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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 DE REGISTO 

1 
 

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

Obs.: “O prazo para apresentação de  reclamações é de dois (2) meses a contar da publicação dos pedidos no Boletim 
da Propriedade Intelectual”. 
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PEDIDOS DE REGISTO   
LOGOTIPO 
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00004712/2021 
 
O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade 
Intelectual 
 
CABO VERDE  
 
Av. Amílcar Cabral, nº 27 R/C, Ex-Banco de Cabo Ver-
de, Plateau C.P. 7600-146 – Cidade da Praia – Ilha de 
Santiago – República de Cabo Verde 

 
23-09-2021 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 

Data do pedido 

 

 

00004735/2021 
 
Federação Cabo-verdiana de Futebol 
 
 
CABO VERDE  

 
Avenida Cidade De Lisboa – 234 
 

 
28-10-2021 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

Reivindicação de cores: Azul, vermelho, branco, dourado  
Reivindicação de cores: Azul, cor  de laranja  
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PEDIDOS DE REGISTO   
DENOMINAÇÃO DE ORIGEM 
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00003/2020/DOR/DON 
 
MONTE VACA 
 
UPAPIT - UNIDADE DE PRODUÇÃO AGRO-
PECUÁRIA, INDÚSTRIA & TURISMO, LDA. 
 
 
CABO VERDE 
 

MONTE VACA (PRÓXIMO ITAC), PRAIA, SANTI-
AGO, CABO VERDE  

 
16-11-2020 
 

Grogue 

DO n.º 

Designação 

Requerente 

 

País de origem 

Residência 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

DO n.º 

Designação 

Requerente 

 

País de origem 

Residência 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004/2021/DOR/DOE 
 
GORGONZOLA 
 
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO 
GORGONZOLA 
 
 
ITÁLIA 
 
Via Andrea Costa 5/C, 28100 Novara, Itália 
 
15-01-2021 
 

Queijo 

MONTE VACA GORGONZOLA 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

9 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PEDIDOS DE REGISTO  
MARCAS 
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 00001724/2011/ME/MP&S 
12, 37 
 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
 
Japão 
 
N.º 2 Takaracho Kanagawa-ku Yokohama-shi Kanaga-
wa-ken, Japão 
 
Industrial e Comercial 
20-06-2011 
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 

00004198/2019/ME/MP&S 
09, 18, 25, 38, 41, 42 
 
THE OCEAN RACE 1973 S.L.U 
 
ESPANHA 
 
Muelle n° 10 de Levante, Puerto, de Alicante, 03001 
Alicante - Espanha 
 
Industrial e Comercial. 
 
09-10-2019 
Abaixo Listado 

CLASSE 12: Navios/barcos e partes e acessórios para os mesmos; automóveis, vagões, camionetas, carrinhas, veículos desportivos, autocarros, caravanas, 
carros desportivos, carros de corridas, empilhadores e tractores de reboque (tractores) e partes estruturais e acessórios para os mesmos; veículos a motor de 
duas rodas, bicicletas e partes e acessórios para as mesmas; carrinhos de empurrar; vagões basculantes; veículos de tracçao; veículos de impulsão; tractores 
(motores de tracção); motores para veículos terrestres; eixos para veículos; transmissões e engrenagens para máquinas; amortecedores; travões; motores de 
corrente alterna/corrente contínua, para veículos terrestres; alarmes contra o roubo para veículos, rodelas adesivas de borracha para reparar câmaras-de-ar ou 
pneus; todos incluídos na classe 12. ClASSE37: Reparação/manutenção/instalação de aparelhos de telecomunicações; reparação/manutenção/inspecção de 
automóveis e suas peças; reparação/manutenção de instalações de lavagem de veículos; aluguer de instalações de lavagem de veículos; limpeza de veículos; 
polimento de veículos. 

 

00004302/2020/MN/MS  
45 
 
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 
 
Cabo Verde 
 
 
PAIOL DO COQUEIRO, PRAIA 
 
 
Industrial e Comercial 
12-02-2020 
 
CLASSE 45: Serviços jurídicos; serviços de segurança 
para a proteção dos bens e dos indivíduos; serviços 
pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a 
satisfazer as necessidades dos indivíduos. 

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 

00004424/2020/ME/MP 
17 
 
Therma-Cote, Inc. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
1369 Herrington Road, Lawrenceville, Georgia 30044, 
Estados Unidos da América  
 
Industrial e Comercial 
02-10-2020 
 
CLASSE 17: Revestimentos isolantes de cerâmica apli-
cados com fluido para uso como barreira de calor radi-
ante e aplicados a superfícies preparadas de madeira, 
metal, fibra de vidro, borracha, telhas de asfalto, plástico 
e acabamentos de alvenaria. 

CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, 
de controle (de supervisão), de salvamento e de ensino; Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; Suportes de registo 
magnético, discos acústicos; DVDs; Discos compactos; Mídia de gravação digital; Equipamento de processamento de dados; Computadores; Software de 
computador; Óculos; binóculos; Aparelhos de medida; bússolas; ímãs; Publicações para download em formato eletrônico; Software de jogos; Aplicativos 
móveis para download; Equipamento de proteção e segurança; roupas de sobrevivência; auxiliares de flutuação; capacetes de proteção; coletes salva-vidas. 
CLASSE 18: Bagagem; Guarda-chuvas e guarda-sóis; Bolsas; mochilas; Sacos de transporte para todos os fins; Sacos desportivos para todos os fins; malas 
de viagem; Sacos de lona; sacolas. CLASSE 25: Roupas; calçado; chapelaria; roupa desportiva; Fatos de mergulho. CLASSE 38: Telecomunicações; servi-
ços de radiodifusão; Serviços de comunicação; Fornecimento de salas de bate-papo on-line e quadros de avisos eletrónicos; Transmissão de informação 
digital; Fornecimento de acesso à informação através de redes de dados; Comunicação por computador e acesso à Internet; Fornecimento de acesso à redes 
de telecomunicações. CLASSE 41: Divertimento; Educação; Treinamento; Atividades esportivas e culturais; Serviços de educação, entretenimento e des-
porto; Organização de eventos para fins culturais, de entretenimento e desportivos; Produção e edição de vídeo e filme. CLASSE 42: Projeto de vela e bar-
co; Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados a eles; serviços de consultoria ambiental; Compilação de informações ambientais; 
Serviços de teste e inspeção ambiental; Pesquisa na área de proteção ambiental; Conceção e desenvolvimento de hardware e software de computador; Aloja-
mento de servidores e Software como serviço [SaaS] e aluguel de software; Fornecimento de uso temporário de software que não pode ser descarregado; 
Serviços de rede de computadores; Desenvolvimento e design de aplicativos móveis. 

THERMACOTE 

Reivindicações de cores: Azul, vermelho  
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00004683/2021/ME/MP 
32 
 

ANHEUSER-BUSCH LLC 
 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, Estados 
Unidos da América 

 
Industrial e Comercial 
06-09-2021 
 
CLASSE 32: Bebidas não alcoólicas. 

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 

00004692/2021/MN/MS 
 
38  
 
CURT - Cabo Verde Televisão e Rádio 
 
CABO VERDE 
 
São Vicente, Mindelo 
 
 
Comercial 
 
07-09-2021 
 
CLASSE 38: Radiodifusão 

 

00004709/2021/ME/MP 
30  
 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 
SUÍÇA 
 
CH - 1800 Vevey, SUÍÇA 
 
Industrial e Comercial 
 
10-08-2021 
 
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 

00004710/2021/ME/MP 
30 
 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 
 
SUÍÇA 
 
CH - 1800 Vevey, SUÍÇA. 
 
Industrial e Comercial 
 
10-08-2021 
 
Abaixo listado  

MOKAMBO 

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 de café; chicória (sucedâneo de café); 
chá, extractos de chá, preparações e bebidas à base de chá; chá gelado; pre-
parações à base de malte; cacau, preparações e bebidas à base de cacau; 
chocolate, produtos à base de chocolate, preparações e bebidas à base de 
chocolate; açúcar 

BUONDI  

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; cacau, preparações e bebidas à base de cacau; 
chocolate, produtos à base de chocolate, preparações e bebidas à base de 
chocolate; açúcar. 

 

00004711/2021/MN/MP 
09 
 
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL (IGQPI) 
 
CABO VERDE 
 
Avenida cidade lisboa, prédio bô casa, 3º piso, várzea, 
cidade da Praia 
 
Industrial e Comercial 
 
05-11-2021  
 
CLASSE 09: Software de Gestão da Propriedade Inte-
lectual  

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 

00004713/2021/ME/MP&S 
 
12 e 37  
 
Chery Automobile Co., Ltd. 
 
CHINA 
 
8 Changchun Road, Economy & Tecnology Deve-
lopment Zone, Wuhu City, Anhui Province, China 
 
Industrial e Comercial 
 
30-09-2021 
 
Abaixo listado 

SIGePI- Sistema Integrado de 
Gestão da Propriedade Intelectual 

CLASSE 12: Vagonetas; Viaturas [carros]; Mecanismos de propulsão para veículos terrestres; Veículos elétricos; Pneus para jantes de veículos; Motoci-
clos; Engrenagens para veículos terrestres; Camionetas; Camiões (tratores); Elétricos [trams]; Autocaravanas; Caixas de velocidade para veículos terrestres; 
Jantes para veículos. CLASSE 37: Conservação e reparação de automóveis; Lavagem de veículos; Estações de serviço [abastecimento de combustível e 
manutenção]; Instalação e reparação de aquecimento; Pintura por pulverização para carros; Recauchutagem de pneus; Instalação, conservação e reparação 
de máquinas; Renovação de motores usados ou parcialmente destruídos; Renovação de máquinas usadas ou parcialmente destruídas; Instalação e reparação 
de aparelhos de ar condicionado. 

Reivindicações de cores: Azul ciano, purpura e rosa.  
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00004714/2021/ME/MP&S 
12, 37 
 
Chery Automobile Co., Ltd 
 
CHINA 
 
8 Changchun Road Economy & Tecnology Deve-
lopment Zone, Wuhu City, Anhui Province, China  
 
Industrial e Comercial 
30-09-2021 
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 

00004715/2021/ME/MP 
03, 05 
 
Halitlar Gida Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Limited 
Sirketi 
 

TURQUIA 
 
5. Organize Sanayi Bölgesi, 83561 Nolu Cadde, No:28 
Sehitkamil-Gaziantep, Turquia 
 
Industrial e Comercial 
 

06-10-2021 
 
CLASSE 3: Toalhitas húmidas não-cosméticas; Sabone-
tes; Champô para bebé. CLASSE 5: produtos higiênicos 
para uso médico; Pensos higiénicos; tampões higiéni-
cos; Emplastros; Materiais ara pensos; Fraldas feitas de 
papel para bebés, adultos e animais de estimação; fral-
das para bebés 

 

00004716/2021/MN/MP 
33 
 
COVA DO TOURO - INDUSTRIA DE AGUARDEN-
TE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
 
CABO VERDE 
 

Morgaida Cova De Touro, São João Batista, Brava 
 
Industrial e Comercial 
21-09-2021  
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas. 

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 

00004717/2021/ME/MP 
12  
 
SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD  
 
CHINA  
No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong, Chi-
na 
 
Industrial e Comercial 
22-09-2021 
CLASSE 12: Pneus para rodas para veículos; Pneus de 
rodas de veículos; lonas para pneus [pneumáticos]; 
Pneus maciços para rodas de veículos; Bandas de roda-
gens para recauchutagem de pneus; Pneus de avião; 
Lagartas para veículos; Câmaras-de-ar para pneumáti-
cos; Pneus para automóveis; pneus [pneumáticos]. 

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 37: Conservação e reparação 
de automóveis; Lavagem de veículos; Estações de serviço [abastecimento de 
combustível e manutenção]; Instalação e reparação de aquecimento; Pintura 
por pulverização para carros; Recauchutagem de pneus; Instalação, conser-
vação e reparação de máquinas; Renovação de motores usados ou parcial-
mente destruídos; Renovação de máquinas usadas ou parcialmente destruí-
das; Instalação e reparação de aparelhos de ar condicionado. 

 

00004718/2021/ME/MP 
03 
 
TELEVISION FRANCAISE 1 
 
FRANÇA 
1 Quai du Point du Jour 92656 Boulogne Billancourt 
Cedex FRANCE 
 
Industrial e Comercial 
28-09-2021 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 03: Preparações para branquear e outras substâncias para lavar 
roupa, preparações e produtos de limpeza, polimento, desengordurantes e 
abrasivos, alvejante, tira-nódoas, amaciadores de roupa, tintas para roupa, 
removedores de tinta, papel esmeril, produtos para remoção de tinta ferru-
gem, decapantes, descalcificadores para uso doméstico, detergentes 
(detergentes ), exceto aqueles usados em operações de fabricação e aqueles 
para uso médico, preparações para desbloquear ralos, ceras para pisos, maté-
rias para polir, líquido para lavagem de pára-brisas, sabonetes, perfumes, 
águas de toilette, desodorantes para uso pessoal (perfumaria), desodorantes 
corporais,  cosméticos, produtos para os cabelos, loções para os cabelos,  

tinturas para os cabelos, champôs, pastas de dentes, produtos de higiene bucal 
não destinados a uso médico, preparações depilatórias, produtos de maquilha-
gem e de remoção de maquilhagem, produtos para realçar o contorno inferior 
dos olhos (corretores), batom, produtos de barbear, sabão para a barba, produ-
tos de higiene, verniz para as unhas e produtos para a remoção de vernizes, 
preparações cosméticas adelgaçantes, preparações cosméticas para o banho, 
para bronzear a pele, preparações para polir e limpar próteses dentárias, coto-
netes algodoados para uso cosmético, algodão para uso cosmético, lenços 
impregnados de loções cosméticas, protectores solares (preparações cosméti-
cas para bronzear a pele), sais de banho, óleos, cremes e géis de banho, prepa-
rações antitranspirantes para higiene pessoal, produtos de esfoliação não 
medicamentosos para o rosto e corpo, esfoliantes, preparação para esfoliar e 
limpar a pele, preparações depilatórias, banhos de espuma, óleos essenciais, 
champôs para animais de estimação [preparações para lavagem não medici-
nais], incenso, placas de sala perfumadas, madeiras aromáticas, potpourris 
aromáticos), produtos de limpeza para óculos, produtos de limpeza para ar-
mações de óculos, produtos de limpeza para lentes de contato, produtos de 
limpeza para aparelhos e instrumentos ópticos, produtos de limpeza para 
aparelhos auditivos, produtos de limpeza para olivas na forma de sprays, 
aerossóis e toalhas impregnadas ou não de tecido ou papel detergentes para 
sanitas), preparações para limpar e polir automóveis, conjuntos de limpeza e 
cuidado para a limpeza e cuidado de automóveis e motociclos, sabões para 
automóveis, detergentes para automóveis, ceras para automóveis, líquidos de 
limpeza de pára-brisas, panos impregnados com um detergente para a limpeza 
de peças de automóveis, sprays para limpeza e manutenção de peças de auto-
móveis, preparações para purificação do ar, preparações para remoção de 
lacas e vernizes, conservantes para couro, cremes para couro, produtos para 
limpeza a seco, terebintina para desengorduramento, produtos de polimento 
para automóveis, preparações de limpeza para rodas e pneus de automóveis, 
polímeros de vedação para limpeza, polimento e proteção de superfícies ex-
ternas de automóveis. 

Reivindicações de cores: Branco, lilás, preto, castanho, laranja, amarelo 
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00004719/2021/ME/MP&S 
12 e 37 
 
Chery Automobile Co., Ltd 
 
CHINA 
8 Changchun Road, Economy & Technology Deve-
lopment Zone, Wuhu City, Anhui Province, China 
 
Industrial e Comercial 
30-09-2021 
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 

00004720/2021/ME/MP&S 
12 e 37 
 
Chery Automobile Co., Ltd 
 
CHINA 
8 Changchun Road, Economy & Technology Deve-
lopment Zone, Wuhu City, Anhui Province, China 
 
Industrial e Comercial 
30-09-2021 
Abaixo listado 

 

00004721/2021/ME/MS 
12  
 
Chery Automobile Co., Ltd 
CHINA 
 
8 Changchun Road, Economy & Technology Deve-
lopment Zone, Wuhu City, Anhui Province, China 
 
Industrial e Comercial 
30-09-2021 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

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 37: Conservação e reparação 
de automóveis; Lavagem de veículos; Estações de serviço [abastecimento de 
combustível e manutenção]; Instalação e reparação de aquecimento; Pintura 
por pulverização para carros; Recauchutagem de pneus; Instalação, conser-
vação e reparação de máquinas; Renovação de motores usados ou parcial-
mente destruídos; Renovação de máquinas usadas ou parcialmente destruí-
das; Instalação e reparação de aparelhos de ar condicionado.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004722/2021/MN/MS 
42 
 
VANDO ALBERTO PEREIRA TAVARES SILVA 
 
CABO VERDE  
 
Achada Santo Antonio, Cidade da Praia, Ilha de Santia-
go, Cabo Verde 
 
Comercial 
05-10-2021 
 
CLASSE 42: Serviço de tradução, aplicativo de tradu-
ção via interne 

 

00004723/2021/MN/MP  
25 
 
KEILA SIBEL GOMES 
 
CABO VERDE 
Rampa Terra Branca, Perto Pão Quente, Cidade da 
Praia, Cabo Verde 
 
Industrial e Comercial 
05-10-2021 
CLASSE 25: T-shirts; Casacos; Sacos, Biquíni, Chapé 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

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 
veículos terrestres; Jantes para veículos. CLASSE 37:  Conservação e repa-
ração de automóveis; Lavagem de veículos; Estações de serviço 
[abastecimento de combustível e manutenção]; Instalação e reparação de 
aquecimento; Pintura por pulverização para carros; Recauchutagem de 
pneus; Instalação, conservação e reparação de máquinas; Renovação de 
motores usados ou parcialmente destruídos; Renovação de máquinas usadas 
ou parcialmente destruídas; Instalação e reparação de aparelhos de ar condi-
cionado. 

