS  

 
 
 

 
 

TRANSPORTES AÉREOS 
DE CABO VERDE S.A  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN AERONAÚTI-
CA INTEGRAL CANA-

RIA, S.L.  

 

08-08-2005  39 

27-07-2021 

Reclamação considerada improcedente, 
por inobservância  dos requisitos pre-
vistos nas alíneas a), b e c) do nº 1 do 
artigo163º do CPI, para determinação 
da imitação ou usurpação da marca da 
reclamante, tendo sido, em consequên-
cia, deferido o pedido de registo da 
marca da reclamada, nos termos do nº 
3, do artigo 155º do CPI- Código da 
Propriedade Industrial. 

09-12-
2019   

39 
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RECUSA 

 

 
 
 

 
RECUSA PEDIDO DE REGISTO MARCAS 
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RECUSA PEDIDO DE REGISTO 

 MARCAS  
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Marca 
  

  
Nº Pedido 

Requerente / Titular Data de pedido Classe Data de Despacho Decisão 

  
  
CLOUD 
  

  
 00002059/2012/ME/MP 

  
PT - PORTUGAL, 

SGPS, S.A 
27-12-2012  38  07-10-2021 

O pedido de registo foi Recu-
sado, nos termos da alínea 
b) e c) do nº 1 do artigo 156º 
do CPI - Código da Proprie-
dade Industrial (CPI), de 20 
de agosto de 2007. 
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CONCESSÃO DE TÍTULOS  
DE REGISTO    

CONCESSÃO DE REGISTO  
 

 
 
DE MARCAS 
DE LOGOTIPO 
DE DESEMHO 
DE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM  
DE PATENTE 
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 TÍTULOS DE REGISTO 

 MARCAS  
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O BOTICÁRIO 

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00001864/2012/ME/MP 

Marca: SOL 

Classes: 32 

Titular: Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, 
S.A. 

Data do pedido: 30-05-2012 

Publicação:  3º BPI 

Data de Concessão: 08-06-2021 

País de Origem: MÉXICO 

N.º Registo: 00001935/2012/ME/MP 

Marca: S SEAT logo 

Classe: 12 

Titular: SEAT, S.A. 

Data do pedido: 31-08-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: ESPANHA 

N. º Registo: 00001948/2012/ME/MS 

Marca: O BOTICÁRIO 

Classes: 35 

Titular: Botica Comercial Farmacêutica, 
S.A. 

Data do pedido: 04-09-2012 

Publicação:  3º BPI 

Data de Concessão: 27-07-2021 

País de Origem: BRASIL 

N. º Registo: 00001999/2012/ME/MP 

Marca: Bella Dutch 

Classes: 29 

Titular: Fr ieslandCampina Neder land 
B.V 

Data do pedido: 14-11-2012 

Publicação:  3º BPI 

Data de Concessão: 27-07- 2021 

País de Origem: HOLANDA 

N.º Registo: 00002110/2013/ME/MP 

Marca: É Continente 

Classes: 03, 05, 16, 21, 29, 30 e 32 

Titular: Modelo Continente Hipermercados, 
S.A. 

Data do pedido: 05-03-2013 

Publicação:  3º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N. º Registo: 00002117/2013/ME/MP 

Marca: Área Viva 

Classes:32 

Titular: MODELO CONTINENTE HI-
PERMERCADOS, S.A 

Data do pedido: 05-03-2013 

Publicação:  3º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N. º Registo: 00002127/2013/ME/MP 

Marca: Alvita 

Classes: 29 

Titular: B.S.A. 

Data do pedido: 06-05-2013 

Publicação:  3º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: FRANÇA 

N. º Registo: 00002130/2013/ME/MP&S 

Marca: OPTIVISÃO 

Classes: 09, 44 

Titular: Optivisão – Óptica, Serviços e 
Investimento, S.A. 

Data do pedido: 19-04-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 
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CRISTASOL 

DEPIROLL XANPA 

TACTO 

N. º Registo: 00002136/2013/ME/MP 

Marca: DEPIROLL 

Classes: 03 

Titular: CHURCH & DWIGHT CO., INC. 

Data do pedido: 03-04-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

N.º Registo: 00002536/2014/ME/MP 

Marca: XANPA 

Classe: 03 

Titular: BRANDCARE EST 2014, S.A 

Data do pedido: 20-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00002537/2014/ME/MP 

Marca: TACTO 

Classe: 03 

Titular: BRANDCARE EST 2014, S.A 

Data do pedido: 20-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00002539/2014/ME/MP 

Marca: CRISTASOL 

Classe: 03 

Titular: BRANDCARE EST 2014, S.A 

Data do pedido: 20-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00002474/2014/ME/MP 

Marca: PATTRA 

Classe: 30   

Titular: Asia Golden Rice Co., Inc., 

Data do pedido: 27-06-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 08-06-2021 

País de Origem: TAILÂNDIA 

N.º Registo: 00002496/2014/ME/MP&S 

Marca: Huawei  

Classe: 09, 35, 37, 38, 42 

Titular: HUAWEI TECHNOLOGIES 

CO., LTD. 

Data do pedido: 29-07-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CHINA  

N. º Registo: 00002509/2014/ME/MS 

Marca: CDISCOUNT 

Classes: 35 e 38 

Titular: CDISCOUNT 

Data do pedido: 15-09-2014 

Publicação:  4º BPI 

Data de Concessão: 14 -06- 2021 

País de Origem: FRANÇA 
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ONUREG 

 
 

 

RED LABEL 

DUNLOP 

  

7 + POR DIA 

FIREX 

N.º Registo: 00002510/2014/ME/MP 

Marca: OCEANIC (MISTA) 

Classe: 07, 08, 09, 11 

Titular: CDISCOUNT 

Data do pedido: 13-06-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: FRANÇA 

N.º Registo: 00002511/2014/ME/MP&S 

Marca: SAPO (MISTA)  

Classe: 09, 16, 35, 38, 41, 42 

Titular: PT COMUNICAÇÕES, S.A. 

Data do pedido: 25-08-2014  

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N. º Registo: 00002512/2014/ME/MP 

Marca: 7 + POR DIA 

Classes: 31, 32 

Titular: SUMOL + COMPAL MARCAS, 
S.A. 

Data do pedido: 19-08-2014 

Publicação:  4º BPI 

Data de Concessão: 14 -06- 2021 

País de Origem: PORTUGAL 

 

N.º Registo: 00002513/2014/ME/MP 

Marca: DUNLOP 

Classe:   12 

Titular: SUMITOMO RUBBER SOUTH 

AFRICA (PTY) LTD. 

Data do pedido: 21-08-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: ÁFRICA DO SUL 

N.º Registo: 00002514/2014/ME/MP 

Marca: D  

Classe: 12 

Titular: SUMITOMO RUBBER SOUTH 

AFRICA (PTY) LTD. 

Data do pedido: 21-08-2014  

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: ÁFRICA DO SUL 

N.º Registo: 00002515/2014/ME/MP 

Marca: RED LABEL 

Classe: 34 

Titular: PHILIP MORRIS PRODUCTS, 

S.A. 

Data do pedido:  05-09-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00002532/2014/ME/MP 

Marca: ONUREG 

Classe: 05 

Titular: CELGENE CORPORATION 

Data do pedido: 31-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00002533/2014/ME/MP 

Marca: FIREX 

Classe: 05 

Titular: MISTOLIN, S.A. 