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. 

RYDE 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004724/2021/ME/MP 
05; 30; 32 e 34 
 
British American Tobacco (Brands) Limited 
 
REINO UNIDO 
 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom 
 
Industrial e Comercial 
20-10-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 05: Preparações farmacêuticas; suplementos alimentares e nutricio-
nais; suplementos dietéticos e preparações dietéticas contendo óleo de CDB; 
suplementos alimentares; suplementos homeopáticos; suplementos à base de  

Reivindicações de cores: Preto; Branco e Bordeaux  

ervas; pastilhas elásticas medicinais; rebuçados fortificados com cálcio; cigarros sem tabaco para fins médicos; substitutos do tabaco para fins médicos; 
cremes à base de ervas para uso médico; chás à base de ervas para fins medicinais; adesivos transdérmicos. CLASSE 30: Pastilhas elásticas; pastilhas 
[confeitaria]; rebuçados; pastilhas mentol; doces mastigáveis. CLASSE 32: Bebidas energéticas. CLASSE 34: Cigarros; tabaco, em bruto ou confecciona-
do; produtos de tabaco; substitutos do tabaco (não para fins médicos); charutos; cigarrilhas; isqueiros para fumadores; fósforos; artigos para fumadores; 
papel de cigarro; tubos de cigarro; filtros de cigarro; aparelhos de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuais para injectar 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 de aquecimento do tabaco; substitutos do tabaco para fins de inalação; cigarros contendo substitutos do tabaco; cigarreiras; caixas 
de cigarros; snus com tabaco; rapé com tabaco; snus sem tabaco; rapé sem tabaco; sacos de nicotina orais sem tabaco (não para uso médico). 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004727/2021/MN/MS 
45 
 
União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde - 
Central Sindical (UNTC-CS) 
 
CABO VERDE 
Avenida Cidade de Lisboa- Fazenda- Praia 
 
Comercial  
13-10-2021 
 
CLASSE 45: Serviços pessoais e sociais prestados por 
Terceiros. 

 

00004725/2021/ME/MP  
07, 08, 11. 
 
YIWU PAIER ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD 
 
CHINA 
No.17195, Zone 2, China Yiwu International Trade 
Mart, Futian Street, Yiwu City, Zhejiang Province, 
China  

 
Industrial e Comercial 
13-10-2021 
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 

00004726/2021/MN/MS  
35  
 
ESTHER MARIA ANDRADE SILVA 
 
CABO VERDE 
Praia, Santiago, Cabo Verde. 
 
Comercial  
26-10-2021 
 
CLASSE 35: VENDAS ONLINE. 

Reivindicações de cores: Pantone 485c, Pantone 180c, Pantone 483c, 
Pantone 109c. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004728/2021/ME/MP 
30 
 
CEREALIS - Produtos Alimentares, S.A 
 
PORTUGAL 
Rua Manuel Gonçalves Lage, 988, 4445-122 Águas 
Santas, Maia, Portugal 
 
Industrial e Comercial. 
28-10-2021 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004730/2021/ME/MP 
30 
 
CEREALIS - Produtos Alimentares, S.A 
 
PORTUGAL 
Rua Manuel Gonçalves Lage, 988, 4445-122 Águas 
Santas, Maia, Portugal  
 
Industrial e Comercial 
28-10-2021 
 
CLASSE 30: Biscoitos e bolachas; produtos de pastela-
ria; confeitaria; preparações feitas de cereais; farinhas 
alimentares e massas alimentares. 

SOKANY 

CLASSE 07: Misturadoras; Máquinas para o fabrico de manteiga; Picadoras 
de carne; Máquinas para moagem; Máquinas para cortar pão; Máquinas para 
amassar; Aparelhos eletromecânicos para a preparação de alimentos; Tritura-
doras elétricas para uso na cozinha; Moinhos de café, não sendo manuais; 
Liquidificadores elétricos de uso doméstico; Máquinas de cozinha, elétricas; 
Batedeiras elétricas de uso doméstico; Robôs de cozinha, elétricos; Extrato-
res de sumo, elétricos. CLASSE 08: Máquinas para o corte da barba; Pinças 
para ondular; Alicates de unhas; Ferros para frisar; Utensílios manuais para 
frisar os cabelos; Lâminas; Limas para unhas [elétricas]; Polidores de unhas, 
elétricos ou não; Máquinas de corte de cabelo, elétricas ou não; Corta-unhas, 
elétricos ou não; Estojos de manicura; Aparelhos para a depilação, elétricos 
ou não; Kits elétricos de manicura; Pinças para curvar as pestanas; Máquinas 
elétricas para fazer tranças; Aparelho de depilação a laser, sem ser para uso 
médico. CLASSE 11: Fornos de padaria; Utensílios de cozinha elétricos; 
Fogões de cozinha; Queimadores a gás; Torrefadores; Panelas de pressão, 
elétricas; Percoladores para café elétricos; Cafeteiras elétricas; Fornos para 
barbecues; Fritadeiras elétricas; Chaleiras elétricas; Máquinas para cozinhar 
pão; Panelas elétricas de múltiplas funções; Placas elétricas para cozinhar; 
Fritadeiras de ar; Máquinas elétricas para a produção de leite de soja; Cápsu-
las de café, vazias, para máquinas de café elétricas; Aparelhos e máquinas 
para gelo; Saturadores; Secador de cabelo. 

ENCOMENDA DI TERA 

CLASSE 30: Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz, massa e talharim 
(massa com ovos); Tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas de cereais; 
pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; gelado, sorvetes e outros gelos co-
mestíveis; açúcar, mel e xarote de melaço; levedura e fermento em pó; sal, 
temperos, especiarias, ervas em conserva; vinagre, molhos e outros condi-
mentos; gelo (água congelada). 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004729/2021/ME/MP 
30 
 
CEREALIS - Produtos Alimentares, S.A 
 
 
PORTUGAL 
Rua Manuel Gonçalves Lage, 988, 4445-122 Águas 
Santas, Maia, Portugal. 
 
Industrial e Comercial. 
28-10-2021 
 
CLASSE 30: Massas alimentares. 

Reivindicações de cores: Vermelho, branco, amarelo, cinzento.  

Reivindicações de cores: Vermelho, branco, dourado. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004731/2021/ME/MP  
34 
 
British American Tobacco (Brands) Limited 
 
REINO UNIDO 
Globe House, 4 Temple Place, London 2PG, United 
Kingdom 
 
Industrial e Comercial 
30-09-2021 
 
Abaixo listado 

Reivindicações de cores: HEX:#08a9cd; HEX:#32boc7; HEX:#016cb2; 
HEX:#oe8bco;HEX:# 

 

00004732/2021/ME/MP 
30  
 
NUTPOR- Produtos Alimentares, Unipessoal, Lda 
 
PORTUGAL 
Estrada Consiglieri Pedroso Num. 71, Esificio E, 2 
andar, Fracção R1, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcare-
na, Oeiras, Portugal 
 
Industrial e Comercial 
28-10-2021 
CLASSE 30: Biscoitos; bolachas. 

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 

00004736/2021/ME/MP 
03 
 
NGM INTERNATIONAL B.V. 
 
HOLANDA 
Willemsplein 492, 3016 DR Rotterdam, Holanda 

 
Industrial e Comercial 
05-11-2021  
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004737/2021/ME/MP&S 
09, 35 
 
XIAOMI INC. 
 
CHINA 
No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 
Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Industrial e Comercial 
05-11-2021 
Abaixo listado 

CLASSE 03: Preparação para branquear e outras substâncias para uso em 
lavandaria; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões 
não medicinais; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos não medicinais, 
loções capilares não medicinais; dentífricos não medicinais. 

MIX 

CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, de investigação, de nave-
gação, 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 distribui-
ção 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  

VELO 

CLASSE 34: Cigarros; tabaco em bruto ou fabricado; produtos de tabaco; 
sucedâneos do tabaco (não destinados a fins medicinais); charutos; cigarri-
lhas; 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; sucedâ-
neos do tabaco para fins de inalação; cigarros contendo sucedâneos do taba-
co; cigarreiras; caixas de cigarros; snus com tabaco; rapé com tabaco; snus 
sem tabaco; rapé sem tabaco; sacos de nicotina oral sem tabaco (não destina-
dos a uso médico). 

IMUNIA 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004733/2021/ME/MP 
18, 25  
 
Zhejiang Josiny Holding Co., Ltd. 
 
CHINA 
No. 6 of Binhai Road, Yongxing Street, Longwan Dis-
trict, Wenzhou City, Zhejiang Province, China  
 
Industrial e Comercial 
28-10-2021  
 
CLASSE 18: Sacos de mão; mochilas; sacos de viagem; 
baús [bagagem]; carteiras de bolso. CLASSE 25: Sapa-
tos; sandálias; vestuário; meias de malha; chapéus 

 

00004734/2021/ME/MS 
35, 39 
 
ALCINDA FLORA PEREIRA BORJA DOS SANTOS 
PEREIRA 
 
Cabo Verde 
Rua Cidade de Lisboa, CHÃ DE AREIA, Edifício Santa 
Maria, 3 Andar. 
 
Comercial 
09-11-2021  
CLASSE 35: Serviços de publicidade, de marketing e de  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

promoção; Serviços de negócios comerciais e informação ao consumidor; 
serviços de assistência, gestão e administração de negócios, outros. CLASSE 
39: Navegação (traçamento de posições, rotas e cursos); Viagens e transpor-
te de passageiros; serviços de resgate, recuperação, reboque e salvamento. 

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 portáteis; Computadores vestíveis; Software para computadores, gravados; Aplicações de 
software para computadores, descarregáveis; Hardware para computadores; computadores portateis; 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; 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 imagem descarregáveis; Ficheiros de 
música descarregáveis; Toques de chamada descarregáveis para telemóveis; Canetas eletrónicas [unidades de visualização]; Publicações eletrónicas, 
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descarregáveis; Tradutores de bolso eletrónicos; Óculos inteligentes (processamento de dados); Suportes de dados magnéticos; Cartões de crédito magnéti-
cos 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; Relógios inteligentes (aparelho de processamento de dados); 
Agendas eletrónicas; Pedómetros; Contadores; Aparelhos de controlo de tempo; Máquinas de ditar; hologramas; Máquinas de identificação por impressão 
digital; Aparelhos de reconhecimento facial; Fotocopiadoras (fotográfica, eletrostática, térmica); Balanças de casas de banho; Aparelhos e instrumentos de 
pesagem; Balanças com analisadores de massa corporal; Painéis eletrónicos de mensagem; Telefones celulares; Suportes para telemóveis; Telefones inteli-
gentes; Películas de proteção adaptadas para telefones inteligentes; Telefones inteligentes em formato de relógios; Capas para telefones inteligentes; Aces-
sórios 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, Correias, Braçadeiras, Correias e clips para telemóveis e telefones inteligen-
tes; Películas protetoras para telemóveis e telefones inteligentes; Bastões para tirar selfies por telemóveis [monopés manuais]; Aparelhos telefónicos; trans-
missores [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]; Dissipadores térmicos para telemóveis; Câmaras de vídeo; Câmaras de visão traseira para 
veículos; Discos compactos [áudio-vídeo]; Auscultadores; Jukeboxes; 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; Máquinas de aprendizagem; Máquinas de tradução; Leitores de livros eletrónicos; Descodificadores; Máquinas fotográficas; Capas especialmente 
adaptadas para aparelhos e instrumentos fotográficos; Projetores de vídeo; Filtros [fotografia]; Aparelho de projeção; Suportes para aparelhos fotográficos; 
Aparelhos e instrumentos de levantamento; Detetores de qualidade do ar exterior; Aparelhos de diagnóstico, não para fins médicos; Pulseiras ligadas 
[instrumentos de medição]; Canetas de teste TDS de qualidade da água; Higrotemografia; Adaptadores de energia; Aparelhos didáticos; Robôs didáticos; 
Interruptores, elétricos; Simuladores para a condução e controlo de veículos; Aparelhos e instrumentos óticos; Cabos USB para telemóveis; Fios telefóni-
cos; Redes elétricas (materiais para -) [fios, cabos]; Cabos de dados; Chips [circuitos integrados]; Condutores, elétricos; Comutadores; Fichas elétricas; 
Tomadas elétricas; Adaptadores elétricos; Sensores; Ecrãs de vídeo; Ecrãs táteis; Aparelhos de controlo à distância; Fibras óticas [filamentos condutores de 
luz]; Aparelhos termorreguladores; Para-raios; Aparelhos de extinção de incêndios; Capacetes de proteção; Dispositivos de proteção para uso pessoal con-
tra acidentes; Máscaras de proteção; Alarmes; Instalações de prevenção de roubo, elétricas; Campainhas de porta elétricas; Fechaduras, elétricas; Óculos; 
Óculos de sol; baterias, elétricas; Carregadores de bateria; Carregadores sem fios; Carregadores USB; Carregadores para telemóveis e smartphones; Fontes 
de alimentação portátil (pilhas recarregáveis); Desenhos animados; Assobios desportivos; Ímanes decorativos; Coleiras eletrónicas para treino de animais; 
Chocalhos para caprinos, ovinos. CLASSE 35: Publicidade; Gestão de negócios comerciais; Administração comercial; Trabalhos de escritório; Publicida-
de; Aluguer de material publicitário; Aluguer de espaço publicitário; Aluguer de tempo de publicidade nos meios de comunicação; Agências de publicida-
de; Apresentação de mercadorias nos meios de comunicação, para fins de retalho; Demonstração de mercadorias; Promoção de bens e serviços através do 
patrocínio de eventos desportivos Organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; Administração de regimes de fidelização e de incenti-
vos; Fornecimento de informações empresariais por sítios web; Fornecimento de informações empresariais; Prestação de informações comerciais; Sonda-
gens 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 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; 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. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004738/2021/ME/MP 
05  
 
Sun Pharmaceutical Industries limited 
 
ÍNDIA 
Sun House, 201 B/1, Western Express Highway, Gore-
gaon - East, Mumbai - 400063, Maharashtra, India. 
 
Industrial e Comercial 
04-11-2021 
 
CLASSE 05: Preparações farmacêuticas; preparações 
medicinais; produtos farmacêuticos; medicamentos 
para uso humano. 

 

00004739/2021/ME/MP 
33  
 
Antonio Francisco Bonifácio & Filhos, Limitada  
 
PORTUGAL 
Rua das Taipas, nº 51, Zona Industrial da Carvoeira, 
2565 - 148 Carvoeira, na União de Freguesias de Car-
voeira e Carmões, concelho de Torrés Vedras 
 
Industrial e Comercial 
04-11-2021 
CLASSE 33: Vinho. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

MOLXVIR BONIFÁCIO 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004740/2021/MN/MP 
32  
 
Lilyan Raquel Évora Oliveira 
 
CABO VERDE 
Santa Maria, Sal 
 
Industrial e Comercial 
29-09-2021 
 
CLASSE 32: cerveja artesanal 

TRITON 
 

00004741/2021/ME/MP 
12 
 
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
 
JAPÃO 
1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410, 
Japan 
 
Industrial e Comercial 
23-11-2021 
 
CLASSE 12: Camiões; automóveis; peças estruturais e 
acessórios para automóveis, excluindo as lâminas do 
limpa pára-brisas e os indicadores de direcção para 
automóveis. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004745/2021/ME/MP&S 
09, 16, 35, 36, 38, 41 
UNIVERSO, IME, S.A 
 
PORTUGAL 
Lugar do Espido, Vila Norte, 4470-179, Maia, Portugal 
 
Industrial e Comercial 
30-11-2021 
Abaixo listado 

CLASSE 09: Plataformas de hardware e software para facilitação e adminis-
tração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de crédi-
to, operações com cartões de débito, operações com cartões de pagamento, 
caixas automáticos, valores armazenados, transferência electrónica de fun-
dos, pagamentos electrónicos, processamento e transmissão electrónicos de 
dados de pagamento de contas, pagamentos em numerário, autenticação, 
encaminhamento, autorização e execução; liquidação de transacções, detec-
ção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de encriptação; 
instrumentos e aparelhos científicos; suportes de registo magnético, discos 
acústicos; mecanismos operados a moedas; caixas registadoras; equipamento 
para o tratamento de informação; computadores, hardware, software e pro-
gramas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctri-
cos, nomeadamente aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de 
dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para 
o registo, a transmissão, a reprodução de dados, incluindo som ou e imagens; 
suportes de dados magnéticos; aparelhos para localização, gestão e análise de 
contas financeiras através de uma rede informática mundial; hardware e 
software, em especial para o desenvolvimento, a manutenção e a utilização 
de redes informáticas locais e de área ampla; sistemas para a leitura de car-
tões de memória e sistemas para a leitura de dados em memórias, incluindo 
memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publica-
ções eletrónicas descarregáveis; aparelhos de impressão, incluindo aparelhos  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004742/2021/MN/MS 
35 
 
Selma Alexandra Ramos de Almeida Neves 
 
CABO VERDE 
Santa Maria, Ilha do Sal, Cabo Verde 
 
 
Comercial 
14-10-2021 
 
CLASSE 35: Comércio a retalho de produtos de bele-
za, cosméticos e de higiene, artigo farmacêuticos, joias 
e bijuterias, vestuário, calçados, produtos alimentares. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004743/2021/ME/MP&S 
9, 38, 42  
 
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
1 Rocket Road, Hawthorne, California 90250, United 
States of America. 
 
Industrial e Comercial 
23-11-2021 
Abaixo Listado 

STARLINK 

CLASSE 09: Satélites para fins científicos e comerciais; equipamento para 
recepção, processamento e transmissão de voz, vídeo, dados e informação 
através de telecomunicações e sinais sem fios, satélites e computadores, 
nomeadamente, receptores, módulos receptores, moduladores, transmisso-
res, multiplexadores, caixas descodificadoras, processadores de dados, cir-
cuitos integrados; hardware e software de operação de computadores para 
utilização nos produtos supracitados, terminais de satélite, e estações terres-
tres de satélite. CLASSE 38: Serviços de comunicação e transmissão por 
satélite; serviços de comunicação de banda larga sem fios; transmissão de 
dados, voz e vídeo através de satélite; serviços de comunicação interactiva 
através de satélite; entrega de mensagens por transmissão electrónica; forne-
cimento de ligações de telecomunicações à Internet; serviços de portal de 
acesso de telecomunicações; fornecimento de acesso de alta velocidade sem 
fios à Internet; fornecimento de acesso de múltiplos utilizadores à Internet, 
redes informáticas globais, e redes de comunicações electrónicas; forneci-
mento de acesso a redes globais de informação; serviços de telecomunica-
ções através de satélite; fornecimento de um sítio da Web com informações 
no campo das comunicações por satélite; fornecimento de um sítio da Web 
com informações no campo do acesso à Internet através de satélite; forneci-
mento de acesso a bases de dados electrónicas e informações em linha para 
utilização na recuperação de dados, gravações e medições por satélite; servi-
ços de fotografia através de satélite. CLASSE 42: Serviços de investigação e 
desenvolvimento no domínio das comunicações por satélite; serviços de 
consultoria no domínio das comunicações por satélite; serviços de engenha-
ria no domínio das comunicações por satélite; serviços científicos e tecnoló-
gicos, nomeadamente, investigação, análise e monitorização de dados capta-
dos através de sensores remotos e satélites; serviços de teledetecção, nomea-
damente, levantamentos aéreos através da utilização de satélites. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004744/2021/ME/MP 
12 
 
TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD 
 
CHINA 
No.1, Tengsen Road, Weihai Economic and Technolo-
gical Developmemt Zone, shandong Province, China 
 
Industrial e Comercial 
30-11-2021 
 
CLASSE 12: Pneus para automóveis; Pneus 
[pneumáticos]; Pneus para rodas de veículos; Pneus de 
motocicleta; Pneus para bicicletas, ciclos; Bandas de 
rodagens para recauchutagem de pneus; Câmaras de ar 
para bicicletas, ciclos; Amortecedores de suspensão 
para veículos; Guarda-lamas; Amortecedores para 
automóveis. 

de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transac-
ções financeiras; caixas automáticos para estabelecimentos bancários; codifi-
cadores e descodificadores; modems; hardware e software para permitir 
transacções de pagamento através de meios electrónicos; hardware e softwa-
re de encriptação, chaves de encriptação, certificados digitais, assinaturas 
digitais, software para armazenagem de informação protegida e recuperação 
e transmissão de informação confidencial de clientes utilizados por indiví-
duos, instituições bancárias e financeiras; cartões magnéticos codificados e 
cartões contendo um chip de circuito integrado (cartões inteligentes); cartões 
codificados de segurança; cartões codificados com funções de segurança 
para fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para 
fins de identificação; cartões com hologramas; cartões de lançamento em 
conta corrente, cartões bancários; cartões de crédito, cartões de débito, car-
tões com chip, cartões com valor armazenado, cartões electrónicos de registo 
de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento, todos codificados; 
cartões; bancários, incluindo cartões bancários impressos e cartões bancários 
com memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; equipamento 
para leitura de cartões; cartões magnéticos codificados, cartões electrónicos 
de registo de dados, leitores de cartões magnéticos codificados, leitores de 
cartões com dados electrónicos, unidades de encriptação electrónica, hardwa-
re, terminais de computador, software destinado a ser utilizados nos serviços 
financeiros e nos sectores bancário e das telecomunicações; software infor-
mático que estabelece a ligação entre cartões inteligentes, terminais e leito-
res; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de 
comunicação; equipamento para telecomunicações; terminais de transacção 
de pontos de venda e software para transmissão, visualização e armazena-
mento de informações de transacção, identificação e financeiras destinadas a 
serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomu-
nicações; dispositivos de identificação de frequências de rádio 
(transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verifi-
car a autenticidade; de cartões de lançamento em conta corrente, cartões (…) 
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bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; caixas automáticas de multibanco; dispositivos periféricos de computadores e produ-
tos electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes pessoais digitais (pda) e alarmes; componentes e acessórios para todos 
os produtos acima mencionados. CLASSE 16: Produtos de impressão, formulários, publicações, periódicos e cartões, nomeadamente cartões não codifica-
dos magneticamente, nomeadamente cartões de crédito, cartões de garantia e cartões de levantamento automático de dinheiro, impressos, brochuras, comu-
nicações (de informação). CLASSE 35: Serviços de gestão comercial e de assessoria; prestação de serviços comerciais profissionais; serviços de consultado-
ria de marketing; estudos de mercado; acompanhamento, análise, previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento dos detentores de cartões 
relativos a compras; promoção da venda dos produtos e serviços de terceiros através dos prémios e dos incentivos produzidos com a utilização de cartões de 
crédito, de débito e de pagamento; administração de programas de fidelização e de recompensa; publicidade; administração comercial; trabalhos de escritó-
rio; assessoria comercial, industrial e de gestão empresarial; avaliações comerciais; serviços de assessores para a direção de negócios comerciais; estudo de 
mercados; informações estatísticas (negócios); elaboração de extratos de contas; contabilidade; pesquisas comerciais; serviços de relações públicas; publica-
ção de textos publicitários; publicação de folhetos publicitários; gestão de ficheiros informáticos; serviços de informações, de assessoria e de consultadoria 
relacionados com todos os serviços atrás referidos. CLASSE 36: Serviços financeiros; serviços de pagamento eletrónico; serviços financeiros, nomeadamen-
te serviços bancários, serviços de cartões, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de débito, serviços de cartão pré-pago disponibilizados através 
de cartões de valor armazenado, transacções electrónicas com cartões de crédito e débito, serviços de pagamento e apresentação de facturas; serviços finan-
ceiros, especificamente pagamento em numerário, verificação de cheques, pagamento de cheques, serviços de caixa automático e de acesso a depósitos, 
serviços de autorização e pagamento de transacções, reconciliação de transacções, gestão de caixa, liquidação de fundos consolidados; serviços financeiros, 
especificamente serviços de processamento de disputas consolidadas, de repositório de dados e de informações sobre perfis de clientes, bem como serviços 
conexos de comutação, ligação, liquidação/reconciliação e movimentação de fundos no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento de 
pagamentos eletrónicos; serviços financeiros, especificamente serviços de autenticação e verificação de transações de pagamento, serviços de troca de valo-
res, especificamente transações e transferências eletrónicas seguras de numerário, através de redes informáticas públicas, para facilitação do comércio ele-
trónico; serviços financeiros, especificamente transferência eletrónica de fundos, fornecimento de informações financeiras, especificamente dados e relató-
rios relativos a cartões de crédito e de débito, serviços de gestão de registos financeiros, de transferência eletrónica de fundos e de câmbio de divisas, servi-
ços de avaliação financeira e de gestão de riscos, para terceiros; no domínio do crédito ao consumo; informação financeira prestada por computador através 
de uma rede informática de informação segura e serviços de assessoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; prestação de serviços financeiros 
para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dis-
positivos sem fios; prestação de serviços financeiros para a assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes electrónicas; con-
sultadoria e análise financeira; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços bancários e de crédito; fornecimento de serviços de 
cartões de crédito; cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores depositados; serviços bancários, de pagamento, de crédito, de débi-
to, de cobrança, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de facturas; serviços de cartões de crédito, cartões de 
débito, cartões pré-pagos e cartões com valor armazenado; serviços de verificação e desconto de cheques; serviços de caixas automáticas; processamento de 
transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática ou através de telecomunicações e num ponto de venda; serviços de processamen-
to de transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticos; o fornecimento do extracto de contas, depósitos e levantamentos de 
dinheiro a portadores de cartões através de caixas automáticos; serviços de liquidações e autorizações financeiras relacionados com o processamento de 
transacções de pagamentos financeiros; seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de viagem e vales de viagem; serviços de autenticação finan-
ceira; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência electrónica 
de fundos e de câmbio de moeda; serviços de processamento remoto de pagamentos; serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, forneci-
mento de serviços de transferência electrónica de fundos e moeda serviços de pagamento electrónico, serviços de cartões para chamadas telefónicas com 
pré-pagamento, serviços de pagamento em numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções; prestação de serviços de débito e de crédito por 
meio de dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositi-
vos de comunicações e telecomunicações; verificação de cheques; emissão e reembolso, todos relacionados com cheques de viagem e vales de viagem; 
prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, serviços de paga-
mento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções a crédito e por débito através de telefone e de telecomunicações; a prestação de servi-
ços financeiros para a assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios electrónicos que utilizam informação 
digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente a permuta protegida de valores, incluindo dinheiro electrónico, através de 
redes informáticas acessíveis por meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de faturas fornecidos através de sites da internet; banco à distância; 
serviços financeiros prestados por telefone e através de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços financeiros por meio de uma 
rede informática mundial ou pela internet; serviços imobiliários; serviços ligados à propriedade imobiliária; serviços de avaliações imobiliárias; serviços de 
gestão para investimento imobiliário; investimento imobiliário; serviços de seguros imobiliários; seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros 
relacionados com propriedades; serviços financeiros relacionados com bens imobiliários; serviços de corretores imobiliários; avaliação de bens imobiliários; 
agências imobiliárias; administração de imóveis; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos 
para imóveis; serviços de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financei-
ros relacionados com bens imóveis e propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; preparação de contra-
tos de empréstimo com garantia de bens imóveis; organização de copropriedade de bens imóveis; organização de concessão para financiamento de compra 
de bens imóveis; apoio à aquisição de imóveis e às participações em imóveis; investimento de capital em bens imobiliários; serviços de investimento em 
imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição de propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; 
avaliações financeiras de propriedades alodiais; avaliações financeiras de propriedades arrendadas; arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de 
propriedades plenas; serviços de gestão imobiliária relacionados com gestão de carteiras de imóveis; gestão de propriedades bens imobiliários; serviços de 
assessoria relacionados com a propriedade de bens imobiliários; serviços de assessoria relacionados com avaliações imobiliárias; serviços de consultoria 
imobiliária para empresas; serviços informatizados de informação relacionados com bens imóveis; consultadoria imobiliária; prestação de informações rela-
cionadas com bens imobiliários; prestação de informações relacionadas com o mercado de propriedades; serviços de pesquisa relacionados com a aquisição 
de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a selecção de imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de activos; serviços de consultadoria 
relacionados com soluções de pagamento e com serviços bancários, de cartões de crédito, de cartões de débito, de cartões de pagamento e de caixa automáti-
co; fornecimento ou apresentação de informações no domínio dos serviços financeiros, através de um banco de dados informático ou da internet; serviços de 
informações, de assessoria e de consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; seguros. CLASSE 38: Serviços de telecomunicações; ser-
viços de telecomunicações baseadas na internet; serviços de comunicação de dados; transmissão elétrica de dados através de uma rede global remota de 
processamento de dados, incluindo a internet; serviços de transmissão de informação a partir de um banco de dados informático ou através da internet, no 
domínio dos serviços financeiros; transmissão de dados através do tratamento eletrónico de imagens por ligação telefónica; serviços de correio electrónico, 
envio e recepção de mensagens; serviços de radiodifusão; fornecimento de acesso de utilizadores múltiplos a uma rede informática mundial de informação 
para a transferência e difusão de uma vasta gama de informações no domínio dos serviços financeiros; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados 
informática; difusão; de informações financeiras através da internet e de outras redes informáticas; difusão de informações financeiras através de uma rede 
informática mundial; difusão de informações, através de uma rede informática mundial, sobre software, hardware, redes informáticas financeiras e redes 
locais; serviços de informações, de assessoria e de consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos. CLASSE 41: Serviços de educação e de 
divertimento; fornecimento de publicações eletrónicas (não descarregáveis); fornecimento de publicações eletrónicas on-line [não descarregáveis]; publica-
ção de livros e revistas eletrónicas on-line; fornecimento de publicações através de uma rede informática mundial ou da internet que podem ser pesquisadas; 
serviços de informações; relacionadas com educação e divertimento; organização e direcção de conferências, seminários, exposições e simpósios, cursos de 
formação, palestras; serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004746/2021/ME/MS 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
 
SONAE SGPS, S.A. 
 