Data do pedido: 13-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 
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FENO  

DE  

PORTUGAL 

SUPER POP 

 

SANTEN 

N. º Registo: 00002535/2014/ME/MP 

Marca: FENO DE PORTUGAL  

Classes: 03 

Titular: BRANDCARE EST 2014, S.A 

Data do pedido: 20-10-2014 

Publicação:  4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00002540/2014/ME/MP 

Marca: SUPER POP 

Classe: 03 

Titular: BRANDCARE EST 2014, S.A 

Data do pedido: 20-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00002541/2014/ME/MP 

Marca: GLOBAL MEDIA GROUP 

Classe: 09, 35, 38, 41 

Titular: CONTROLINVESTE CONTEÚ-

DOS, S.A. 

Data do pedido: 20-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00002568/2014/ME/MP 

Marca: L&M 

Classe: 34 

Titular: PHILIP MORRIS PRODUCTS, 

S.A. 

Data do pedido: 29-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: SUÍÇA 

N. º Registo: 00002569/2014/ME/MP 

Marca: SANTEN 

Classes: 05, 10 

Titular: SANTEN PHARMACEUTICAL 
CO., LTD. 

Data do pedido: 29-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: JAPÃO 

N.º Registo: 00002570/2014/ME/MP 

Marca: ROCA 

Classe: 11, 19, 20, 21 

Titular: ROCA SANITÁRIO, S.A. 

Data do pedido: 29-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: ESPANHA 

N. º Registo: 00002571/2014/ME/MP 

Marca: CHESTERFIELD KS 

Classes: 34 

Titular: PHILIP MORRIS PRODUCTS, 
S.A. 

Data do pedido: 29-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: SUÍÇA 

N. º Registo: 00002572/2014/ME/MP 

Marca: SANTEN 

Classes: 05, 10 

Titular: SANTEN PHARMACEUTICAL 
CO., LTD. 

Data do pedido: 29-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2021 

País de Origem: JAPÃO 
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HUAWEI MATE 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

DOKKER 

 
 

 
 
 

 

ROGER VIVIER 

DUTCH LADY 

 

 
 
 
 

 

thyssenkrupp  

N.º Registo: 00002581/2014/ME/MP 

Marca: CANON 

Classe: 09 

Titular: CANON KABUSHIKI KAISHA 

Data do pedido: 03-11-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: JAPÃO 

N.º Registo: 00002592/2014/ME/MP 

Marca: ROGER VIVIER  

Classe: 25 

Titular: Roger  Vivier  S.p.A. 

Data do pedido: 10-11-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: ITÁLIA  

N.º Registo: 00002701/2015/ME/MP 

Marca: DUTCH LADY 

Classe: 29 

Titular: Fr ieslandCampina Neder land B.V. 

Data do pedido: 30-01-2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: HOLANDA 

N.º Registo: 00002702/2015/ME/MP 

Marca: Firestone 

Classe: 12 

Titular: BRIDGESTONE LICENSING 

SERVICES, INC. 

Data do pedido: 03-03-2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N. º Registo: 00002703/2015/ME/MP 

Marca: F 

Classes: 03 

Titular: BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC. 

Data do pedido: 03-03-2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00002716/2015/ME/MP 

Marca: DOKKER 

Classe: 12 

Titular: RENAULT s.a.s 

Data do pedido: 13-04-2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: FRANÇA 

N.º Registo: 00002837/2015/ME/MP 

Marca: HUAWEI MATE 

Classe: 09 

Titular: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

Data do pedido: 21-08-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00002934/2015/ME/MP&S 

Marca: thyssenkrupp 

Classe:  01, 06, 07, 12, 40, 42 

Titular: THYSSENKRUPP AG  

Data do pedido: 24-11-2015 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 23-08-2021 

País de Origem: ALEMANHA 
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GREEN ENERGY 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 Huawei Kirin ASOS 

 

 

 

N.º Registo: 00002943/2015/ME/MP 

Marca: Huawei Kir in 

Classe: 09 

Titular: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

Data do pedido: 02-10-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00003061/2016/ME/MS 

Marca: ASOS 

Classe: 35, 36 

Titular: ASOS PLC 

Data do pedido: 10-03-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 13-09-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00003077/2016/ME/MP&S 

Marca: Bolloré Por ts 

Classe: 09, 35, 36,  37, 39, 42 

Titular: BOLLORE SOCITE ANONYME  

Data do pedido: 13-04-2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: FRANÇA 

N.º Registo: 00003083/2016/ME/MP&S 

Marca: Bolloré Transpor t & Logistics 

Classe: 04, 09, 35, 36, 39, 40, 42 

Titular: BOLLORE SOCITE ANONYME  

Data do pedido:13-04-2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: FRANÇA 

N.º Registo: 00003179/2016/ME/MP 

Marca: MARQUE DES FERMIERS - QUA-

LITÉ & AUTHENTICITÉ - DE LA FERME 

JUSQU'À VOUS 

Classe: 05, 29,  30 

Titular: Arla Foods amba 

Data do pedido: 03 -08-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: DINAMARCA 

N.º Registo: 00003561/2017/MN/MS 

Marca: BU Balcão Único de Atendimento 

Classe: 35, 38 

Titular: Casa do Cidadão 

Data do pedido: 15-11-2017 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 12-07-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00003673/2018/ME/MP 

Marca: GREEN ENERGY 

Classe: 30, 32 

Titular: NGM INTERNATIONAL B.V. 

Data do pedido: 18-04-2018 

Publicação: 14º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2019 

País de Origem: HOLANDA 

N. º Registo: 00004028/2019/ME/MP 

Marca: Casal Frades 

Classes: 33 

Titular: DIVINIS - AGROPRODUTO DE 
OUREM, S.A. 

Data do pedido: 22-04-2019 

Publicação: 17º BPI 

Data de Concessão: 29-10- 2019 

País de Origem: PORTUGAL 
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KARAKA CARACA 

 

 

 

 
 
 

SUPER BOCK 

FREE 

N. º Registo: 00004050/2019/MN/MS 

Marca: KARAKA 

Classes: 35, 36,  37,  41 

Titular: TERRAIMÓVEL - IMOBILIÁRIA 
E TURISMO, S.A. 

Data do pedido: 10-05-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N. º Registo: 00004051/2019/MN/MS 

Marca: CARAKA 

Classes: 35, 36,  37, 41 

Titular: TERRAIMÓVEL - IMOBILIÁ-
RIA E TURISMO, S.A. 

Data do pedido: 10-05-2019 

Publicação:  18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004061/2019/ME/MP 

Marca: YILI & DEVICE 

Classe: 05, 29, 30, 32 

Titular: Inner  Mongolia Yili Industr ial 

Group Co., Ltd. 

Data do pedido: 14-05-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004062/2019/MN/MP 

Marca: BENEFIT 

Classe: 29 

Titular: TECNICIL INDÚSTRIA - S.A. 

Data do pedido: 16-05-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004066/2019/MN/MS 

Marca: Buco -Dentário Clinic 

Classe: 44 

Titular: CONSULTORIO BUCO-
DENTÁRIO – Antonino Veiga, Sociedade 
Unipessoal Lda 
 
Data do pedido: 21-05-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004105/2019/MN/MS 

Marca: ENACOL 

Classe:  35, 39 

Titular: ENACOL-EMPRESA NACIO-

NAL DE COMBUSTÍVEIS, S.A. 