PORTUGAL 
Lugar do Espido, Via Norte, 4470-090, Maia, Portugal 
 
Comercial. 
30-11-2021 
Abaixo listado 

CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório. CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros; 
negócios monetários; negócios imobiliários. CLASSE 37: Construção; reparação submarina; bordado (reparação); reparação de cortinas; reparação de tape-
tes; reparação de esteiras; reparação de quinquilharia; reparação de manjedouras; reparação de ferramentas; reparação de chapéus; reparação de estofos; 
reparação de pneus; reparação de elevadores; reparação de fachadas; reparação de betão; reparação de navios; reparação de bagagem; reparação de maletas; 
reparação de sacos; reparação de frigoríficos; reparação de fechaduras; reparação de sinais; reparação de aviões; reparação de aeronaves; reparação de bici-
cletas; reparação de rádios; reparação de maquinaria; reparação de binóculos; reparação de fotocopiadoras; reparação de óculos; reparação de janelas; repa-
ração de aspiradores; reparação de alarmes; reparação de bombas; reparação de turbinas; reparação de edifícios; reparação de congeladores; reparação de 
rodas; reparação de computadores; reparação de coberturas; reparação de telhados; reparação de tetos; reparação de marcenaria; reparação de  televisões;  
reparação  de  relojoaria;  reparação  de  relógios;  reparação  de  calçado;  reparação  de sapatos; reparação de botas; reparação de vedações; reparação de 
andaimes; reparação de fornalhas industriais;  reparação  de  tapetes  tatâmi;  serviços  de  alfaiate  (reparação);  reparação  de  alarmes antirroubo;  repara-
ção  de  veículos  acidentados;  reparação  de  equipamento  desportivo;  reparação  de dispositivos elétricos; reparação de aparelhos elétricos; reparação de 
instrumentos óticos; serviços de reparação subaquática; reparação de reboques; reparação de camiões; reparação de joalharia; reparação de câmaras; repara-
ção de vestuário; reparação de ladrilhos; reparação de estores; reparação de gruas; reparação  de  automóveis;  reparação  de  veículos;  reparação  de  armá-
rios;  reparação  de  banheiras; reparação de telefones; reparação de móveis; reparação de máquinas; reparação de fornos industriais; reparação/conserto de 
calçado; reparação de recipientes pressurizados; reparação de linhas elétricas; reparação de sistemas estereofónicos; reparação de equipamento eletrónico; 
reparação de aparelhos eletrónicos; reparação de computadores danificados; reparação de instrumentos musicais; reparação de hardware informático; repa-
ração de aparelhos cirúrgicos; reparação de aparelhos telefónicos; reparação de  veículos  motorizados;  trabalhos  de  marcenaria  (reparação);  reparação  
de  veículos  terrestres; reparação  de  para-brisas;  instalação  e  reparação  de  telefones;  reparação  de  ornamentos  pessoais; reparação de veículos aquá-
ticos; reparação de instalações sanitárias; reparação de máquinas industriais; reparação  de  equipamentos  elétricos;  reparação  de  aparelhos  fotográficos;  
vulcanização  de  pneus (reparação); reparação de pavimentos laminados; reparação de brinquedos ou bonecas; construção, instalação e reparação submari-
na; reparação de botijas de gás; reparação de contentores de transporte; manutenção e reparação de oleodutos; reparação de móveis de cozinha; reparação 
de apetrechos de pesca; manutenção e reparação de algerozes; trabalhos de reparação de construções; manutenção e reparação  de  aquecimento;  reparação  
ou  manutenção  de  bombas;  reparação  de  velas  de  navios; manutenção  e  reparação  de  vestuário;  manutenção  e  reparação  de  queimadores;  con-
servação  e reparação  de  queimadores;  cuidados  e  reparação  de  esquis;  serviços  de  reparação  de  relógios; reparação de  máquinas  de escritório;  
serviços  de  reparação de  sapatos; serviços de  reparação  de calçado; reparação de máquinas de fax; pintura ou reparação de tabuletas; pintura e reparação 
de sinais; serviços  de  reparação  de  fechaduras;  manutenção  ou  reparação  de  queimadores;  reparação  e manutenção de edifícios; manutenção e repa-
ração de edifícios; reparação de óculos de sol; reparação de peças  de  motores;  reparação  de  revestimentos  de  tetos;  conservação  e  reparação  de  
mobiliário; manutenção e reparação de pneus; reparação de equipamentos de bilhar; reparação de sistemas de canalização; soldadura para fins de reparação; 
serviços de reparação de computadores; serviços de reparação de edifícios; trabalhos de reparação em construções; serviços de reparação de oleodutos; 
construção e reparação de edifícios; instalação e reparação de computadores; limpeza e reparação de caldeiras; serviços de reparação para empilhadoras; 
aluguer de instalações para reparação; reparação de sacos ou bolsas; serviços de reparação de brinquedos; reparação e restauro de livros; manutenção e 
reparação  de  relógios;  limpeza  e  reparação  de  couro;  reparação  ou  manutenção  de  embarcações; reparação de dispositivos de alarme; instalação e 
reparação de fornalhas; instalação e reparação de fornos; reparação de óculos de correção; reparação de artigos de metal; instalação e reparação de oleodu-
tos;  reparação  de  alarmes  de  incêndio;  manutenção  e  reparação  de  motores;  reparação  ou manutenção de reservatórios; reparação de artigos domés-
ticos (ocos); reparação ou manutenção de retroprojetores; instalação e reparação de antenas; reparação de chapéus de chuva; engaste de pedras preciosas 
(reparação); serviços de reparação de canalizações; reparação de mobiliário de loja; reparação de chapéus-de-chuva; manutenção e reparação de pavimen-
tos; serviços de reparação de caldeiras; instalação e reparação de hardware; reparação de equipamento de aquecimento; instalação e reparação de aqueci-
mento; reparação ou manutenção de caldeiras; reparação de coadores de leite; reparação de placas  de  sinalização;  reparação  ou  manutenção  de  compu-
tadores;  manutenção  e  reparação  de hardware; manutenção e reparação de computadores; serviços de reparação de veículos; conservação e reparação de 
automóveis; reparação e manutenção de veículos; manutenção e reparação de veículos; reparação e manutenção de automóveis; manutenção e reparação de 
portões; manutenção e reparação de  gruas;  reparação  de  caixilhos  de  portas;  manutenção  e  reparação  de  drones;  reparação  de revestimentos de 
pavimentos; reparação de pavimentos de madeira; serviços de reparação de vestuário; conservação e reparação de aviões; manutenção ou reparação de 
aeronaves; manutenção e reparação de aeronaves; reparação e manutenção de navios; reparação de aparelhos de iluminação; reparação e manutenção de 
brinquedos; reparação e manutenção de estofos; reparação de aparelhos de cozinha; reparação de aparelhos de secagem; reparação e manutenção de bom-
bas; reparação e manutenção de calçado;  reparação  e  manutenção  de  óculos;  reparação  de  aparelhos  de  ventilação;  reparação  e manutenção de mo-
tocicletas; reparação e manutenção de bicicletas; reparação de trituradores de lixo; manutenção e reparação de engrenagens; reparação de máquinas de 
mineração; reparação de eixos para veículos; reparação de filtros de ar; conservação e reparação de peles; reparação e restauração de móveis; reparação de 
eixos para máquinas; manutenção e reparação de compressores; reparação e manutenção de iates; reparação ou manutenção de distribuidores automáticos; 
reparação ou manutenção de  aparelhos  telefónicos;  serviços  para  a  reparação  de  canais;  instalação  e  reparação  de  antenas parabólicas;  instalação  e  
reparação  de  aparelhos  elétricos;  manutenção  e  reparação  de  redes informáticas; reparação de automóveis na estrada; reparação ou manutenção de 
letreiros; reparação ou manutenção de banheiras; reparação de sanitas com autoclismo; manutenção e reparação de naves espaciais;  reparação  de  apare-
lhos  e  utensílios  médicos;  reparação  de  dispositivos  e  instrumentos médicos;  construção  e  reparação  de  entrepostos  (armazéns);  serviços  de  repa-
ração  de  aparelhos eletrodomésticos; serviços de garagem de reparação automóvel; serviços para a reparação de sinais; serviços  de  carpintaria  
(reparação  de  madeira);  reparação  ou  manutenção  de  motores  elétricos; reparação de edifícios danificados por pássaros; reparação de danos causados 
por incêndio; serviços de reparação relacionados com motores; reparação ou manutenção de fornalhas industriais; instalação, manutenção e reparação de 
computadores; instalação, conservação e reparação de máquinas; reparação de  embelezadores  de  veículos  motorizados;  instalação,  manutenção  e  repa-
ração  de  canalizações; serviços para a reparação de condutas; reparação ou manutenção de centrais nucleares; inspeção de veículos antes da reparação; 
instalação e reparação de elevadores (ascensores); instalação e reparação de  fornos/fornalhas;  instalação  e  reparação  de  estores  venezianos;  trabalhos  
de  reparação  de construções (edifícios); serviços de reparação de aparelhos médicos; conservação, limpeza e reparação de  peles;  conservação,  limpeza  e  
reparação  do  couro;  conservação  e  reparação  de  cofres-fortes; conservação  e  reparação de  casas-fortes; manutenção  e  reparação  de  cofres-fortes;  
manutenção e reparação  de  casas-fortes;  manutenção  e  reparação  de  computadores  (hardware);  manutenção  e reparação  de  veículos  terrestres; 
manutenção  e  reparação  de  veículos  automóveis; manutenção  ou reparação de veículos automóveis; serviços de reparação de veículos motorizados; 
serviços de reparação relacionados  com  veículos;  reparação  ou  manutenção  de  instalações  veterinárias;  reparação  e manutenção de telefones inteli-
gentes; manutenção e reparação de condutas industriais; manutenção e reparação de centrais geotérmicas; manutenção e reparação de para-raios; reparação 
de sapatos, sacos e cintos; reparação e manutenção de aparelhos fotográficos; reparação de acoplamentos para veículos terrestres; reparação e manutenção 
de impressoras 3d; reparação de vestuário (arranjos de roupa); vulcanização de pneus de automóveis (reparação); reparação de sistemas de proteção solar; 
reparação de  pavimentos  de  madeira  artificial;  reparação  de  equipamentos  de  navegação  aérea;  reparação  e manutenção de instalações eletrónicas; 
reparação e manutenção de aparelhos eletrónicos; manutenção e reparação de transmissões manuais; reparação de máquinas de ar comprimido; manutenção 
e reparação de transmissões automáticas; restauro, reparação e manutenção de mobiliário; reparação de aparelhos de ar condicionado; reparação e manuten-
ção de produtos têxteis; reparação de painéis elevadores de carroçaria;  reparação  e  manutenção  de  máquinas  agrícolas;  reparação  e  manutenção  de   
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edifícios residenciais; manutenção, conservação e reparação de veículos; manutenção e reparação de plataformas elevatórias; reparação de alimentadores 

automáticos de gado; reparação e manutenção de veículos aquáticos;  reparação  e  manutenção  de  veículos  elétricos;  reparação  ou  manutenção  de  

aparelhos eletrodomésticos; reparação ou manutenção de máquinas de ordenha; manutenção e reparação de canos de drenagem; reparação de sistemas de 

abastecimento de gás; manutenção e reparação de sistemas de oleodutos; manutenção e reparação de porões de carga; manutenção e reparação de calhas de 

telhados; reparação  ou  manutenção  de  limpa-neves;  reparação  ou  manutenção  de  moinhos  para  forragem; reparação ou manutenção de máquinas 

para ordenhar; serviços de reparação de emergência de veículos; serviços de reparação de equipamento empresarial eletrónico; reparação e manutenção de 

material rolante ferroviário; reparação de máquinas e aparelhos de telecomunicações; reparação ou manutenção de instalações industriais químicas; instala-

ção e reparação de dispositivos de irrigação; manutenção e reparação  de  linhas  de  balastro;  manutenção  e  reparação  do  conteúdo  de  edifícios;  insta-

lação  e reparação de redes de telecomunicações; serviços relacionados com a reparação de tetos; reparação ou manutenção de misturadores de forragem; 

manutenção e reparação de instalações de aquecimento; manutenção  e  reparação  de  turbinas  a  gás;  reparação  ou  manutenção  de  prensas  de  forra-

gens; reparação  ou  manutenção  de  armas  de  fogo;  instalação,  mudança,  substituição  e  reparação  de fechaduras;  montagem  e  reparação  de  pneus  

de  veículos;  instalação,  manutenção  e  reparação  de hardware informático; manutenção e reparação dos cascos dos navios; reparação de permutadores 

de calor de aeronaves; trabalhos de remodelação e reparação de edifícios; reparação ou manutenção de esquentadores a gás; reparação ou manutenção de 

geradores de energia; reparação ou manutenção de alarmes de incêndio; reparação ou manutenção de tachos e panelas; reparação de máquinas e aparelhos 

de jogos; aplicação de revestimentos para reparação de paredes; instalação e reparação de aparelhos de refrigeração; instalação e  reparação de estores de  

janelas; reparação  de máquinas e aparelhos de escritório; reparação de máquinas e dispositivos de escritório; reparação e manutenção de tanques de arma-

zenamento; manutenção e reparação de sistemas de comunicação; manutenção e reparação de tanques de armazenagem; reparação de refrigeradores de 

óleo de aeronaves; regulação e reparação de queimadores a óleo; manutenção e reparação de óleo do queimador; reparação ou manutenção de cortadores de 

forragem; reparação ou manutenção de incubadoras para ovos; reparação ou manutenção de instrumentos de música; reparação de placas de aquecimento 

não elétricas; serviços de reparação de carroçarias de veículos; reparação ou manutenção de projetores de filmes; reparação e conservação de projetores de 

cinema; reparação ou manutenção de máquinas de costura; manutenção e reparação de armas  de  aeronaves;  serviços  de  reparação  e  estofamento  de  

veículos;  serviços  de  reparação  de condutas  de  escoamento;  instalação  e  reparação  de  equipamento  de  aquecimento;  instalação  e reparação de 

aparelhos de aquecimento; manutenção e reparação de veículos automóveis terrestres; serviços  de  manutenção  e  reparação  de  veículos;  instalação,  

manutenção  e  reparação  de  alarmes antirroubo; manutenção e reparação de instalações para armazenamento; manutenção e reparação de instalações  

solares  térmicas;  manutenção  e  reparação  de  instalações  de  segurança;  manutenção e reparação de equipamentos sob pressão; reparação, manutenção, 

abastecimento e recarga de veículos; serviços  de  manutenção  e  reparação  de  aeronaves;  instalação  e  reparação  de  hardware  para telecomunicações;  

reparação  de  instalações  de  lavagem  de  veículos;  reparação  de  aparelhos  de produção de vapor; reparação e manutenção de aparelhos de multimédia; 

reparação de sistemas de suspensão para veículos; reparação de sistemas de freio para veículos; reparação de barras de reboque para  veículos;  reparação  

de  instalações  de  fornecimento  de  energia;  reparação  de  aparelhos  de abastecimento de água; reparação e manutenção de ferramentas de jardinagem; 

reparação de centrais e máquinas de biogás; reparação e manutenção de aparelhos de ventilação; reparação e manutenção de equipamento  de  campismo;  

reparação  de  instalações  de  abastecimento  de  água;  reparação  e manutenção  de  contentores  de  transporte;  reparação  e  manutenção  de  aparelhos  

de  refrigeração; reparação  e  manutenção  de  geradores  de  eletricidade;  reparação  e  manutenção  de  aparelhos  de secagem;  reparação  e  manutenção  

de  equipamentos  de  mineração;  reparação  de  aparelhos  de recuperação de calor; reparação de aparelhos de filtragem de ar; reparação e manutenção de 

aparelhos de  aquecimento;  reparação  e  manutenção  de  edifícios  de  escritórios;  renovação,  reparação  e manutenção  da  fiação  elétrica;  manutenção  

e  reparação  de  aparelhos  de  elevação;  reparação  e isolamento de juntas de janela; reparação de eletrodomésticos de casa e cozinha; reparação de siste-

mas eletrónicos de caixas registradoras; reparação ou manutenção de máquinas de impressão; reparação ou manutenção de aparelhos de cozinha; reparação 

e manutenção de motores de avião; reparação de aparelhos de purificação de água; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos sericícolas; repa-

ração  de  equipamentos  elétricos  e  instalações  eletrotécnicas;  reparação  ou  manutenção  de equipamento de pesca; reparação e manutenção de bombas 

de vácuo; reparação ou manutenção de equipamentos de construção; reparação de filtros para máquinas e motores; consultoria relacionada com a  repara-

ção  de  veículos;  reparação  de  máquinas  e  aparelhos  para  trabalhar  metais;  reparação  de dispositivos e equipamento para trabalhar metais; instala-

ção, reparação e manutenção de aparelhos de condensação;  instalação,  reparação  e  manutenção  de  radiadores  para  motores;  reparação  ou manuten-

ção  de máquinas  e  instrumentos  óticos;  reparação  de  aparelhos  de  rádio ou  de  televisão; reparação ou manutenção de máquinas e utensílios agríco-

las; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos médicos; reparação de oleodutos através de conjuntos de encapsulamento; organização para a repa-

ração  de  veículos  terrestres  motorizados;  serviços  de  oficinas  para  reparação  de  veículos motorizados; instalação, reparação e manutenção de con-

densadores de vapor; serviços de assessoria relacionados com reparação de veículos; reparação de relógios e de artigos de relojoaria; instalação, reparação 

e manutenção de reaquecedores de ar; instalação, reparação e manutenção de tubos de caldeiras; instalação e reparação de aparelhos de ar condicionado; 

instalação, manutenção e reparação de elevadores e ascensores; instalação e reparação de dispositivos de alarme antirroubo; manutenção e reparação de 

caldeiras de combustíveis sólidos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos cinematográficos;  reparação  ou  manutenção  de  aparelhos  de  

iluminação  elétrica;  serviços  de revestimento para a reparação de navios; instalação e reparação de dispositivos de alarme antiroubo; serviços para a repa-

ração de permutadores de calor; reparação ou manutenção de máquinas de lavar industriais; serviços de manutenção e reparação de equipamento desporti-

vo; aparelhos de instalação, conservação  e  reparação  de  escritório;  instalação,  manutenção  e  reparação  de  equipamentos  de escritório; instalação, 

manutenção e reparação de aparelhos de escritório; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos fotográficos; estações de serviço para a reparação de 

veículos; assistência em caso  de  avaria  de  veículos  (reparação);  instalação,  manutenção  e  reparação  de  equipamentos  de telecomunicações; instala-

ção, manutenção e reparação de equipamentos de cozinha; manutenção e reparação  de  instalações  de  energia  solar;  manutenção  e  reparação  de  reci-

pientes  sob  pressão industriais; manutenção, assistência técnica, afinação e reparação de motores; reparação e manutenção de centrais de energia eólica; 

reparação e manutenção de aparelhos auditivos para surdos; reparação e manutenção  de  eixos  e  respetivas  peças;  instalação,  manutenção  e  reparação  

de  aparelhos  de radiodifusão;  reparação  e  manutenção  de  motores  para  veículos  automóveis;  fornecimento  de informações relativas à reparação de 

bicicletas; reparação de sistemas de tratamento dos resíduos animais; reparação ou manutenção de sistemas de estacionamento mecânico; instalação, repa-

ração e manutenção de equipamentos de aquecimento; reparação e manutenção de relojoaria e instrumentos cronométricos; reparação de máquinas de trata-

mento de resíduos industriais; reparação ou manutenção de aparelhos de ar condicionado; fornecimento de informações relativas à reparação de óculos; 

reparação e restauração de artigos de uso doméstico; manutenção, conservação e reparação de sistemas de armas; reparação e manutenção de aparelhos de 

ar condicionado; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos  eletrónicos;  manutenção  e  reparação  de  plataformas  mecânicas  de  acesso;  repa-

ração  e manutenção de instrumentos e aparelhos cirúrgicos; reparação e manutenção de painéis de visualização eletrónicos; reparação de filtros de ar e 

respetivas peças; reparação de máquinas para tratamento de resíduos  orgânicos;  reparação  e  manutenção  de  veículos  de  transporte  público;  forneci-

mento  de informação  relacionada  com  a  reparação  de  veículos;  reparação  de  carroçarias  e  acabamentos  de automóveis para terceiros; reparação ou 

manutenção de máquinas e instrumentos de colheita; reparação ou  manutenção de  veículos motorizados  de  duas  rodas;  reparação  ou  manutenção de  

máquinas e aparelhos  de  construção;  manutenção  e  reparação  de  tubos  utilizados  em  equipamento  industrial; reparação  ou  manutenção  de  máqui-

nas  e  aparelhos  de  telecomunicação;  serviços  de  instalação  e reparação  de  chapa  de  vidro;  reparação  ou  manutenção  de  máquinas  de  lavar  

louça  industriais; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de videofrequência; reparação ou manutenção de equipamentos  de  postos  de  gaso-

lina;  reparação  ou  manutenção  de  equipamentos  de  estações  de serviço; reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos de laboratório; serviços 

de manutenção e reparação relacionados com portas automáticas; manutenção e reparação de instalações de serviços em edifícios;  serviços  de  assessoria  

relacionados  com  a  reparação  de  canalizações;  reparação  ou manutenção de máquinas e aparelhos de mergulho; reparação e manutenção de edifícios 

em caso de demolição;  instalação  e  reparação  de  dispositivos  de  alarme  de  incêndio;  serviços  de  supervisão relacionados com a reparação de edifí-

cios; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de testes;  reparação  ou  manutenção  de  máquinas  e  aparelhos  de  medição;  instalação,  

manutenção  e reparação de alarmes, fechaduras e cofres; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de carpintaria; manutenção e reparação de 

peças e acessórios para edifícios;  
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reparação ou manutenção de máquinas  e  instrumentos  de  cultivo;  instalação  e  reparação  de  dispositivos  de  alarme  anti-roubo; reparação ou manu-

tenção de máquinas e aparelhos de diversão; manutenção e reparação de instalações de purificação de água; reparação ou manutenção de aparelhos de 

purificação de água; reparação ou manutenção de instalações para lavagem de veículos; serviços de manutenção e reparação relacionados com barreiras 

automáticas; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de pintura; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de pesca; reparação ou 

manutenção de máquinas e aparelhos de  mineração;  serviços  de  consultadoria  relacionados  com  a  reparação  de  edifícios;  serviços  de assessoria 

relacionados com a reparação de edifícios; serviços de reparação de geradores elétricos e turbinas eólicas; reparação ou manutenção de máquinas e apare-

lhos de congelamento; manutenção e reparação de redes de comunicações de dados; manutenção e reparação de peças e acessórios para barcos; reparação 

ou manutenção de máquinas e aparelhos para têxteis; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de escritório; serviços de reparação de veícu-

los em caso de avaria; reparação de veículos, em especial em caso de avaria; serviços de manutenção e reparação de veículos a motor; instalação, repara-

ção e manutenção de aparelhos e instrumentos médicos; instalação, manutenção e reparação de aparelhos de ar condicionado; manutenção e reparação de 

sistemas de alarme de incêndio; manutenção  e reparação  de  sistemas  de  evacuação  contra  incêndios; manutenção e  reparação  de sistemas  de  extin-

ção  de  incêndios;  manutenção  e  reparação  de  sistemas  de  controlo  de  acessos; manutenção e reparação de sistemas de proteção contra raios; manu-

tenção e reparação de sistemas de deteção  contra  incêndios;  instalação  e  reparação  de  equipamento  de  proteção  contra  inundações; elevação de 

máquinas para a instalação, reparação e instalação; reparação e manutenção de aparelhos e instalações de refrigeração; fornecimento de informações rela-

tivas à reparação de veículos terrestres; fornecimento de informações relativas à reparação de tapetes tatâmi; reparação e manutenção de artigos para gi-

nástica e desporto; serviços de informação sobre reparação ou manutenção de embarcações; reparação de centrais e máquinas de produção de energia; 

reparação e manutenção de aparelhos de extração de poeiras; reparação e manutenção de veículos automóveis e respetivas peças; reparação e manutenção 

de equipamentos de movimentação de terra; reparação e manutenção de máquinas para trabalhos de terraplenagem; reparação e manutenção de centrais de 

energia das ondas; reparação e manutenção de equipamentos para construção de estradas; reparação e manutenção de equipamento de desporto e fitness; 

reparação de filtros de entrada de ar para máquinas; reparação e manutenção de máquinas  para  construção  de  estradas;  fornecimento  de  informações  

relativas  à  reparação  de equipamentos  desportivos;  fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  de  guarda-chuvas; reparação  de  máquinas  

de  construção  e  equipamento  de  construção;  reparação  e  manutenção  de instrumentos, aparelhos e equipamentos médicos; reparação e manutenção 

de instalações de gás e eletricidade; reparação e manutenção de aparelhos de medição a laser; reparação ou manutenção de aparelhos e instalações de cozi-

nha; reparação ou manutenção de aparelhos de estacionamento para bicicletas;  reparação  ou  manutenção  de  aparelhos  e  máquinas  de  encadernação;  

reparação  de equipamentos de controlo de poluição da água; reparação e manutenção de prensas para processamento de metais; reparação e manutenção 

de instalações de produção de energia; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de processamento químico; instalação, reparação e manutenção 

de computadores e dispositivos periféricos informáticos; reparação de aparelhos e instalações para geração de energia; manutenção, reparação e recondici-

onamento de aparelhos e instalações fotovoltaicas; reparação de estruturas  para  utilização  em  condições  de  alta  temperatura;  serviços  de  manuten-

ção  e  reparação relacionados  com  fechos  de  porta;  envidraçamento,  instalação,  manutenção  e  reparação  de  vidros, janelas e persianas; reparação 

ou manutenção de aparelhos para cozinhar de uso industrial; manutenção e  reparação  dos  veículos  motorizados  para  transporte  de  passageiros;  servi-

ços  de  assessoria relacionados com a reparação de veículos motorizados; reparação ou manutenção de máquinas para a transformação de tabaco; repara-

ção e manutenção de bombas de alimentação ou de reforço; reparação ou  manutenção  de  máquinas  e  ferramentas  para  trabalhar  metais;  reparação  

ou  manutenção  de máquinas elétricas para limpeza de soalhos; manutenção e reparação de instalações de aquecimento a energia solar; manutenção e 

reparação de sistemas de traçagem elétrica de aquecimento; manutenção e reparação de sistemas de controlo de acesso físico; manutenção e reparação de 

sistemas elétricos de ligação à terra; reparação ou manutenção de relógios de parede e de pulso; fornecimento de informações relativas aos serviços de 

reparação de roupas; fornecimento de informações relativas à reparação de equipamento  de  pesca;  fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  

ou  manutenção  de queimadores; fornecimento de informações relativas à reparação e manutenção de óculos; fornecimento de informações relativas à 

reparação ou manutenção de banheiras; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de bombas; fornecimento de informações relati-

vas aos cuidados e reparação da pele; fornecimento de informações sobre manutenção e reparação de cofres-fortes; fornecimento de informações relativas 

à reparação ou manutenção de caldeiras; manutenção, assistência e reparação de eletrodomésticos de casa e cozinha; reparação de filtros de entrada de ar e 

respetivas peças; reparação e manutenção  de  hardware  de  computadores  e  de  telecomunicações;  fornecimento  de  informações relativas à reparação 

de equipamentos de bilhar; fornecimento de informações relativas à reparação de sacos ou bolsas; reparação e manutenção de veículos automóveis e os 

seus motores; fornecimento de informações relativas à reparação de brinquedos ou bonecas; fornecimento de informações relativas à reparação  ou  manu-

tenção  de  automóveis;  fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  e manutenção de fornalhas; reparação ou manutenção de aparelhos e insta-

lações de cozinha elétricas; manutenção e reparação de redes, aparelhos e instrumentos de telecomunicações; fornecimento de informações relativas à 

reparação ou manutenção de aeronaves; serviços de manutenção e reparação predial fornecidos por um ajudante; fornecimento de informação sobre servi-

ços de reparação no setor da aviação;  reparação  ou  manutenção  de  máquinas  e  aparelhos  de  carga  e  descarga;  reparação  ou manutenção de apare-

lhos de ar condicionado (para uso industrial); serviços de revestimentos para a reparação  de  instalações  de  engenharia  naval;  manutenção  e  reparação  

de  sistemas  incorporando mangueiras  para  transporte  de  líquidos;  reparação  ou  manutenção  de  máquinas  e  aparelhos  para fabricação de papel; 

reparação ou manutenção de máquinas e sistemas de produção de semicondutores; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de trituração de 

resíduos; reparação ou manutenção de equipamentos de controlo de poluição da água; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para processa-

mento de papel; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para processamento de bebidas; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

compactação de resíduos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para processamento de alimentos; reparação ou manutenção de máquinas e 

aparelhos de embalagem e empacotamento; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para a indústria madeireira; instalação, manutenção e repa-

ração de equipamentos de redes e sistemas informáticos; manutenção e reparação de dispositivos de segurança para equipamentos sob pressão; reparação 

ou manutenção de máquinas e aparelhos para utilização em barbearias; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para fabrico de contraplacados; 

fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de motores elétricos; fornecimento de informações relativas à construção, reparação e 

manutenção de edifícios; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção  de  equipamentos  desportivos;  instalação,  reparação  e  

manutenção  de  instalações  e equipamentos de salas esterilizadas; inspeção de automóveis e seus componentes, antes da manutenção e reparação; forne-

cimento de informações relativas à reparação ou manutenção de fornos industriais; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de 

centrais nucleares; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de impressão ou de encadernação; serviços de informações e consultoria relaciona-

dos com a reparação de veículos; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de aparelhos eletrodomésticos; reparação e manuten-

ção de sistemas de refrigeração de motores de veículos; reparação e manutenção de hardware para aparelhos de processamento de dados; reparação ou 

manutenção de aparelhos e instalações não elétricos de cozinha; serviços de garagem para a manutenção e reparação de veículos automóveis; reparação e 

manutenção de peças de chassis e carrocerias  para  veículos;  fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  ou  manutenção  de instrumentos  

musicais;  reparação  ou  manutenção  de  máquinas  e  sistemas  de  fabrico  de  circuitos integrados; serviços de revestimentos para a reparação de fábri-

cas (centrais) de engenharia industrial; serviços de assessoria relacionados com a reparação de estruturas de engenharia civil; reparação ou manutenção de 

máquinas e instrumentos de transformação de fibras vegetais; serviços de assessoria relacionados com a reparação de sistemas de controlo ambiental; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para o fabrico de vidraria; instalação, manutenção e reparação de hardware de computador e aparelhos 

de telecomunicações; instalação, manutenção e reparação de sistemas avac (aquecimento, ventilação e ar condicionado); reparação ou manutenção de 

máquinas e aparelhos de processamento de matérias plásticas; reparação e manutenção de andaimes de construção, plataformas para trabalho e construção; 

serviços de manutenção e reparação relacionados com a indústria de transporte aéreo; serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas e equi-

pamento de escritório; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos para o fabrico de calçado; fornecimento de informação relativa à reparação e 

manutenção de equipamento de estábulos; serviços de consultoria relacionados com a instalação,  manutenção  e  reparação  de  hardware;  manutenção  e  

reparação  de  instalações  de armazenamento de petróleo e de gás; reparação ou manutenção de aparelhos de purificação de água para fins industriais;  
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fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de panelas e frigideiras; manutenção, assistência e reparação de aparelhos e instalações 

para geração de energia; fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  ou  manutenção  de  material  rolante  ferroviário; fornecimento  de  infor-

mações  relativas  à  reparação  ou  manutenção  de  tanques  de  armazenamento; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de 

geradores de energia; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de placas de sinais; fornecimento de informações relativas à repa-

ração ou manutenção de aparelhos de cozinha; fornecimento de informações relativas à reparação de máquinas e aparelhos de jogos; fornecimento de infor-

mações relativas à reparação ou manutenção  de  máquinas  de  impressão;  fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  ou manutenção  de  

equipamento  de  pesca;  fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  ou manutenção de armas de fogo; fornecimento de informações relativas à 

reparação ou manutenção de máquinas de costura; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de alarmes de incêndio;  reparação  

ou  manutenção  de  máquinas  e  aparelhos  de fabrico de  produtos  de  borracha; reparação  ou  manutenção  de  máquinas  e  aparelhos  para  a  transfor-

mação  de  matérias  plásticas; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de papel; reparação ou manutenção de máquinas 

e aparelhos de distribuição ou controlo de energia; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para utilização em salões de beleza; reparação ou 

manutenção de máquinas e aparelhos para fabrico de placagens em madeira; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de apare-

lhos de iluminação elétrica; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção  de  máquinas  e  aparelhos  cinematográficos;  fornecimento  

de  informações  relativas  à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos médicos; fornecimento de informações relativas à reparação ou manuten-

ção de máquinas e aparelhos têxteis; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos  para  processamento  de  alimentos  ou  bebidas;  fornecimento  de  

informações  relativas  à reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos de laboratório; fornecimento de informações relativas  à  reparação  ou  

manutenção  de  aparelhos  e  instalações  de  cozinha;  fornecimento  de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

construção; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de pintura; reparação, assistência técnica e manu-

tenção de veículos e de aparelhos de locomoção por ar; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos foto-

gráficos; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos óticos; fornecimento de informações relativas à 

reparação ou manutenção de máquinas de venda automática; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e utensílios 

agrícolas; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de fábricas de produtos químicos; fornecimento de informações  relativas  à  

reparação  ou  manutenção  de  sistemas  de  estacionamento  mecânico; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas 

industriais de lavar roupa;  fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  ou  manutenção  de  aparelhos  de estacionamento para bicicletas; forne-

cimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas  e  aparelhos  de  congelamento;  fornecimento  de  informações  relativas  à  

reparação  ou manutenção de máquinas e aparelhos de diversão; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e instru-

mentos de pesca; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção  de  aparelhos  e  máquinas  de  encadernação;  fornecimento  de  in-

formações  relativas  à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de telecomunicações; serviços de informação sobre a reparação ou a manutenção 

de aparelhos de ar condicionado; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de escritório; fornecimento de 

informações relativas à reparação ou manutenção de aparelhos de purificação de água; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção 

de máquinas e aparelhos de mineração; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de equipamento de posto de gasolina; forneci-

mento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas de processamento de tabaco; fornecimento de informações relativas  à  reparação  

ou  manutenção  de  instalações  de  lavagem  de  veículos;  fornecimento  de informações relativas à reparação ou manutenção de veículos motorizados de 

duas rodas; fornecimento de  informações  relativas  à  reparação  ou  manutenção  de  máquinas  e  aparelhos  de  processamento químico; reparação de 

veículos como parte de serviços de assistência em caso de avaria do veículo; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de apare-

lhos e instalações elétricos de cozinha; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de aquecedores de água a gás; fornecimento de 

informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas de lavar louça industriais;  serviços  de  consultoria  relacionados  com  a  manutenção  e  

reparação  de  equipamentos mecânicos e elétricos; reparação e manutenção de máquinas e máquinas-ferramentas para tratamento e processamento  de  

metais;  fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  ou  manutenção  de máquinas e aparelhos de compactação de resíduos; fornecimento de 

informações relativas à reparação ou manutenção de equipamentos de controle da poluição da água; fornecimento de informações relativas à  reparação  ou  

manutenção  de  aparelhos  e  instalações  não  elétricos  de  cozinha;  fornecimento  de informações  relativas  à  reparação  ou  manutenção  de  máquinas  

de  limpeza  de  soalhos  a  motor; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e ferramentas para trabalhar metais; 

prestação de informações relativas à reparação ou manutenção de relógios de parede e de pulso; reparação e manutenção de veículos automóveis e  respeti-

vas peças, e  de motores para veículos  automóveis  e  respetivas  peças;  fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  ou manutenção  de  máqui-

nas  e  sistemas  para  a  fabricação  de  circuitos  integrados;  fornecimento  de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos 

para processamento de alimentos ou bebidas; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos  para  a  fabri-

cação  de  calçado;  fornecimento  de  informações  relativas  à  reparação  ou manutenção  de  máquinas  e  aparelhos  de  processamento  de  plástico;  

fornecimento  de  informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de trituração de resíduos; fornecimento de informações  relati-

vas  à  reparação  ou  manutenção  de  máquinas  e  aparelhos  para  fabrico  de  vidro; reparação de instalações para uso em produção de metal, processa-

mento de metais e trabalho de metais; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e sistemas de fabricação de semicon-

dutores; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de empacotar ou embalar; instalação de grades; insta-

lação de vidro; instalação de cabos; instalação de tetos; instalação de fechaduras; instalação de suportes; instalação de bancadas; instalação de vedações; 

instalação de transportadores; instalação de cofres; instalação de mezaninos; instalação de prateleiras;  instalação  de  maquinaria;  instalação  de  fábricas;  

instalação  de  tendas;  instalação  de congeladores; instalação de frigoríficos; instalação de letreiros; instalação de caldeiras; instalação de tapumes; instala-

ção de armazéns; instalação de telhados; instalação de alcatifas; instalação de condutas; instalação de canos; instalação de janelas; instalação de pernos; 

instalação de alarmes; instalação de portas;  instalação  de  computadores;  instalação  de  elevadores;  instalação  de  rádios;  instalação  de gasodutos;  

instalação  de  oleodutos;  instalação  de  portões;  instalação  de  algerozes;  instalação  de canalizações; instalação de mobiliário; instalação de cozinhas; 

instalação de motores; instalação de motores aeronáuticos; instalação de aparelhos elétricos; instalação de âncoras terrestres; instalação de alarmes antir-

roubo; serviços de  instalação elétrica; instalação de antenas parabólicas; instalação de divisórias interiores; instalação de envidraçamento duplo; instalação 

de redes informáticas; instalação de fossas séticas; instalação de equipamentos audiovisuais; instalação de fornos industriais; instalação de equipamentos 

hidráulicos; instalação de máquinas industriais; instalação de para-raios; instalação de equipamento  informático;  instalação  de  centrais  geotérmicas;  

instalação  de  condutas  industriais; instalação  de  condutas  offshore;  instalação  de  aparelhos  médicos;  instalação  de  equipamento radiotelefónico;  

instalação de  linhas  telefónicas;  instalação  de  vidros  duplos; instalação  de  barreiras temporárias;  instalação  de  cofragens  deslizantes;  instalação  de  

unidades  industriais;  instalação  de pavimentos falsos; instalação de assentos temporários; instalação de mobiliário urbano; instalação de cercas temporá-

rias; instalação de cofragens ascendentes; instalação de aparelhos sanitários; instalação de campos séticos; instalação de sistemas informáticos; instalação 

de equipamento marítimo; elevação de máquinas para a instalação, reparação e instalação; instalação e reparação de telefones; construção, instalação e 

reparação submarina; instalação de equipamentos de escritório; instalação de máquinas de escritório;  instalação  de  sistemas  de  instrumentação;  instala-