 

Data do pedido: 13-06-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004109/2019/MN/MS 

Marca: DB PROTECT SEGURANÇA PRI-
VADA 
Classe: 45 

Titular: DB PROTECT - SEGURANÇA 
PRIVADA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA 
Data do pedido: 27-06-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004123/2019/ME/MP 

Marca: SUPER BOCK FREE 

Classe: 32 

Titular: SUPER BOCK GROUP, GSPS, 

S.A. 

Data do pedido:10-07-2019 

Publicação: 18ºBPI 

Data de Concessão:  16-08-2021 

País de Origem: PORTUGAL 
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SADY 

 

 
 

SILVER TONIC 

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00004126/2019/ME/MS 

Marca: INTER RENT 

Classe: 39 

Titular: EUROPCAR MOBILITY GROUP  

Data do pedido: 23-07-2019 

Publicação: 18ºBPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: FRANÇA 

N.º Registo: 00004162/2019/MN/MS 

Marca: BCA DIRECTO 

Classe: 36 

Titular: BANCO COMERCIAL DO 

ATLANTICO -BCA 

Data do pedido: 17-09-2019 

Publicação: 21º BPI  

Data de Concessão: 14-05-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004171/2019/ME/MP 

Marca: SILVER TONIC 

Classe: 30, 32 

Titular: NGM INTERNATIONAL B.V. 

Data do pedido: 13-09-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: HOLANDA 

N.º Registo: 00004177/2019/ME/MP 

Marca: SILVER TONIC 

Classe: 30, 32 

Titular: NGM INTERNATIONAL B.V. 

Data do pedido: 13-09-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: HOLANDA 

N.º Registo: 00004274/2020/ME/MP&S 

Marca: Snap 

Classe: 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 

Titular: SNAP INC. 

Data do pedido: 31-01-2020 

Publicação: 20º BPI  

Data de Concessão: 25-05-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004300/2020/ME/MP 

Marca: SADY 

Classe: 06, 07, 08, 09, 11, 12 

Titular: DIÓGENES & SANTOS, S.A. 

Data do pedido: 04-03-2020 

Publicação: 20º BPI 

Data de Concessão: 12-07-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004339/2020/ME/MS 

Marca: CAETANO EXPRESS 

Classe: 37 

Titular: SALVADOR CAETANO AUTO 

AFRICA S.G.P.S., S.A 

Data do pedido: 24-06-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 07-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL  

N.º Registo: 00004344/2020/ME/MP 

Marca: SKOL 

Classe: 32 

Titular: SKOL INTERNATIONAL DE-

VELOPMENT LUXEMBOURG S.A. 

Data do pedido: 22-05-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 08-06-2021 

País de Origem: LUXEMBURGO 
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JOSE CUERVO 
ESPECIAL 

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
VALSPAR  

 
 
 

ARTIACH 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

FOCUS TALKS 
 

 

N.º Registo: 00004347/2020/MN/MP 

Marca: SIRO 1920 ( and Device in colours) 

Classe: 30 

Titular: GRUPO SIRO CORPORATIVO, 

S.L. 

Data do pedido: 25-02-2021 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 16-03-2021 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00004364/2020/MN/MS 

Marca: Guia de Serviços 

Classe: 35, 37, 41, 45 

Titular: GUIA DE SERVICOS, SOCIEDA-

DE UNIPESSOAL LDA. 

Data do pedido: 08-07-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 08-06-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004368/2020/ME/MP 

Marca: CHOCO FLAKES 

Classe: 30   

Titular: CUETARA, S.L 

Data do pedido: 27-07-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 08-06-2021 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00004371/2020/ME/MP 

Marca: ARTIACH 

Classe: 30   

Titular: GALLETAS ARTIACH, S.A. 

Data do pedido: 11-06-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 08-06-2021 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00004381/2020/ME/MP&S 

Marca: DEVICE 

Classe: 12, 35, 37 

Titular: Great Wall Motor  Company Limi-

ted 

Data do pedido: 21-07-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 03-06-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004428/2020/ME/MP 

Marca: VALSPAR 

Classe: 02 

Titular: SWIMC LLC 

Data do pedido: 02-10-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004431/2020/ME/MP 

Marca: JOSE CUERVO ESPECIAL 

Classe: 32, 33 

Titular: TEQUILA CUERVO; S.A. DE C.V. 

Data do pedido: 02-11-2020  

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: MÉXICO 

N.º Registo: 00004433/2020/ME/MP&S 

Marca: FOCUS TALKS 

Classe: 09, 16, 35, 36, 41 

Titular: INVESTEC BANK LIMITED 

Data do pedido: 13-11-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: ÁFRICA DO SUL 
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SPRALAC 

 
 
 

 

BUSHMILLS  

  

 

 
 
 
 
 

 
CHÃO DE PIAS 

 
 

 

FOCUS RADIO INVESTEC FOCUS  

 

 

 
 
 
 
 

DECAKILA 

N.º Registo: 00004434/2020/ME/MP 

Marca: FOCUS RADIO 

Classe: 09, 16, 35, 36, 41 

Titular: INVESTEC BANK LIMITED 

Data do pedido: 13-11-2020  

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: ÁFRICA DO SUL 

N.º Registo: 00004441/2020/ME/MP&S  

Marca: INVESTEC FOCUS  

Classe: 09, 16, 35, 36, 41 

Titular: INVESTEC BANK LIMITED 

Data do pedido: 13-11-2020  

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: ÁFRICA DO SUL 

N.º Registo: 00004455/2020/MN/MS 

Marca: Sodente 

Classe: 44 

Titular: CLÍNICA DENTÁRIA SODENTE  

Data do pedido: 30-11-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: CABO VERDE 
 

N. º Registo: 00004459/2021/MN/MP 

Marca: D´ROME 

Classes: 30, 33 

Titular: Chichina de D´rome e Filhos, 
Produção e comercialização, Lda 

Data do pedido: 10-12-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24 -06- 2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004469/2020/ME/MP 

Marca: BUSHMILLS  

Classe: 33 

Titular: THE OLD BUSHMILLLS DISTILL-

ERY COMPANY LIMITED 

Data do pedido: 02-11-2020  

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: IRLANDA 

N.º Registo: 00004472/2021/ME/MP 

Marca: CHÃO DE PIAS 

Classe: 33 

Titular: OTAMATINA CV - COMERCIO 

GERAL LDA 

Data do pedido: 19-10-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 01-07-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004474/2020/ME/MP 

Marca: SPRALAC 

Classe: 02 

Titular: SWIMC LLC 

Data do pedido: 02-10-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004476/2020/ME/MP&S 

Marca: DECAKILA 

Classe:  06, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 35 

Titular: CHONGQING AMITY MA-

CHINERY CO., LTD. 

Data do pedido: 15 -12-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: CHINA 
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chocotanté 

 
 
 

RAMADA 

DEBEER 
REFINISH 

 

 

 

 
 

 
 
 

N.º Registo: 00004486/2021/ME/MP 

Marca: DEBEER REFINISH  

Classe: 02 

Titular: VALSPAR B.V. 

Data do pedido: 21-01-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: HOLANDA 

N.º Registo: 00004487/2021/ME/MP 

Marca: DEBEER REFINISH & BEAR 

DESIGN 

Classe: 02 

Titular: VALSPAR B.V. 

Data do pedido: 21-01-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: HOLANDA 

N.º Registo: 00004488/2021/ME/MS 

Marca: Caetano Rent-a-Car 

Classe: 39 

Titular: SALVADOR CAETANO AUTO, 

SGPS, S.A 

Data do pedido: 21-01-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004492/2021/ME/MP 

Marca: RAMADA 

Classe: 43 

Titular: Ramada Internacional, INC. 

Data do pedido: 26-01-2021  

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004495/2021/ME/MS 

Marca: CAETANO 

Classe: 35 

Titular: SALVADOR CAETANO AUTO, 

SGPS, S.A 

Data do pedido: 21-01-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N. º Registo: 00004499/2021/ME/MP 

Marca: CHOCOTANTÉ  

Classes: 30 

Titular: PURATOS, S.A 

Data do pedido: 28/01/2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: BÉLGICA 

N.º Registo: 00004501/2021/ME/MS 

Marca: SALVADOR CAETANO 

Classe: 35 

Titular: SALVADOR CAETANO AUTO 

AFRICA S.G.P.S., S.A 

Data do pedido: 21-01-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: PORTUGAL  

N.º Registo: 00004507/2021/ME/MP&S 

Marca: Ball Design 

Classe:  09, 16, 25, 35, 41 

Titular: National Basketball Players Asso-

ciation 

Data do pedido: 08 -02-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 
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GIVES YOU WINGS 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

ROSS 

 

 

 

N.º Registo: 00004511/2021/ME/MP 

Marca: ROSS 

Classe: 31 

Titular: AVIAGEN LIMITED 

Data do pedido: 18-02-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00004516/2021/MN/MP 

Marca: Kebra 

Classe: 25 

Titular: ANICETO FONSECA E JOAO 

RODRIGUES 

Data do pedido: 25-02-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 01-07-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004518/2021/ME/MP 

Marca: ROSS  

Classe: 31 

Titular: AVIAGEN LIMITED 

Data do pedido: 18-02-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00004529/2021/ME/MP 

Marca: ROSS (figurativa) 

Classe: 31 

Titular: AVIAGEN LIMITED 

Data do pedido: 18-02-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00004531/2021/ME/MP 

Marca: GIVES YOU WINGS 

Classe: 32 

Titular: Red Bull GmbH 

Data do pedido: 15-02-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: ÁUSTRIA 

N.º Registo: 00004533/2021/ME/MS 

Marca: CESO 

Classe: 35 

Titular: CESO CI INTERNACIONAL, 

S.A., 

Data do pedido: 01-03-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 27-07-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004534/2021/MN/MP&S 

Marca: ECOPLUS 

Classe: 06; 07; 08; 11; 17; 19; 22; 35 e 37 

Titular: PINTO & CRUZ - CABO VERDE 

LDA. 

Data do pedido: 02-03-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004535/2021/ME/MP 

Marca: KIA Logo  

Classe: 07 

Titular: Kia Motors Corporation 

Data do pedido: 19-02-2021 

Publicação: 22 º BPI 

Data de Concessão: 27-07-2021 

País de Origem: COREIA DO SUL 
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N.º Registo: 00004536/2021/MN/MS 

Marca: Terra Sagrada 

Classe: 41 

Titular: 1456 PRODUCOES LDA 

Data do pedido: 08-03-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 27-07-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004537/2021/MN/MP&S 

Marca: TUCAN 

Classe: 06, 07, 08, 11, 17, 19, 22, 37 

Titular: PINTO & CRUZ - CABO VERDE 

LDA. 

Data do pedido: 02-03-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004538/2021/ME/MP 

Marca: THUNDER SUPER TONIC logo 

(colour) 

Classe: 32 

Titular: NGM INTERNATIONAL B.V. 

Data do pedido: 28-12-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 27-07-2021 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00004543/2021/ME/MP 

Marca: KIA Movement that inspires Devi-

ce 

Classe: 12 

Titular: KIA MOTORS CORPORATION 

Data do pedido: 22-02-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 27-07-2021 

País de Origem: COREIA DO SUL 

N.º Registo: 00004544/2021/ME/MP 

Marca: BENSON & HEDGES Blue Label in 

Colour 

Classe: 34 

Titular: Benson & Hedges (Overseas) Lim-

ited 

Data do pedido: 22-02-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 27-07-2021 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00004545/2021/ME/MP 

Marca: CHINESE CHARACTERS HAI-

TIAN & Device 

Classe: 29, 30, 31, 32, 33 

Titular: Foshan Haitian Flavour ing & 

Food Co., Ltd 

Data do pedido: 01-03-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 27-07-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004549/2021/MN/MP&S 

Marca: PINTO & CRUZ Cabo Verde  

Classe: 06, 07, 08, 11, 17, 19, 22, 35. 37 

Titular: PINTO & CRUZ - CABO VERDE 

LDA. 

Data do pedido: 02-03-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 24-06-2021 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004552/2021/MN/MS 

Marca: Agua Hotels SPA & RESORTS 

Classe: 43 

Titular: ATMOS, EXPLORAÇÃO TU-

RÍSTICA E ADMINISTRAÇÃO DE CON-

DOMÍNIOS, S.A. 

Data do pedido: 09-03-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CABO VERDE 
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Together 
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N.º Registo: 00004554/2021/ME/MP&S 

Marca: SHACMOTO 

Classe: 12,35,37 

Titular: SHAANXI HEAVY-DUTY AUTO-

MOBILE CO., LTD 

Data do pedido: 12-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: China 

N.º Registo: 00004555/2021/ME/MS 

Marca: INTERSISMET  

Classe: 35 

Titular: Sociedade de Gestão de Projetos 

Internacionais - Intersismet S.A 

Data do pedido: 23-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: Lisboa 

N. º Registo: 00004556/2021/MN/MP 

Marca: Mayllyie 

Classes: 25 

Titular: TAIRINE FABIANA VEIRA 
MONTEIRO 

Data do pedido: 25-03-2021 

Publicação:23 º BPI 

Data de Concessão: 20 -09- 2021 

País de Origem: Cabo Verde 

N.º Registo: 00004558/2021/ME/MP&S 

Marca: Creating Value Together  

Classe:   07, 11, 12, 37, 39 e 42 

Titular: KOMATSU LTD 

Data do pedido: 29-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: Japão 

N.º Registo: 00004559/2021/ME/MP&S 

Marca: IT'S YOUR MOMENT 

Classe:   09, 38 e 41 

Titular: MULTICHOICE AFRICA HOL-

DINGS B.V. 