ção  de  revestimentos  anti-incêndios; instalação de âncoras de solo; instalação de acessórios para automóveis; instalação de aparelhos de ventilação; insta-

lação de peças para veículos; instalação de painéis de exposição; instalação de produtos de fundição; instalação de painéis de revestimento; instalação de 

amaciadores de água; instalação de películas para janelas; instalação de pavimentos de madeira; instalação de tejadilhos de abrir; instalação de telhados de 

feltro; instalação de sistemas de segurança; instalação e manutenção de oleodutos; instalação de acessórios de portas; instalação de equipamentos para 

catering; serviços de instalação de persianas; instalação de painéis de gesso; instalação de aparelhos de lavatório; instalação de armários de cozinha; insta-

lação de revestimentos para tetos; instalação de portas e janelas; instalação de acessórios para janelas; instalação de materiais de isolamento; instalação de 

sistemas de canalização; serviços de instalação de maquinaria; instalação de sistemas de iluminação; instalação de geradores de eletricidade; instalação de 

mobiliário por medida; instalação de alarmes de incêndio; instalação de revestimentos de janela;  instalação  de  sinais  (ou  letreiros);  instalação  e  
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reparação  de  computadores;  instalação  de acessórios para edifícios; instalação de expositores para conferências; instalação de equipamento de aqueci-

mento; instalação de aparelhos de aquecimento; instalação de tubos de esgotos; instalação e reparação de fornos; instalação e reparação de fornalhas; ins-

talação de caixilhos para janelas; instalação de redes de telecomunicações; serviços de instalação de computadores; instalação e reparação de oleodutos; 

instalação de linhas de transmissão; instalação de revestimentos de soalhos; instalação de fornos  para  fundição;  instalação  de  stands  para  exposições;  

instalação  e  reparação  de  antenas; instalação  de  equipamentos  de  cozinha;  instalação  de  equipamento  de  cozinhas;  instalação  de dispositivos  de  

fecho;  instalação  de  refinarias  de  petróleo;  instalação  e  reparação  de  aquecimento; instalação e reparação de hardware; instalação de condutas em 

terra; instalação de cofragens para betonagem; instalação de cofragem de betão; instalação de fechaduras sem fios; instalação de aparelhos de iluminação; 

instalação de aparelhos para cozinhar; instalação de isolamento de tubos; instalação de interiores de iates; instalação de equipamentos de comunicação; 

instalação de interiores de navios; instalação de mobiliário para lojas; instalação de aparelhos de refrigeração; instalação de aparelhos de secagem; instala-

ção de aparelhos de cozinha; instalação de condutas de água; instalação e reparação de aparelhos elétricos; instalação e reparação de antenas parabólicas; 

montagem (instalação) de acessórios para veículos; colocação e instalação subterrânea de cabos; instalação de chapas blindadas em veículos; serviços para 

a instalação de esgotos; instalação de sistemas de engenharia ambiental; instalação de sistemas  de  informação  computorizados;  renovação  de  instala-

ção  de  ar  condicionado;  instalação personalizada  de  interiores  de  automóveis;  instalação  e  manutenção  de  instalações  fotovoltaicas; instalação  de  

aparelhos  de  ar  condicionado;  instalação  de  sistemas  de  comunicações  celulares; instalação de sistemas de aspiração central; instalação, manutenção 

e reparação de computadores; instalação de instrumentos de exploração petrolífera; instalação, conservação e reparação de máquinas; instalação e repara-

ção de estores venezianos; instalação de divisórias interiores para edifícios; instalação de redes de radiocomunicações integradas; instalação de expositores 

para feiras comerciais; instalação, manutenção e reparação de canalizações; montagem (serviços de instalação) de prateleiras; montagem (serviços de 

instalação) de alicerces; instalação de revestimentos tubulares em corredores; instalação e reparação  de  fornos/fornalhas;  instalação  e  reparação  de  

elevadores  (ascensores);  instalação  de produtos impermeabilizantes em subsolos; instalação de redes de comunicações eletrónicas; instalação de estrutu-

ras de construção envidraçadas; instalação de sistemas de energia solar; serviços para a instalação  de  alarmes;  serviços  de  instalação  de  canos  (tubos);  

instalação  de  estruturas  de  alta resistência;  instalação  de  sistemas  de  energia  hídrica;  instalação  de  sistemas  de  energia  eólica; instalação de ele-

mentos de construção prefabricados; instalação de controlo de acesso físico; instalação de recipientes sob pressão industriais; instalação de proteção passi-

va contra incêndios; instalação de proteção ativa contra incêndios; instalação de sistemas de controle ambiental; instalação de isolamento térmico de edifí-

cios; instalação de hardware para sistemas informáticos; instalação de aparelhos de cozinha comercial; instalação de sistemas de proteção solar; instalação 

de sistemas extratores de calor; instalação de equipamento industrial sob pressão; instalação de sistemas de sala esterilizada; instalação de  isolamento  de  

paredes  ocas;  instalação  de  equipamentos  de  automação  predial;  instalação  de sistemas de aquecimento solar; instalação de sistemas de proteção 

ambiental; instalação de células e módulos fotovoltaicos;  serviços  de instalação  de  elevadores  e  ascensores;  instalação  de  tetos  com estrutura de 

madeira; instalação de vidros e unidades de envidraçamento; instalação e reparação de dispositivos de irrigação; instalação e reparação de redes de teleco-

municações; instalação de sistemas de chamada (paging) celulares; instalação e manutenção de sistemas de irrigação; instalação de sistemas de televisão 

por cabo; serviços de instalação e manutenção de computadores; instalação de instrumentos de redes de comunicações; instalação e manutenção de insta-

lações solares térmicas; instalação de estruturas  temporárias  para  feiras  comerciais;  instalação,  manutenção  e  reparação  de  hardware informático; 

instalação de unidades de simulação de veículos; instalação de dispositivos de segurança para veículos; instalação de sistemas de controlo de acesso; insta-

lação de placas de informação de ruas; instalação, mudança, substituição e reparação de fechaduras; montagem (serviços de instalação) de maquinaria 

fabril; instalação de sistemas de gestão de tráfego; instalação de estruturas temporárias para exposições comerciais; instalação e reparação de aparelhos de 

refrigeração; instalação e reparação de estores de janelas; instalação de material de isolamento em edifícios; instalação de sistemas de deteção de incên-

dios; instalação de sistemas de comunicação por radiofrequência; instalação de aparelhos de redes de dados; instalação de unidades de construção pré-

fabricadas; instalação de sistemas de alertas de  inundações;  instalação  de  aparelhos  de  segurança  em  residências;  instalação  e  reparação  de equipa-

mento  de  aquecimento;  instalação  e  reparação  de  aparelhos  de  aquecimento;  instalação, manutenção e reparação de alarmes antirroubo; instalação 

de sistemas de supressão de incêndios; instalação de sistemas de evacuação contra incêndios; instalação de sistemas de cofragem de betão; instalação  de  

mecanismos  de  fecho  de  portas;  instalação  e  reparação  de  hardware  para telecomunicações; instalação de aparelhos para geração de energia; instala-

ção de condutas em terrenos de construção; instalação de serviços em estaleiros de construção; instalação de sistemas de proteção contra raios; instalação 

de sistemas de extinção de incêndios; instalação de sistemas de extração de fumos; instalação de aparelhos de abastecimento de água; instalação de apare-

lhos de extração de poeiras; instalação de dispositivos de prevenção de roubo; instalação de tanques de água da chuva; instalação de equipamentos de 

lavandaria e cozinha; instalação de hardware para acesso à internet; instalação de aparelhos de poupança de energia; instalação de cabos para acesso à 

internet; instalação de mecanismos de abertura de portas; instalação de equipamentos de segurança e proteção; instalação de painéis coloridos em fachadas 

de edifícios; instalação, reparação e manutenção de aparelhos de condensação; instalação, reparação e manutenção de radiadores para motores; montagem 

(serviços de instalação) de peças para veículos; instalação, reparação e manutenção de condensadores de vapor; instalação  de  revestimentos  tubulares  

em  condutas  (oleodutos,  gasodutos);  montagem  (serviços  de instalação)  de  máquinas  de  fábricas;  instalação  elétrica  em  edifícios  para  transmis-

são  de telecomunicações; montagem (serviços de instalação) dos sistemas de armazenamento; instalação e reparação de aparelhos de ar condicionado; 

instalação de sistemas de circuito fechado de televisão; serviços para a instalação de condutas de drenagem; instalação, reparação e manutenção de tubos 

de caldeiras;  instalação,  reparação  e  manutenção  de  reaquecedores  de  ar;  instalação,  manutenção  e reparação  de  elevadores  e  ascensores;  instala-

ção  de  dispositivos  e  acessórios  para  instalações domésticas; instalação e reparação de dispositivos de alarme antirroubo; instalação e reparação de 

dispositivos de alarme antiroubo; instalação de aparelhos para a produção de petróleo; aparelhos de instalação, conservação e reparação de escritório; 

instalação, manutenção e reparação de equipamentos de escritório; instalação, manutenção e reparação de aparelhos de escritório; serviços de assessoria 

relativos  à  instalação  de  bombas;  instalação,  manutenção  e  reparação  de  equipamentos  de telecomunicações;  instalação,  manutenção  e  reparação  

de  equipamentos  de  cozinha;  instalação  de sistemas de traçagem elétrica de aquecimento; instalação de sistemas de aquecimento de efeito pelicular; 

instalação de sistemas industriais de proteção contra incêndios; instalação de equipamento elétrico de ligação à terra; instalação de sistemas de aproveita-

mento de águas pluviais; instalação de sistemas de drenagem de águas pluviais; fornecimento de informações relativas à instalação de máquinas; instala-

ção de sistemas de recolha de águas pluviais; instalação de aparelhos de compensação de energia reativa; instalação,  reparação  e  manutenção  de  equi-

pamentos  de  aquecimento;  instalação,  manutenção  e reparação de aparelhos de radiodifusão; instalação de equipamentos e acessórios para os edifícios; 

instalação de equipamento elétrico e eletrónico em automóveis; serviços de instalação de andaimes para a  construção;  instalação  de  equipamentos  e  

instalações  de  conferências  eletrónicas;  instalação  de aparelhos de aquecimento e de refrigeração; serviços de instalação e reparação de chapa de vidro; 

serviços de assessoria relacionados com a instalação de motores; serviços de montagem relacionados com  a  instalação  de  mobiliário;  serviços  de  

consultadoria  relacionados  com  a  instalação  de computadores; instalação e reparação de dispositivos de alarme de incêndio; instalação de andaimes e 

plataformas de trabalho e construção; instalação de maquinaria eléctrica e de produção de electricidade; instalação,  manutenção  e  reparação  de  alarmes,  

fechaduras  e  cofres;  instalação  e  reparação  de dispositivos de alarme anti-roubo; instalação de sistemas de contenção para animais de estimação; insta-

lação de sistemas de condutas para transporte de gases; serviços de assessoria relacionados com a instalação  de  canalizações;  serviços  de  assessoria  

relacionados  com  a  instalação  de  geradores; instalação de sistemas de condutas para transporte de líquidos; instalação de sistemas de condutas para 

transporte  de  vapor;  instalação,  reparação  e  manutenção  de  aparelhos  e  instrumentos  médicos; instalação, manutenção e reparação de aparelhos de 

ar condicionado; instalação de dispositivos de segurança para equipamentos sob pressão; instalação de sistemas de controle ambiental para salas esteriliza-

das; instalação de redes de tubagem de gás e água; instalação de materiais isolantes em edifícios, telhados e estruturas; instalação e reparação de equipa-

mento de proteção contra inundações; instalação de sistemas de painéis de energia solar residenciais; instalação de sistemas industriais de traçagem elétri-

ca de aquecimento; instalação de sistemas de ventilação e extração de poeiras; instalação de sistemas de luz elétrica e de energia; fornecimento de infor-

mações relativas à instalação de aparelhos elétricos; instalação de mecanismos de abertura e fecho de portas; instalação, reparação e manutenção de  com-

putadores  e  dispositivos  periféricos  informáticos;   
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trabalhos  de  construção  subterrâneos relacionados com a instalação de fios; serviços de assessoria relacionados com a instalação de centrais elétricas;  

trabalhos  de  canalização  e  instalação  de  gás  e  de  água;  instalação  de  sistemas  de manuseamento de material pneumático a granel; serviços de insta-

lação de tirantes de retenção em paredes ocas; envidraçamento,  instalação,  manutenção e  reparação  de  vidros, janelas  e persianas; montagem da instala-

ção elétrica de escritórios para transmissão de dados; preparação de um local para a instalação  de  equipamento  informático;  serviços  de  assessoria  

relacionados  com  a  instalação  de acessórios de fixação; instalação de sistemas informáticos que utilizam circuitos eletrónicos de estado sólido; serviços 

de informações relacionados com a instalação de sistemas de segurança; instalação de isolamentos contra correntes de ar em janelas de guilhotina; instala-

ção pesonalizada de peças interiores, exteriores e mecânicas de veículos (tuning); serviços de consultoria relacionados com a instalação de equipamento 

audiovisual; instalação de aparelhos de fornecimento e de distribuição de gás; serviços de consultoria relacionados com a instalação de equipamentos hi-

dráulicos; instalação de hardware e de cabos  para  acesso  à  internet;  serviços  de  consultoria  relacionados  com  a  instalação  de  aparelhos telefónicos; 

serviços de instalação de plataformas de trabalho e de construção; instalação de sistemas de painéis de energia solar não residenciais; serviços de assessoria 

relacionados com a instalação de caixas de velocidades; instalação, manutenção e reparação de equipamentos de redes e sistemas informáticos; instalação  

de  hardware  de  controlo  de  acesso  como  um  serviço  (acaas);  instalação,  reparação  e manutenção  de  instalações  e  equipamentos  de  salas  esterili-

zadas;  instalação  de  aparelhos  de  ar condicionado para usar em salas esterilizadas; serviços de instalação de andaimes e plataformas de trabalho  e  cons-

trução;  serviços  de  consultoria  relacionados  com  a  instalação  de  equipamentos  de comunicação; serviços de consultoria  relacionados com a instala-

ção de elevadores de passageiros; serviços  de  consultoria  relacionados  com  a  instalação  de  aparelhos  de  iluminação;  instalação  de equipamento de 

telecomunicações sem fios e redes locais sem fios; instalação de ligações eletrónicas e digitais a um centro de atendimento telefónico; instalação, manuten-

ção e reparação de hardware de computador e aparelhos de telecomunicações; instalação, manutenção e reparação de sistemas avac (aquecimento,  ventila-

ção  e  ar  condicionado);  serviços  de  instalação,  manutenção  e  reparação  de máquinas  e  equipamento  de  escritório;  serviços  de  consultoria  relaci-

onados  com  a  instalação  de aparelhos de aquecimento e de refrigeração; serviços de assessoria relacionados com a instalação de sistemas de aquecimento 

a combustíveis sólidos; serviços de consultoria relacionados com a instalação de equipamentos de prevenção de incêndios; serviços de consultoria relacio-

nados com a instalação de equipamentos  de  segurança  e  proteção;  serviços  de  consultoria  relacionados  com  a  instalação  de equipamentos de auto-

mação predial; instalação de revestimento, tubagem e tubos de perfuração de poços de petróleo; instalação e manutenção de hardware para redes informáti-

cas e acesso à internet; serviços de consultoria relacionados com a instalação, manutenção e reparação de hardware. CLASSE 38: Telecomunicações. 

CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens. CLASSE 40:Vulcanização (tratamento de materiais); tratamen-

to de materiais perigosos; tratamento de materiais residuais; tratamento antitraça em materiais têxteis; informação sobre tratamento de materiais; informa-

ções sobre tratamento de materiais; tratamento de materiais por raio laser; tratamento de materiais usando  produtos  químicos;  prestação  de  informações  

sobre  tratamento  de  materiais;  tratamento (aproveitamento) de materiais provenientes de resíduos; aluguer de equipamento para o tratamento e transfor-

mação de materiais, para produção de energia e fabrico personalizado; tratamento de materiais através de ondas ultrassónicas para modificar suas proprie-

dades; tratamento de materiais plásticos para a produção de moldes de plástico; tratamento de materiais para a manufatura de produtos em cerâmica; presta-

ção de informações sobre o tratamento de materiais. Classe 41: Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais.  Classe 42: Serviços 

científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análise e de pesquisas industriais; conceção e desen-

volvimento de computadores e de programas de computadores. Classe 43: Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário. Classe 44: Servi-

ços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura. Clas-

se 45: Serviços jurídicos; serviços de segurança para a proteção física de bens tangíveis e indivíduos; serviços de redes sociais em linha acessíveis através 

de aplicações descarregáveis para dispositivos móveis; serviços jurídicos relacionados com indemnizações de seguros sociais; serviços de encontros forne-

cidos através de redes sociais; serviços de redes sociais na internet; serviços de redes sociais on-line; serviços de redes sociais online. 

Reivindicações de cores: Pantone sonae navy: 662c; Pantone sonae electr ic blue: 2175c. 

Revindicação prioridade: Revindica-se a prioridade na União Europeia com o número 18577425 na data: 13-10-2021. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004747/2021/ME/MP 
12  
 
TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD. 
 