Data do pedido: 30-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: Países baixo 

N.º Registo: 00004560/2021/ME/MS 

Marca: Version 8.0 Camera logo 

Classe:   45 

Titular: BEIJ ING DAJIA INTERNET 

INFORMATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

Data do pedido: 12-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: China 

N.º Registo: 00004561/2021/ME/MP 

Marca: Version 8.0 Camera logo 

Classe:   35 

Titular: BEIJ ING DAJIA INTERNET IN-

FORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 

Data do pedido: 12-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: China 

N.º Registo: 00004562/2021/MN/MP&S 

Marca: Fidju di Cabo Verde 1460 ilhas de 

Morabeza 

Classe:   25 e 41 

Titular: LEOCADIO SEMEDO ROBA-

LO DA VEIGA 

Data do pedido: 12-04-2012 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: Cabo Verde 
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N.º Registo: 00004563/2021/ME/MP 

Marca: Version 8.0 Camera logo 

Classe: 09 

Titular: BEIJ ING DAJIA INTERNET IN-

FORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 

Data do pedido: 12-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004564/2021/ME/MS 

Marca: Version 8.0 Camera logo 

Classe: 36 

Titular: BEIJ ING DAJIA INTERNET 

INFORMATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

Data do pedido: 12-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004565/2021/MN/MS  

Marca: GLOBALYS Business Center  

Classe: 35 

Titular: AGEF - AGÊNCIA DE EMPREGO 

E FORMAÇÃO, SOCIADADE UNIPESSO-

AL LDA 

Data do pedido: 22-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004568/2021/MN/MP 

Marca: Vale de Paúl - Santo Antão Cabo 

Verde 

Classe: 33 

Titular: ILIDIO CRUZ & FILHOS - SO-

CIEDADE UNIPESSOAL, LDA 

Data do pedido: 26-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004569/2021/MN/MS 

Marca: BALAI CABO VERDE  

Classe: 38 

Titular: Sociedade de Plataformas de Agre-

gação, Lda 

Data do pedido: 24-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004571/2021/MN/MS 

Marca: HABIBI 

Classe: 43 

Titular: CH GROUP, LDA 

Data do pedido: 06-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004573/2021/ME/MS 

Marca: TikTok Device 

Classe:   35, 36, 38, 41 e 45 

Titular: TikTok Ltd. 

Data do pedido:30-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: ILHAS CAIMÃO 

N.º Registo: 00004574/2021/ME/MP 

Marca: MOTARRO 

Classe:   16 

Titular: He Guohua 

Data do pedido: 27 -04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: CHINA 
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N.º Registo: 00004575/2021/ME/MP&S 

Marca: SWISS RE 

Classe: 09, 16, 35, 36, 41, 42 

Titular: Swiss Re Ltd 

Data do pedido: 27 -04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004576/2021/ME/MS 

Marca: TikTok 

Classe: 35, 36, 38, 41, 45 

Titular: TikTok Ltd. 

Data do pedido: 30-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: ILHAS CAIMÃO 

N.º Registo: 00004577/2021/ME/MP 

Marca: N Package 2 (in Colour ) 

Classe: 01, 04, 07, 09, 12 

Titular: Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also 

trading as Aisin Seiki Co., Ltd.) 

Data do pedido: 15-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: JAPÃO 

N.º Registo: 00004578/2021/ME/MP&S 

Marca: LEGO LOGO 

Classe: 09, 16, 28, 41 

Titular: LEGO Jur is A/S 

Data do pedido: 29-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: DINAMARCA 

N.º Registo: 00004579/2021/ME/MP&S 

Marca: LEGO 

Classe: 09, 16, 28, 41 

Titular: LEGO Jur is A/S 

Data do pedido: 29-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: DINAMARCA 

N.º Registo: 00004580/2021/ME/MP 

Marca: COMPAL. ESPECIALISTA EM 

FRUTOLOGIA. 

Classe:  32 

Titular: Sumol + Compal Marcas, S.A., 

Data do pedido: 15-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004581/2021/ME/MP 

Marca: TOYOTA BELTA 

Classe: 12 

Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

Data do pedido:27-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: JAPÃO 

N.º Registo: 00004582/2021/ME/MP 

Marca: Miscellaneous Design (DESIGN 1-

AZD1222) 

Classe: 05 

Titular: ASTRAZENECA UK LIMITED 

Data do pedido: 30-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: REINO UNIDO 
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N.º Registo: 00004585/2021/ME/MP&S 

Marca: AMERICAN EXPRESS logo colour  

Classe:  09, 35 

Titular: American Express Marketing & 

Development Corp. 

Data do pedido: 28-05-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004586/2021/ME/MS 

Marca: PROZINCO 

Classe: 37 

Titular: Prozinco-Construção e Manuten-

ção, S.A. 

Data do pedido: 07-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004588/2021/ME/MP 

Marca: N PACKAGE 3 

Classe: 07, 12 

Titular: Aisin Seiki Kabushiki Kaiska (also 

trading as Aisin Seiki Co., Ltd.) 

Data do pedido: 15-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: Japão 

N. º Registo: 00004589/2021/ME/MS 

Marca: GODIVA 

Classes: 35, 43 

Titular: GODIVA BELGIUM B.V./S.R.L  

Data do pedido: 18-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06 -10- 2021 

País de Origem: BÉLGICA 

N.º Registo: 00004590/2021/ME/MS 

Marca: RIC ENERGY ( with device) ( in 

colour) 

Classe: 35, 37, 40 

Titular: RIC SUN ESPANÃ, S.L. 

Data do pedido: 16-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00004591/2021/ME/MS 

Marca: Version 8.0 Camera logo 

Classe: 42 

Titular: BEIJ ING DAJIA INTERNET 

INFORMATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

Data do pedido: 12-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004592/2021/ME/MS 

Marca: Version 8.0 Camera logo 

Classe: 38 

Titular: BEIJ ING DAJIA INTERNET IN-

FORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 

Data do pedido: 12-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004593/2021/ME/MS 

Marca: Version 8.0 Camera logo 

Classe: 41 

Titular: BEIJ ING DAJIA INTERNET 

INFORMATION TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

Data do pedido: 12-04-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CHINA 
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N.º Registo: 00004597/2021/ME/MS 

Marca: DON´T DO BUSINESS WITHOUT 

IT 

Classe: 35, 36, 39 

Titular: American Express Marketing & 

Development Corp. 

Data do pedido: 11-05-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004598/2021/ME/MP&S 

Marca: AM EX Logo ( colour ) 

Classe:  09, 35, 36, 39 

Titular: American Express Marketing & 

Development Corp. 

Data do pedido: 28-05-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004602/2021/ME/MS 

Marca: COUPANG 

Classe: 35 

Titular: COUPANG CORP. 

Data do pedido: 21-05-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CORREIA DO SUL 

N.º Registo: 00004603/2021/ME/MP&S 

Marca: AMERICAN EXPRESS logo colour  

Classe:  09, 35 

Titular: American Express Marketing & De-

velopment Corp. 

Data do pedido: 28-05-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004604/2021/ME/MS 

Marca: DON´T LIVE LIFE WITHOUT IT 

Classe:  35, 36 e 39 

Titular: American Express Marketing & 

Development Corp. 

Data do pedido: 11-05-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004605/2021/ME/MP 

Marca: ABSOLUT VODKA bottle 2020 

(dressed, frontview, 2D) (in Colour) 

Classe:   33 

Titular: The Absolut Company Aktiebo-

lag 

Data do pedido: 02-06-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: SUÉCIA 

N. º Registo: 00004606/2021/MN/MP 

Marca: ATRIZ KA TA FADIGA / ATOR 
KA TA FADIGA 

Classes: 25 

Titular: Aylin Helena Gomes Rodr igues 
Pires 

Data do pedido: 04-06-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06 -10- 2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004608/2021/ME/MS 

Marca: PASSAFREE 

Classe:  41 

Titular: Helga Elisa Or tet Freire 

Data do pedido: 28-05-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CABO VERDE 
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N.º Registo: 00004609/2021/ME/MP&S 

Marca: LASSA 

Classe: 12, 35 

Titular: Br isa Bridgestone Sabanci Lastik 

San. Ve Tic. A.S. 