CHINA 
No.1, Tengsen Road, Weihai Economic and Technolo-
gical Developmemt Zone, shandong Province, China 
 
Industrial e Comercial 
30-11-2021  
 
CLASSE 12:Pneus para automóveis; Pneus 
[pneumáticos]; Pneus para rodas de veículos; Pneus de 
motocicleta; Pneus para bicicletas, ciclos; Bandas de 
rodagens para recauchutagem de pneus; Câmaras de ar 
para bicicletas, ciclos; Amortecedores de suspensão 
para veículos; Guarda-lamas; Amortecedores para 
automóveis  
 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004748/2021/MN/MP 
25 e 35  
 
Augusto José Almeida Duarte  
 
CABO VERDE 

 
Lazareto, São Vicente, Cabo Verde 
 

 
Industrial e Comercial 
29-11-2021  
 
CLASSE 25: Vestuário. CLASSE 35: Serviços de Mar-
keting e Publicidade 

 

Reivindicação de cores: Branco, vermelho, azul, preto, amarelo 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004750/2021/ME/MP 
03  
 
BEIERSDORF AG  
 
ALEMANHA 
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Alemanha  
 
Industrial e Comercial 
02-12-2021 
 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004751/2021/MN/MS 
35  
 
ARQUIPÉLAGO INTERNACIONAL  
 
CABO VERDE  
 
PALMAREJO BAIXO - PREDIO MIRAMAR 
 
 
Comercial  
02-12-2021 
 
CLASSE 35: Publicidade; gestão dos negócios comer-
ciais, administração comercial; trabalhos de escritório. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004753/2021/ME/MS 
12  
 
AEOLUS TYRE CO.,LTD 
 
CHINA 
No.48 Jiaodong South Road Jiaozuo, Henan, China  
 
 
Industrial e comercial  
02-12-2021 
 
CLASSE 12:Pneus para automóveis; lonas para pneu-
máticos; pneus para jantes de veículos; bandas de 
rodagens para recauchutagem de pneus; pneus 
[pneumáticos]; câmaras-de-ar para pneumáticos; pneus 
sólidos para jantes de veículos; remendos adesivos em 
borracha para a reparação de câmaras-de-ar; mousses 
[anti furos] para pneus; picos para pneus. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004755/2021/ME/MS 
41, 44 
 
Karadere Turizm Organizasyon Limited Şirketi  
 
 
TURQUIA 
Dinek Mah. Emirgan Blv. Yatçı Sosyal Tesisler 23/1A 
Alanya Antalya TURKEY  

 
Industrial e comercial 
06-12-2021 
Abaixo listado 

 

 

Revindicação prioridade: Reivindica-se a prioridade do pedido n.º 

2021/089468, em Turquia, de 17/06/2021.5 

Reivindicação de cores: AZUL,  BRANCO  

CLASSE 03: Sabonetes não medicinais; perfumaria, óleos essenciais, cos-
méticos não medicinais; produtos de toilette não medicinais para cuidados 
corporais e de beleza; produtos não medicinais para a limpeza, os cuidados e 
o embelezamentos dos cabelos; preparações não medicinais de protecção 
solar; produtos não medicinais para protecção solar para fins cosméticos e 
dermatológicos, produtos não medicinais para depois da exposição ao sol 
para fins cosmético e dermatológicos; preparações cosméticas para barbear 
e pós-barba [after-shave]; toalhetes impregnados com cosméticos; dentífri-
cos não medicinais; desodorizante e antitranspirantes para cuidados pesso-
ais; fragrâncias para uso doméstico; preparações para branquear e outras 
substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e 
raspar. 

CLASSE 41: Educação e formação; Organização e realização de simpósios, 
conferências, congressos e seminários; Serviços de desporto, culturais e de 
entretenimento (incluindo serviços de reserva de bilhetes para atividades 
culturais e de entretenimento, como cinema, eventos desportivos, teatros, 
museus e concertos); Publicação e edição de material impresso, incluindo 
revistas, livros, jornais, etc. (incluindo o fornecimento por serviços de redes 
de comunicação global); Produção de filmes cinematográficos e de progra-
mas de rádio e televisão; Serviços de reportagens de informação, reportagens 
fotográficas; Fotografia; Serviços de tradução e interpretação linguística. 
CLASSE 44: Serviços médicos; Serviços de estética; Serviços de tatuadores. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004752/2021/ME/MP 
12 
 
AEOLUS TYRE CO., LTD 
 
CHINA 
N0.48 Jiaodong South Road Jiaozuo, Henan, China 
 
 
Industrial e Comercial 
02-12-2021  
 
CLASSE 12: Pneus para automóveis; lonas para pneu-
máticos; pneus para jantes de veículos; bandas de 
rodagens para recauchutagem de pneus; pneus 
[pneumáticos]; câmaras-de-ar para pneumáticos; pneus 
sólidos para jantes de veículos; remendos adesivos em 
borracha para a reparação de câmaras-de-ar; mousses 
[anti furos] para pneus; picos para pneus. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

 

BZ2X 

00004754/2021/ME/MP  
12  
 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)  

 
JAPÃO  
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 
 
 

Industrial e Comercial.  
10-12-2021  
 
CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para 
estes. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004756/2021/ME/MP&S 
09, 36  
 
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORA-
TED  
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
2000 Purchase Street, Purchase, New York, N.Y., 
10577, E.U.A  
 
Industrial e Comercial  
08-12-2021  
 
Abaixo Listado 

CLASSE 09: Hardware informático e software descarregável para facilitar e administrar transações de pagamento, transações bancárias e serviços de cartões 
de pagamento; hardware informático e software descarregável para processamento eletrónico e transmissão de dados de pagamento de faturas; hardware 
informático e software descarregável para serviços de desembolso de dinheiro, serviços de caixas automáticas, autenticação de transações, encaminhamento, 
serviços de autorização e liquidação, deteção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de encriptação; aparelhos e instrumentos de teleco-
municações e elétricos, nomeadamente aparelhos para gravação, transmissão e reprodução de dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; 
aparelhos para rastreio, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede informática global; hardware informático e software descarregável, nome-
adamente para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes informáticas locais e de vasta área; sistemas de leitura de cartões de memória e sistemas 
de leitura de dados em memórias, nomeadamente memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações eletrónicas descarregáveis; 
aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras; codificadores e descodificadores; modems; hardware 
informático e software descarregável para facilitar transações de pagamento por meios eletrónicos através de redes sem fios, redes informáticas globais e/ou 
dispositivos de telecomunicações móveis; hardware informático e software descarregável para a criação de chaves de encriptação, certificados digitais e 
assinaturas digitais; software descarregável para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes utili-
zado por indivíduos, instituições bancárias e financeiras; hardware informático e software descarregável que facilita a identificação e autenticação de dispo-
sitivos de comunicação de campo próximo (nfc) e dispositivos de identificação por radiofrequência (rfid); software informático descarregável que inclui 
uma carteira digital para aceder a cupões, vouchers, códigos de vouchers e descontos em retalhistas e para obter fidelização ou recompensas monetárias; 
software informático descarregável que inclui uma carteira digital que permite aos utilizadores aceder a informações de comparação de preços, revisões de 
produtos, ligações aos websites de retalho de outros, e informações sobre descontos; aplicação informática para utilização em ligação com terminais de pa-
gamento sem contacto com o objetivo de permitir aos comerciantes aceitar transações comerciais móveis sem contacto, apresentação sem contacto de cre-
denciais de fidelidade, e resgate sem contacto de cupões, reduções, descontos, vales e ofertas especiais; software informático descarregável para gestão e 
verificação de transações em moeda criptográfica utilizando tecnologia blockchain; software informático descarregável para gerar chaves criptográficas para 
receber e gastar moeda criptográfica; software informático descarregável para utilização como carteira de moeda criptográfica; software de computador 
descarregável para gestão de inventário e da cadeia de fornecimento com base em blockchain; software de computador descarregável para acesso, leitura e 
seguimento de informação no campo das transações financeiras em tecnologia blockchain; chips de circuito integrado para utilização em telemóveis e dispo-
sitivos nfc e rfid; cartões codificados magnéticos e cartões contendo um chip de circuito integrado (''cartões inteligentes''); cartões codificados de segurança; 
cartões com holograma (codificados); cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, 
cartões de parcelamento, cartões com valor armazenado, cartões eletrónicos de registo de dados, cartões de pagamento; cartões bancários, nomeadamente 
cartões bancários codificados magneticamente e cartões bancários que utilizam memórias magnéticas e memórias de circuitos integrados; leitores de cartões 
de pagamento; leitores de cartões codificados magnéticos, leitores de cartões eletrónicos de registo de dados, unidades eletrónicas de encriptação; hardware 
informático e software descarregável para utilização nos sectores dos serviços financeiros, bancos e telecomunicações; software informático descarregável 
concebido para permitir a interação de cartões inteligentes com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de 
comunicação; equipamento de telecomunicações; terminais de transação de pontos de venda e software informático para transmissão, exibição e armazena-
mento de informação sobre transações, identificação e informação financeira para utilização nos serviços financeiros, bancos e indústrias de telecomunica-
ções; dispositivos de identificação por radiofrequência (transponders); aparelhos de verificação eletrónica para comprovar a autenticação de cartões de lan-
çamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; caixas automáticas de dinheiro; peças e acessó-
rios para todos os bens acima referidos. CLASSE 36: Consultoria financeira; informação financeira; patrocínio financeiro; serviços financeiros, nomeada-
mente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de 
cartões de parcelamento, serviços de cartões pré-pagos oferecidos através de cartões com valor armazenado, transações eletrónicas de crédito e débito, servi-
ços de pagamento e apresentação de faturas, desembolso de dinheiro, verificação de cheques, levantamento de cheques, acesso a depósitos e serviços de 
caixas automáticas, serviços de autorização e liquidação de transações, reconciliação de transações, gestão de dinheiro, liquidação de fundos consolidados, 
processamento consolidado de litígios, serviços de movimentação de fundos no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento de pagamen-
tos eletrónicos, serviços de autenticação e verificação de transações de pagamento; serviços de transferência eletrónica de fundos e de câmbio de moeda; 
serviços de processamento de pagamentos em moeda criptográfica; serviços de câmbio de moeda criptográfica com tecnologia blockchain; fornecimento de 
informação financeira no domínio da moeda criptográfica; serviços de avaliação financeira e de gestão de riscos para outros no domínio do crédito ao consu-
mo; divulgação de informação financeira através de uma rede informática global; análise e consulta financeira; serviços de processamento de transações 
financeiras por titulares de cartões através de caixas automáticas; manutenção de registos financeiros; serviços de carteira eletrónica de valores armazena-
dos; banca eletrónica através de uma rede informática global; operações de compensação [câmbio]; serviços imobiliários; avaliações imobiliárias; gestão de 
investimentos imobiliários; serviços de investimentos imobiliários; serviços de seguros imobiliários; financiamento imobiliário; corretagem imobiliária; 
avaliações imobiliárias; serviços de agência imobiliária; avaliação imobiliária; administração imobiliária; administração de assuntos financeiros relacionados 
com imóveis; concessão de empréstimos imobiliários; serviços de financiamento relacionados com a promoção imobiliária; serviços de corretagem financei-
ra imobiliária; investimento de capital em bens imobiliários; serviços de investimento imobiliário comercial; serviços financeiros relativos à aquisição de 
bens imobiliários; serviços financeiros relativos à venda de bens imobiliários; locação de bens imobiliários; serviços de gestão imobiliária relativos a transa-
ções imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; gestão de carteiras imobiliárias; financiamento hipotecário e titularização de ativos; serviços de consultoria 
sobre soluções de pagamento, bancos, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; serviços de informação, assessoria e consultoria relativos 
a todos os serviços acima referidos. 

Reivindicação de cores: Azul, azul claro.  
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004757/2021/ME/MP 
12  
 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
 
JAPÃO  
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan  
 
Industrial e Comercial 
10-12-2021  
CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para estes. 
 

BZ4X 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004758/2021/ME/MP  
34 
 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL  
 
Suíça 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça  
 
Industrial e Comercial 
08-12-2021 
Abaixo Listado 

MERIT 

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

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004759/2021/ME/MP 
34 
 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 
 
Suíça 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça  
 
Industrial e Comercial 
08-12-2021 
 
Abaixo Listado 
 

BOND STREET 

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

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004760/2021/ME/MP 
12 
 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
 
Japão 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 
 
Industrial e Comercial 
10-12-2021 
 
CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para 
estes. 

BZ1X 
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Nº pedido de Patente: 00005/2018/PE 

Data do pedido: 11-06-2018 

Requerente: Mar io Wilson Monteiro Delgado Gomes 

Residência: Por tugal 

País: Por tugal 

Inventor (es): Mario Wilson Monteiro Delgado Gomes 

Epígrafe/Título: Sistema de encaixo para gar rafas e garrafões 

Resumo da Invenção:  

Sistema utilizado na indústria alimentar, mais concretamente em embalagens de plástico, PET, tais como garrafas e garrafões e água. 

Actualmente todo sistema que existe entre garrafa e garrafão de água tem sempre cartão ou plástico. 

A presente patente elimina plástico e cartão no empacotamento das referidas embalagens, sem nunca alterar as características organolépticas do produto, ou 

então permitir contaminações que acontecem por agentes físicos, químicos ou microbiológicos. Trata—se de um sistema de encaixe para garrafas e/ ou gar-

rafões, que permite sobrepor um em cima do outro, em uso de papel intermédio. 

Desenho: 
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RETIFICAÇÃO  

2 
 
 
RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO  MARCAS 
RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE USO  
RETIFICAÇÃO CONCESSÃO DO TÍTULO DE REGISTO  
RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DE PEDIDOS DE REGISTOS DE OBRAS 
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RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO  
MARCAS 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca nominativa nº 00001328/2011/ME/MP – BO-
EHRINGER INGELHEIM - em nome da Boehringer Ingelheim Phar-
ma GmbH & Co. KG., com pais de origem na ALEMANHA, com 
residência em D-55216 Ingelheim am Rhein, Alemanha, publicada no 
2º BPI, na parte relativa ao número da marca: 

 De: 00001328/2011/ME/MP 

 Para: 00001328/2006/ME/MP 

  

00001328/2006/ME/MP 

BOEHRINGER 

INGELHEIM 

Retificação da marca mista nº 00004341/2020/MN/MS -

  - em nome da requerente PARTNER -Business 
Center e Services Lda, com residência em Achada Santo António - 
Frente Escola Técnica, Cidade da Praia, Cabo Verde, publicada para 
efeito de publicitação do pedido de registo no 21º BPI e concessão de 
titulo de registo no 23º BPI, na parte relativa ao nome de requerente e 
reivindicação de cores: 

De: Par ter  -Business Center e Services Lda 

Para: Par tner  - Business Center e Services Lda 

De: Cinza e Preto 

Para: Cinza, Preto, vermelho e azul 

00004341/2020/MN/MS 

 

Retificação da marca mista nº 00004603/2021/ME/MP&S – AMERI-

CAN EXPRESS logo colour - em nome da requerente AMERICAN 

EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., com residên-

cia em 200 Vesey Street, New York, NY 10285, Estados Unidos da 

América, publicada no 23º BPI, na parte relativa à reivindicação de 

cores. 

Para: Azul e Branco 

00004603/2021/ME/MP&S 

 

Retificação da marca mista nº 00004680/2021/ ME/MP - 

, em nome da requerente Seiko Epson Kabushiki 

Kaisha ( also trading as Seiko Epson Corporation), com residência em 

1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, publicada para 

efeito de publicitação do pedido de registo no 24º BPI, na parte relati-

va a lista dos produtos da classe 14. 

 

De: 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; pon-

teiros 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. 

 

Para: Relógios; Relógios de pulso; peças para r elógios; peças 

para relógios de pulso; cronômetros; mostradores [ relojoaria ]; pul-

seiras de relógio; caixas de relógio [peças de relógio de pulso]; vidros 

de relógio; ponteiros de relógio de pulso; ponteiros de relógio; molas 

de relógio de pulso; fivelas para pulseiras de relógios de pulso; movi-

mentos de relojoaria; caixas para apresentação de relógios; correntes 

de relógios. 

00004680/2021/ ME/MP 
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RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DECLARAÇÃO 
DE INTENÇÃO DE USO  

 
 

MARCAS 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca mista nº 00001496/2012/ME/MP&S - 

, em nome da SONY CORPORATION, com 
residência em 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japão, publicadas 
para efeito de publicitação do pedido de registo no 3º BPI, conces-
são no 8º BPI e apresentação de Declaração de Intenção de Uso no 
24º BPI, nas partes relativas ao sinal da marca, designação da mar-
ca e classe das marcas. 

De:  

Para:  

De: Sony 

Para: Sony Logo 

De: 09, 10, 11, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41,42, 43, 44 e 45 

Para: 09, 10, 11, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44 e 45 

 

00001496/2012/ME/MP&S  

Retificação da marca mista nº 00001823/2012/ME/MP&S -

, em nome da requerente WEEKDAY BRANDS 
AB, com residência em Box 336, SE-573 24, Tranas, Sweden, 
publicada para efeito de apresentação de Declaração de Intenção de 
Uso no 24º BPI, na parte relativa a designação da marca. 

De: CHEAP MONDAY & Skull 

Para: CHEAP MONDAY & Skull design 

00001823/2012/ME/MP&S  

Retificação da marca mista nº 00001908/2013/ME/MP - 

 em nome da requerente THE HERSHEY 
COMPANY, com residência em 100 Crystal A Drive, Hershey, 
Pennsylvania 17033, The United States of America, publicada para 
efeito da apresentação de Declaração de Intenção de Uso no 24º 
BPI, na parte relativa a designação da marca. 