Data do pedido: 10-06-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: TURQUIA 

N.º Registo: 00004610/2021/ME/MP&S 

Marca: AMERICAN EXPRESS logo co-
lour 
Classe: 09, 35, 36, 39 

Titular: American Express Marketing & 

Development Corp. 

Data do pedido: 28-05-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004611/2021/MN/MS 

Marca: Distr ihotel 

Classe: 35 

Titular: DISTRIHOTEL, Lda  

Data do pedido: 11-06-2012 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004614/2021/ME/MP 

Marca: GENKI FOREST 

Classe:  32 

Titular: Genki Forest (Beijing) Food 

Technology Group Co., Ltd 

Data do pedido: 07-06-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004615/2021/ME/MP 

Marca: YUAN QI SEN LI (Pr imeiro AR 

Floresta) Chinese Characters 

Classe: 32 

Titular: Genki Forest (Beijing) Food Tech-

nology Group Co., Ltd 

Data do pedido: 07-06-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004616/2021/ME/MP&S 

Marca: DYLLU 

Classe:  06, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 35 

Titular: Suzhou Dake Investmant Consul-

tation Co., Ltd. 

Data do pedido: 14-06-2012 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CHINA 
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N.º Registo: 00003454/2017 

Logotipo: CASA DO CIDADÃO - MAIS 
PROXIMIDADE, MAIS MODERNIDADE 

Titular: Casa do Cidadão 

Data do pedido: 14-07-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 12-07-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004076/2019 

Marca: MEU ESPAÇO 

Titular: CASA DO CIDADAO  

Data do pedido: 27-05-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 12-07-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004110/2019 

Logotipo: Er is, Entidade Reguladora 
Independente da Saúde 

Titular: Entidade Reguladora Indepen-
dente da Saúde (ERIS) 

Data do pedido: 20-06-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004437/2021 

Logotipo: BMP Group 

Titular: BMP GROUP SGPS, LIMITADA 

Data do pedido: 18-11-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 25 -06-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004458/2020 

Logotipo: G-Participa 

Titular: CASA DO CIDADÃO 

Data do pedido: 10-12-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 25-06-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004547/2021 

Logotipo: 1456 Produções 

Titular: 1456 PRODUCOES LDA 

Data do pedido: 08-03-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 25-06-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004013/2019 

Logotipo: Instituto Mar ítimo Portuár io 

Titular: Instituto Mar ítimo Por tuár io 

Data do pedido: 26-03-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: CABO VERDE 
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N.º Registo 
 

Desenho 
 

Titular 
 

Data do pedido 
 

Publicação  
 

Data de Concessão 
 

País de Origem    

00004456/2020 

Garrafas/frascos/vasilhas 

DM - INDÚSTRIAS Lda. 

08-12-2020 

22º BPI 

01-07-2021 

CABO VERDE 
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DENOMINAÇÃO DE ORIGEM 
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 N.º Registo: 00001/2018/DOR/DON  
 
DO: CHÃ DAS CALDEIRAS, VINHO DO 
FOGO  
 
Titular: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICUL-
TORES DE CHÃ DAS CALDEIRAS  
 
Data do pedido: 20-06-2018 
 
Publicação: 14º BPI 
 
Data de Concessão: 14-10-2021 
 
País de Origem: CABO VERDE 

 

N.º Registo: 00002/2018/DOR/DON  
 
DO: FOGO  
 
Titular: Associação dos Produtores de 
Vinho da Ilha do Fogo  
 
Data do pedido: 20-06-2018 
 
Publicação: 14º BPI 
 
Data de Concessão: 14-10-2021 
 
País de Origem: CABO VERDE 
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Nº pedido de Patente :00001/2016/PE 

Data do pedido: 11-05-2016 

Requerente: PAREKH, SUNEEL NAVNITDAS 

Residência: A-10 Manoj CHSL, S G Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025, India 

País: ÍNDIA 

Publicação do Pedido: 13ºBPI 

Data de concessão do Pedido: 12-10-2021 

Inventor (es): Parekh, Suneel Navnitdas e Parekh, Navnitdas Radhakisthan (falecido). 

Epígrafe/Título MÉTODO DE PRODUÇÃO DE UM COMPOSTO À BASE DE MERCÚRIO, O COMPOSTO  

À BASE DE MERCÚRIO, OS MÉTODOS PARA UTILIZAÇÃO DO COMPOSTO À 

BASE DE MERCÚRIO E AS UTILIZAÇÕES DO COMPOSTO À BASE DE MERCÚRIO. 

Resumo da Invenção: A PRESENTE INVENÇÃO REFERE-SE A UM MÉTODO DE FABRICO DE UM COMPOSTO À BASE DE MERCÚRIO, E 

A MÉTODOS DE UTILIZAÇÃO DO COMPOSTO À 

BASE MERCÚRIO E ÀS UTILIZAÇÕES DO COMPOSTO BASE DE MERCÚRIO. 

Desenho 
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Nº pedido de Patente: 00002/2011/PE 

Data do pedido: 13-05-2011 

Requerente: Maria Ruth Sanchez Lugilde 

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

País: ESPANHA 

Inventor (es): Juan Luis Folgar  Diez 

Publicação do Pedido: 17ºBPI 

Data de concessão: 12-10-2021 

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

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

do perceve, de forma controlada, para melhorar a produtividade, assim como ao manuseamento e à comercialização deste produto. A instalação pode ser 
submersível, semi-submersivel ou flutuante, e em qualquer dos casos permite a recolha ou pesca do perceve sem o menor risco de vidas humanas. 

 

DESENHO 
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DECLARAÇÃO DE  
INTENÇÃO DE USO 

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

 MARCAS  
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IZIDORO 

N.º Pedido: 0000193/2006/ME/MP 

Marca: IZIDORO 

Classe: 29 

Titular: MONTE D`ALVA-ALIMENTAÇÃO 

S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 17-10-2006 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 14-06-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

MAAZA 

 

 

 

 
 
 
 

 

3TC 

 

RADISSON AURIS 

N.º Pedido: 00002256 /2013/ME/MP 

Marca: AURIS  

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki Kaisha  

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 23-09-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14 -03- 2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

 

N.º Pedido: 00001937/2012/ME/MP 

Marca: MAAZA 

Classe: 32 

Titular: Infra Foodbrands B.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-06-2006 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 14-06-2016 

Publicação Concessão: 9º BPI  

 

N.º Pedido: 0000223/2006/ME/MS 

Marca: RAUL CÉSAR FERREIRA 

Classe: 42 

Titular: Raul César  Ferreira (Herdª.), Lda. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 14-06-2006 

Publicação: BO 1/01/2010 

Data de Concessão: 22-06-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 0000246/2008/ME/MP 

Marca: 3TC 

Classe: 05 

Titular: ViiV HEALTHCARE UK LIM-

ITED 

País de Origem: REINO UNIDO 

Data do pedido: 08-02-2008 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 0000324/2008/ME/MS 

Marca: RADISSON 

Classe: 43 

Titular: RADISSON HOSPITALITY BEL-

GIUM BV/SRL 

País de Origem: Bélgica  

Data do pedido: 12-05-2008 

Publicação: II Ser ie – nº 1, B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013  

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 0000467/2008/ME/MS 

Marca: ALLIANZ 

Classe:  36 

Titular: Allianz SE. 

País de Origem: Alemanha 

Data do pedido: 06-03-2008 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 20 -07- 2016 

Publicação Concessão: 9ºBPI 

N.º Pedido: 0000626/2008/ME/MP 

Marca: TRIUMPH & CROWN 

Classe: 03; 25 e 35 

Titular: Tr iumph Inter trade AG 

País de Origem: SUÍÇA 

Data do pedido: 09-06-2008 

Publicação: BO 1/01/2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 5ºBPI  
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VOLKSWAGEN  

N.º Pedido: 0000718/2007/ME/MP 

Marca: VOLKSWAGEN 

Classe: 12 

Titular: Volkswagen Aktiengesellschaft 

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 04-10-2007 

Publicação: BO 25-06-2010  

Data de Concessão: 19-12-2016 

Publicação Concessão: 13º BPI  

 

DELTA 

 

  

 

TUDOR  VIKING  

N.º Pedido: 000001195/2010/ME/MP 

Marca: VIKING 

Classe: 29, 30 

Titular: Wilmar  International Limited 

País de Origem: SINGAPURA 

Data do pedido: 03-06-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 24-11-2015 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

N.º Pedido: 0000847/2010/ME/MS 

Marca: DELTA 

Classe: 39 

Titular: Delta Air  Lines, Inc. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 30-03-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 000001098/2006/ME/MP 

Marca: ECO -DRIVE 

Classe: 14 

Titular: CITIZEN TOKEI KABUSHIKI 

KAISHA ALSO TRADING AS CITIZEN 

WATCH CO., LTD 

País de Origem: JAPÃO  

Data do pedido: 30-11-2006 

Publicação:  1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3ºBPI 

 

N.º Pedido: 000001185/2008/ME/MS 

Marca: PARK INN 

Classe: 43 

Titular: RADISSON HOSPITALITY BEL-

GIUM BV/SRL 

País de Origem: Bélgica  

Data do pedido: 03-07-2008 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 000001194/2010/ME/MP&S 

Marca: TUDOR 

Classe: 14, 35, 37 

Titular: Montres Tudor , S.A. 

País de Origem: SUÍÇA 

Data do pedido: 18-08-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 24-11-2015  

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

N.º Pedido: 00001260/2010/ME/MS 

Marca: Radisson BLU 

Classe: 43 

Titular: RADISSON HOSPITALITY BEL-

GIUM BV/SRL 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 09-11-2010 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI  

 

N.º Pedido: 00001321/2010/ME/MS  

Marca: FREED WIDGET LIVERY DE-

SIGN 

Classe: 39 

Titular: Delta Air  Lines, Inc 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 30-03-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 24-11-2015  

Publicação Concessão: 3º BPI 
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N.º Pedido: 00001384/2007/ME/MP&S 

Marca: MOTOROLA 

Classe: 09, 37, 38 e 42 

Titular: Motorola Trademark Holdings, 

LLC. 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do pedido: 17-10-2007 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 10 -09- 2013 

Publicação Concessão: 6ºBPI 

MOTOROLA 

 

 
 

STOXX 

 

FOX MOVIES 

N.º Pedido: 00001745/2011/ME/MP 

Marca: FOX MOVIES 

Classe: 09, 38, 41 

Titular: TWENTIETH CENTURY FOX 

FILM CORPORATION 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 13-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI  

 

N.º Pedido: 00001385/2007/ME/MP&S 

Marca: MOTOROLA 

Classe: 09, 37, 38, 42 

Titular: MOTOROLA TRADEMARK 

HOLDINGS, LLC 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 17-10-2007 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 6º BPI 

 

 

N.º Pedido: 00001386/2007/ME/MP&S 

Marca: Motorola  

Classe: 09, 37, 38 e 42 

Titular: MOTOROLA TRADEMARK 

HOLDINGS, LLC 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 17-10-2007 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 6º BPI 

N.º Pedido: 00001496/2012/ME/MP&S 

Marca: SONY 

Classe:  09, 10, 11, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 

42, 43, 44 e 45 

Titular: SONY CORPORATION 

País de Origem: Japão 

Data do pedido: 28-03-2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 18 -02- 2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

N.º Pedido: 00001735/2011/ME/MP&S 

Marca: ASICS 

Classe: 18, 25, 28, 35 

Titular: ASICS CORPORATION 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 25-10-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00001823/2012/ME/MP&S 

Marca: CHEAP MONDAY & Skull 

Classe: 25, 35 

Titular: Weekday Br  ands AB 

País de Origem: SUÉCIA 

Data do pedido: 04-04-2012  

Publicação: 3ºBPI  

Data de Concessão: 14-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

 

N.º Pedido: 00001861/2012/ME/MS 

Marca: STOXX 

Classe: 35, 36, 41 

Titular: Stoxx AG (Stoxx SA) (Stoxx Limi-

ted) 

País de Origem: SUÍÇA 

Data do pedido: 05-06-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  
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N.º Pedido: 00001879/2012/ME/MS 

Marca: SOMAGUE 

Classe: 36, 37 

Titular: Somague Engenhar ia, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 18-05-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 18-03-2016 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

YIPPY 

PLACARD 

 

 
 
 
 

 

ZARA  

 

PULL & BEAR STRADIVARIUS  

N.º Pedido: 0000324/2008/ME/MS 

Marca: STRADIVARIUS  

Classe: 18; 25 e 35 

Titular: Stradivar ius España, S.A. 

País de Origem: ESPANHA 

Data do pedido: 30-08-2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 04/01/2017  

Publicação Concessão: 14º BPI 

N.º Pedido: 00001908/2013/ME/MP 

Marca: HERSHEY´S KISSES 

Classe:  30 

Titular: THE HERSHEY COMPANY 

País de Origem: Estados Unidos de Améri-

ca 

Data do pedido: 07-02-2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 14 -03- 2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

N.º Pedido: 00001930/2012/ME/MP&S 

Marca: PLACARD 

Classe: 28, 36, 42 

Titular: Santa Casa de Miser icórdia de 

Lisboa 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 08-08-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 18-03-2016 

Publicação Concessão: 7º BPI 

N.º Pedido: 00001937/2012/ME/MP 

Marca: ZARA 

Classe: 18, 25, 35 

Titular: INDUSTRIA DE DISEÑO TEX-

TIL, S.A., (INDITEX, S.A.) 

País de Origem: ESPANHA 

Data do pedido: 30-08-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 22-12-2016 

Publicação Concessão: 14º BPI  

N.º Pedido: 00001938/2012/ME/MP&S 

Marca: PULL & BEAR 

Classe: 18, 25 e 35 

Titular: INDUSTRIA DE DISEÑO TEX-

TIL, S.A., (INDITEX, S.A.) 

País de Origem: Espanha 

Data do pedido: 30-08-2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 23-12- 2016 

Publicação Concessão: 14 º BPI  

N.º Pedido: 00002031/2012/ME/MP 

Marca: YPPY 

Classe:  30 e 32 

Titular: RAUCH FRUCHTSAFTE GMBH 

País de Origem: Áustr ia 

Data do pedido: 22-11-2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 04-01-2017 

Publicação Concessão: 12º BPI 

N.º Pedido: 00002158/2013/ME/MS 

Marca: MORANGOS 

Classe:  41 

Titular: ONEBIZ- FRANCHISING E SER-

VIÇOS LDA. 

País de Origem: Portugal 

Data do pedido: 21-05-2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 16-02-2016 

Publicação Concessão: 3ºBPI 
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KRYSTAL 

N.º Pedido: 00002236/2016/ME/MS 

Marca: KRYSTAL 

Classe: 43 

Titular: Rio Hotels, S.A. 

País de Origem: Espanha 

Data do pedido: 01-10-2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 25-08-2016 

Publicação Concessão:9 º BPI  

 

FOSTER CLARK´S  

RINGER  

COM  LACTATO  

BASI  

 

 

 
 
 
 
 
 

MINDSHARE 

 
 
 

REVIFORCE 

TRIPLEXIL URTICUR 

N.º Pedido: 00002393/2014/ME/MP 

Marca: URTICUR 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI -  INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

N.º Pedido: 00002294/2007/ME/MP 

Marca: FOSTER CLARK´S 

Classe: 29, 30, 32 

Titular: FRANCIS BUSUTTIL & SONS 

LIMITED 

País de Origem: MALTA 

Data do pedido: 10-08-2007 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002383/2014/ME/MP 

Marca: SONY 

Classe: 01 e 12 

Titular: SONY CORPORATION 

País de Origem: Japão 

Data do pedido: 24-02-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 09-03- 2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

N.º Pedido: 00002385/2014/ME/MS 

Marca: MINDSHARE 

Classe:  35 

Titular: WPP LUXEMBOURG GAMMA 

SARL, 

País de Origem: Luxemburgo 

Data do pedido: 28-02-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 09-03-2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

N.º Pedido: 00002392/2014/ME/MP 

Marca: TRIPLEXIL 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002394/2014/ME/MP 

Marca: RINGER COM LACTATO BASI 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI – INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

N.º Pedido: 00002395/2014/ME/MP 

Marca: REVIFORCE 

Classe: 05 

Titular:  LABORATÓRIOS BASI - IN-

DÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: Por tuguesa 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15 -03- 2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 
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NEURIUM 

N.º Pedido: 00002396/2014/ME/MP 

Marca: NEURIUM 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15/03/2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

MULTIVITAMINAS 

BASI 

ENSER  

LABORATÓRIOS 

BASI  

 

 
 
 

 
 

KEMUDIN 

DIMIDON 

FLUMINOC FINATUX 

N.º Pedido: 00002402/2014/ME/MP 

Marca: FINATUX 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI -  INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

N.º Pedido: 00002397/2014/ME/MP 

Marca: MULTIVITAMINAS BASI  

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15/03/2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002398/2014/ME/MP 

Marca: LABORATÓRIOS BASI 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI -  IN-

DÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

N.º Pedido: 00002399/2014/ME/MP 

Marca: KEMUDIN 

Classe: 05 

Titular:  LABORATÓRIOS BASI - INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: Por tuguesa 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15 -03- 2016 

Publicação Concessão:8ºBPI 

N.º Pedido: 00002401/2014/ME/MP 

Marca: FLUMINOC 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15/03/2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002403/2014/ME/MP 

Marca: ENSER 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15/03/2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002404/2014/ME/MP 

Marca: DIMIDON 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI -  IN-

DÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  
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DAGESIL 

N.º Pedido: 00002405/2014/ME/MP 

Marca: DAGESIL 

Classe: 05 

Titular:  LABORATÓRIOS BASI - INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: Portuguesa 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15 -03- 2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

COMPLEXO 
B BASI  

 

BASIFLUX  
BÁLSAMO 

ANALGÉSICO 
BASI 

SUPOFEN  

 

N.º Pedido: 00002695/2014/ME/MP 

Marca: BUNGE SOYA 

Classe: 29 e 30 

Titular: BUNGE ALIMENTOS SA. 

País de Origem: Brasil 

Data do pedido: 13-02-2015 

Publicação: 4ºBPI 

Data de Concessão: 25-10- 2016 

Publicação Concessão: 9ºBPI 

N.º Pedido: 00002406/2014/ME/MP 

Marca: COMPLEXO B BASI  

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15/03/2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002407/2014/ME/MP 

Marca: BASIFLUX  

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15/03/2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002408/2014/ME/MP 

Marca: BÁLSAMO ANALGÉSICO BASI 

Classe: 05 

Titular:  LABORATÓRIOS BASI - INDÚS-

TRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: Por tuguesa 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15 -03- 2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

N.º Pedido: 00002409/2014/ME/MP 

Marca: SUPOFEN 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI -  IN-

DÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 19-03-2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

N.º Pedido: 00002699/2015/ME/MP 

Marca: DELICIA 

Classe: 29 e 30 

Titular: Seara Alimentos Ltda 

País de Origem: Brasil 

Data do pedido: 13-02-2015 

Publicação: 4ºBPI 

Data de Concessão: 24-10- 2016 

Publicação Concessão: 9ºBPI 
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8  
 

PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

777/2021  
 
CABO VERDE E A SUA GENTE - COMUNI-
CAÇÃO E IMAGEM, SOCIEDADE UNIPES-

SOAL LDA  
 
 
Heróis de Maputo 
Projeto Documentário 
 
 
Papel 
 
06-07-2021 

779/2021  

COBJU9 

 

POISONED BLOOD 

 

Música 

 

CD 

20-07-2021 

780/2021  

Ivan Lopes Rodrigues Silva 

 

Healto 

 

Projeto 

 

CD 

22-06-2021 

783/2021  

Tairine Fabiana Vieira Monteiro 

 

Marly -A Bela Dama Negra 

 

Livro 

 

Papel 

16-08-2021 

784/2021 

Tairine Fabiana Vieira Monteiro 

 

Fashion Pró Natura 

 

Projeto 

 

Papel 

16-08-2021 

785/2021  

Tairine Fabiana Vieira Monteiro 

 

Nós Moda de Cabo Verde pa Mundo 

 

Projeto 

 

Papel 

16-08-2021 

786/2021 

Mudjeres kin ta Curti  

 

Poema 

 

Poema 

 

Papel 

19-08-2021 

 

787/2021 

Tairine Fabiana Vieira Monteiro 

 

Vestida de Noiva 

 

Romance/Drama 

 

Papel 

17-08-2021 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

788/2021 

Tairine Fabiana Vieira Monteiro 

 

ANAMNESES - O REENCONTRO DO AMOR 

 

Livro 

 

Papel 

17-08-2021 

789/2021 

Jakelina Pascoa Ramos Mendes 

 

Dia de nos casamento 

 

Música 

 

Papel 

16-08-2021 

0790/2021 

TAIRINE FABIANA VIEIRA MONTEIRO 

 

A Maldição de Sander 

 

Livro 

 

Papel 

17-08-2021 

 

 

0791/2021  

Resamé Freire Vasconcelos 

 

Em Cabo Verde parte 1 

 

Poema 

 

Papel 

19-08-2021 

 

 

793/2021 

INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE PUBLI-

CA –INSP 

Guia de Alimentação Infantil 

 

Livro 

 

CD 

09-09-2021 

798/2021 

Casa do Cidadão 

 

Eparticipa 

 

Projeto 

 

Papel 

23-08-2021 

 

 

799/2021 

Gertrudes Rosa Afonso 

 

Nina 

Romance 

 

Livro 

21-09-2021 

800/2021 

Gertrudes Rosa Afonso 

 

Miguelinho 

Romance 

 

Livro 

21-09-2021 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

801/2021 

Gertrudes Rosa Afonso 

 

Djudja Clementina 

 

Romance 

 

Papel 

21-09-2021 

 