De: HERSHEY´S KISSES 

Para: HERSHEY´S KISSES with Conical Configuration Ver -
sion 2011 Horizontal Blankplume 

00001908/2013/ME/MP  

Retificação da marca mista nº 00002158/2013/ME/MS - 

, em nome da requerente MORANGOS - 
SERVIÇOS DE EDU-CAÇÃO, LDA., com residência em AVENI-
DA DA BOAVISTA, Nº 1102, 1º ESQ.º, 4100-113 PORTO, POR-
TUGAL, publicada para efeito de apresentação de Declaração de 
Intenção de Uso no 24º BPI, na parte relativa ao nome do requeren-
te e do boletim da publicação de concessão. 

De: ONEBIZ- FRANCHISING E SERVIÇOS LDA 

Para: MORANGOS - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, LDA 

De: 3º BPI 

Para: 8º BPI 

00002158/2013/ME/MS  
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N.º Marca Sinal da Marca 

 

Retificação da marca nominativa nº 00002256/2013/ME/MP- AU-

RIS em nome da requerente Toyota J idosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation), com residência em 1, 

Toyota Cho, Toyota Shi, Aichi-ken, Japan, publicada para efeito da 

apresentação de Declaração de Intenção de Uso no 24º BPI, na 

parte relativa ao nome do requerente. 

  

De: Toyota J idosha Kabushiki Kaisha 

  

Para: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota 

Motor Corporation) 

00002256 /2013/ME/MP 

  

AURIS 

Retificação da marca nominativa nº 00002393/2014/ME/MP – 

URTICUR em nome da requerente LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A., com residência em Parque 

Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 153450-232 Mortágua, 

Portugal, publicada para efeito da apresentação de Declaração de 

Intenção de Uso no 24º BPI, na parte relativa a data de concessão. 

  

De: 15-03-2016 

  

Para: 09-03-2016 

00002393/2014/ME/MP URTICUR 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

36 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

RETIFICAÇÃO CONCESSÃO DO TÍTULO DE 
REGISTO  

 
 

MARCAS 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca nominativa nº 00003061/2016/ME/MS- 

ASOS, em nome da ASOS PLC., com residência em Greater Lon-

don House, Hampstead Road, London NW1 7FB, United 

Kingdom, publicada para efeito de concessão de título de registo 

no 24º BPI, na parte relativa ao país de Origem: 

  

De: CABO VERDE 

  

Para: REINO UNIDO 

00003061/2016/ME/MS 

  

ASOS 

Retificação da marca mista nº 00003077/2016/ME/MP&S - 

, em nome da Bolloré Societe anonyme, com 
residência em Odet 29500 Ergue- Gaberic France, publicada para 
efeito de concessão de título de registo no 24º BPI, na parte relati-
va a designação da marca e o nome do requerente: 
De : Bolloré Ports 
  
Para: Bollore Por ts Logo & Device in Colour  
  
De: BOLLORE SOCITE ANONYME 
  
Para: Bolloré Societe anonyme 

00003077/2016/ME/MP&S 

 

Retificação da marca mista nº 00003083/2016/ME/MP&S - 

, em nome da Bolloré Societe anonyme, com 
residência em Odet 29500 Ergue- Gaberic France, publicada para 
efeito de concessão de título de registo no 24º BPI, na parte relati-
va a designação da marca e o nome do requerente: 
  
De: Bolllore Transpor t e Logistics 

  

Para: Bolllore Transpor t & Logistics & Device in Colour  

  

De: BOLLORE SOCITE ANONYME 
  
Para: Bolloré Societe anonyme 

  

00003083/2016/ME/MP&S 

 

Retificação da marca mista nº 00003179/2016/ME/MP - 

, em nome da requerente Arla Foods amba, com 
residência em Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Denmark, publicada 
para efeito de concessão de título de registo no 24º BPI, na parte 
relativa a designação da marca. 
De: MARQUE DES FERMIERS - QUA-LITÉ & AUTHENTI-
CITÉ - DE LA FERME JUSQU'À VOUS 
  
Para: MARQUE DES FERMIERS - QUALITÉ & AUTHENTI-
CITÉ - DE LA FERME JUSQU'À VOUS (Device in Colour) 
(FARMER OWNED). 

00003179/2016/ME/MP  

Retificação da marca mista nº 00003295/2017/ME/MP&S -  
 
 
, em nome da requerente Juventus Football Club S.p.A., com resi-
dência em Corso Galileo Ferraris 32, 10128 Torino, Italy, publica-
da para efeito de concessão de título de registo no 22º BPI, na parte 
relativa a data de concessão do titulo. 
  
De: 10-01-2017 
  
Para: 26-11-2020 

  

00003295/2017/ME/MP&S  
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca mista nº 00004347/2020/ME/MP - 

, em nome da requerente GRUPO SIRO CORPO-
RATIVO, S.L., com residência em Avenida Burgos nº29, 34200 
Venta de Banõs, Palencia, Spain, publicada para efeito de conces-
são do título de registo no 24º BPI, na parte relativa a data de pedi-
do de registo. 
  
De: 25-02-2021 
  
Para: 31-02-2020 

00004347/2020/ME/MP  

Retificação da marca mista nº 00004459/2020/MN/MP - 

, em nome da requerente Chichina de D´rome e 
Filhos, Produção e comercialização, Lda., com residência em Ri-
beira da Torre, Boca Patinhas, Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo 
Verde, publicada para efeito de concessão do título de registo no 
24º BPI, na parte relativa ao número da marca: 
  
De: 00004459/2021/MN/MP 
  
Para: 00004459/2020/MN/MP 

  
  

00004459/2020/MN/MP  

Retificação da marca nº 00004507/2021/ME/MP&S - 

, em nome da requerente National Basketball 
Players Association, com residência em 1133 Avenue of the Ame-
ricas, 5th Floor, New York, New York 10036, United States of 
America, publicada para efeito de concessão do título de registo no 
24º BPI, na parte relativa a designação da marca. 
  
De: National Basketball Players Association 
  
Para: National Basketball Players Association and ball design  

00004507/2021/ME/MP&S  

  
Retificação da marca nº 00004535/2021/ME/MP - 

, em nome da requerente Kia Motors Cor-
poration, com residência em 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea, publicada para efeito de concessão do título de 
registo no 24º BPI, na parte relativa a designação da marca. 
  
De: KIA Logo 
  
Para: KIA Logo (new) 
  

00004535/2021/ME/MP  

Retificação da marca mista nº 00004573/2021/ME/MS - 

, em nome da requerente TikTok Ltd., com residên-
cia em P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West 
Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, CAYMAN ISLANDS, 
publicada para efeito de concessão de título de registo no 24º BPI, 
na parte relativa a data do pedido de registo. 
  
De: 30-03-2021 
  
Para: 27-04-2021 
  

00004573/2021/ME/MS  
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca nominativa nº 00004616/2021/ME/MP&S – 
DYLLU, em nome da requerente Suzhou Dake Investment Con-
sultation Co., Ltd. Com residência em Room 618, Building Num-
ber 1, Lucky city Commercial Center, Suzhou Industrial Park, 
Suzhou City, Jiangsu Province, China, publicada para efeito de 
concessão no 24º BPI, na parte relativa ao nome do requerente. 
  
De: Suzhou Dake Investmant Consultation Co., Ltd. 
  
Para: Suzhou Dake Investment Consultation Co., Ltd. 

00004616/2021/ME/MP&S DYLLU 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

40 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO DE PEDIDOS 
DE REGISTOS DE OBRAS 

 
 

DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS 
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N.º registo DADC Título da Obra 

Retificação da obra nº 502/18 –Manhã Crioula - em nome da re-
querente CRIOULA COMUNICACOES, LDA., com residência 
em Palmarejo, Edifício Meno Brazão, Praia, Santiago, publicada 
para efeito de publicitação do pedido de registo no 15º BPI, na 
parte relativa ao número de registo da obra 

  

De: 501/2018 

Para: 502/2018 

  

502/2018 Manhã Crioula 

Retificação da obra nº 534/18 –PONTO4U/OBA PONTO PAGA-
MENTO - em nome da requerente AMÂNDIO ASSUNÇÃO SE-
MEDO DOS SANTOS, com residência em Vila Nova - Praia, 
Santiago, Cabo Verde, publicada para efeito de publicitação do 
pedido de registo no 16º BPI, na parte relativa ao nome do reque-
rente. 

  

De: NESTOR HERNANDEZ CARVALHAL ANDRADE 

Para: Amândio Assunção Semedo Dos Santos 

534/2018 PONTO4U/OBA PONTO PAGAMENTO 
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 PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS 

 
 

 

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

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

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

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

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

ou representante legal da empresa); 

 Factos demonstrativos se a marca é industrial ou comercial; 

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

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

e o resultado desse pedido. 

 
 
2 – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 

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

é preferível); 

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

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

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

rente ser estrangeiro sem residência em Cabo Verde; 

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

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

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

cação Internacional das Marcas. 
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AVERBAMENTOS 

3 
 
 
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA MARCA 
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DO LOGOTIPO 
AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR 
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR 
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AVERBAMENTO DE  
TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE DA 

MARCA 
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 AVERBAMENTO DE CESSÃO DA TITULARIDADE: N.º Marca Sinal da Marca Classes 

De: Delta Air  Lines, Inc. , com sede em 1030 delta Boulevard, 
Atlanta, 30354 Georgia, E.UA. 

Para: Skymiles IP Ltd., com sede em 1030 delta Boulevard, 
Atlanta, 30354 Georgia, E.UA. 

00001322/2010/ME/MS SKYMILES 39 

De: FRANSCISCO JIMENES ROMERO, com domicilio em 
Roma 9, 14012 Córdoba, Espanha 

Para: Grupo Puma, S.L., com sede em Avenida Agrupación 
Córdoba, 17, 14014(Córdova), Espanha. 

00001652/2012/ME/MP PEGOLAND 
19 

De: ARMAZENS DE MERCEARIA E AVICOLA MARVA-
NEJO LDA, com sede em Avenida do Dia de Portugal – 10 de 

Junho de 2013, nº 63, Elvas, Portugal 

Para: MARVANEJO -GESTÃO DE INVESTIMENTO, S.A, 

com sede em com sede em Avenida do Dia de Portugal – 10 de 
Junho de 2013, nº 63, Elvas, Portugal 

00002883/2015/ME/MP 

 

29 

De: TELE PIZZA, S.A.U., com sede em Isla Graciosa, 7, 
28703 S. S. de Los Reyes, Madrid, Spain 

Para: TDS TELEPIZZA SOCIEDAD LIMITADA, com sede 
em Isla Graciosa, 7, 28703 San Sebastian de Los Reyes, Madrid, 

Spain 

00002902/2015/ME/MP&S  

30, 35, 

43 

 

De: TUI Travel Amber  E&W LLP, com sede em Tui Travel 
House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, RH10 9QL 

Crawley, West Sussex, Grã-Bretanha. 

Para: TUI UK Limited, com sede em Wigmore House Wigmo-

re Lane Luton, Bedfordshire, LU2 9TN Reino Unido. 

00003285/2016/ME/MP&S 

 

16, 39, 
41, 43 
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AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO 
DA IDENTIDADE DO TITULAR 
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 AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA IDENTI-
DADE DO TITULAR: 

N.º REGISTO Sinal  Classes 

De: Cimpor  Por tugal, SGPS, S.A 

Para: Cimpor  Por tugal Cabo Verde Operations, 
SGPS S.A. 

  

0000841/2007/ME/MP 

 

19 

De: Cortefiel, S.A 

Para: TENDAM RETAIL, S.A 

  

000003321/2017/ME/MP  25 

De: Cortefiel, S.A 

Para: TENDAM RETAIL, S.A 00003323/2017/ME/MP&S  03, 25, 35 

De: Cortefiel, S.A 

Para: TENDAM RETAIL, S.A 00003324/2017/ME/MP&S  03, 25, 35 

De: Cotia Atlas (UK) LLP 

Para: AFRINVEST GLOBAL (UK) LLP 

 

00003554/2017/ME/MP 

 

29, 30, 31, 32, 33 
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AVERBAMENTO DE MUDANÇA 
DA MORADA DO TITULAR 
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 AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO 
TITULAR 

N.º Marca Sinal da Marca Classes 

PERNOD RICARD 

 De: 12, Place des Etats - Unis, 75016, Paris France 

Para: 5 Cours Paul Ricard, 75008 Par is, France 

000026/2006/ME/MP RICARD 33 

PERNOD RICARD 

De: 12, Place des Etats - Unis, 75016, Paris France 

Para: 5 Cours Paul Ricard, 75008 Par is, France 

000025/2006/ME/MP 

 

PERNOD 33 

Cimpor Portugal Cabo Verde Operations, SGPS S.A. 

De: Rua Alexandre Herculano, nº. 35, 1250-009 Lisboa, 
Portugal 

Para: Avenida José Malhoa, Nº. 22 e 22A a 22D, 1099-020 
Lisboa, Portugal 

0000841/2007/ME/MP 

 

19 

Cimpor Portugal Cabo Verde Operations, SGPS S.A. 

De: Rua Alexandre Herculano, 35, 1250-009, Lisboa 

Para: Avenida José Malhoa, Nº.22 e 22 A a 22D, 1099-020 

Lisboa, Portugal 

00001726/2011/ME/MP&S  19, 35, 39 

PERNOD RICARD 

De: 12, Place des Etats - Unis, 75016, Paris France 

Para: 5 Cours Paul Ricard, 75008 Par is, France 

00002093/2013/ME/MP SUZE 33 

PERNOD RICARD 

De: 12, Place des Etats - Unis, 75016, Paris France 

Para: 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, France 

00002094/2013/ME/MP  33 

PERNOD RICARD 

De: 12, Place des Etats - Unis, 75016, Paris France 

Para: 5 Cours Paul Ricard, 75008 Par is, France 

00002096/2013/ME/MP DUBONNET 33 

PERNOD RICARD 

De: 12, Place des Etats - Unis, 75016, Paris France 

Para: 5 Cours Paul Ricard, 75008 Par is, France 

00002097/2013/ME/MP PASTIS 51 33 

PERNOD RICARD 

De: 12, Place des Etats - Unis, 75016, Paris France 

Para: 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, France 

00002152/2013/ME/MP  33 
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 AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO 
TITULAR 

N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AFRINVEST GLOBAL (UK) LLP 

De: Univer sal House 88-94, Wentworth, Unit, 10, Io andar, 
Londres, E17SA, Reino Unido 

Para: Level 17 Dashwood House, 69 Old broad str eet, Lon-
dres, EC2M 1QS, Reino Unido 

  

00003554/2017/ME/MP 

 

29, 30, 31, 
32, 33 
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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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CONCESSÃO DE TÍTULOS  
DE REGISTO    

4 
 

CONCESSÃO DE REGISTO  
 
REGISTO DE MARCAS 
REGISTO DE LOGOTIPO 
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 TÍTULOS DE REGISTO 

 MARCAS  
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CASAL 
GARCIA  

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

MILUPA 

 

 

  

 

SUNTORY 

TIVOLI 
HOTELS 

& 
RESORTS  

 

 
 
 
 

TOMY 
TAKKIES 

 
 

 

N. º Registo: 00001973/2012/ME/MS 

Marca: Vitamin C.C. Lemon 

Classes: 32 

Titular: SUNTORY HOLDINGS LIMITED 

Data do pedido: 20-09-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 03-12-2021 

País de Origem: JAPÃO 

 

N. º Registo: 00001977/2012/ME/MS 

Marca: SUNTORY 

Classes: 30, 32 

Titular: SUNTORY HOLDINGS LIMI-

TED 

Data do pedido: 20-09-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 03-12-2021 

País de Origem: JAPÃO 

N. º Registo: 00002018/2012/ME/MS 

Marca: TIVOLI HOTELS & RESORTS 

Classes: 43 

Titular: Hotéis Tivoli, S.A. 

Data do pedido: 22-11-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: PORTUGAL  

N. º Registo: 00002048/2013/ME/MP 

Marca: MILUPA 

Classes: 05, 29 

Titular: Nutr icia International B.V 

Data do pedido: 17-01-2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: HOLANDA 

N. º Registo: 00002052/2013/ME/MP 

Marca: Maybe 

Classes: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sàr l 

Data do pedido: 30-01-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: SUÍÇA  

N.º Registo: 00002062/2012/ME/MP 

Marca: NUTRICIA 

Classe: 05 

Titular: N.V. NUTRICIA 

Data do pedido: 21-12-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: HOLANDA 

N.º Registo: 00002064/2012/ME/MP 

Marca: CASAL GARCIA 

Classe: 33 

Titular: Aveleda, S.A 

Data do pedido: 21-12-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00002203/2013/ME/MP 

Marca: TOMY TAKKIES 

Classe: 25 

Titular: BATA BRANDS S.á.r .l. 

Data do pedido: 23-07-2013 

Publicação: 5ºBPI 

Data de Concessão: 28 -10-2021 

País de Origem: LUXEMBOURG 
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MITSUBISHI 

 

 
 
 
 
 

Kirin 

 

CRETA 

 

 

 

N. º Registo: 00002650/2015/ME/MP 

Marca: CRETA 

Classes: 12 

Titular: HYUNDAI MOTOR CAMPANY 

Data do pedido: 22-01-2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: COREIA DO SUL 

N.º Registo: 00002768/2015/ME/MP&S 

Marca: SUEZ DEVICE 

Classe: 01, 06, 07, 09, 11, 12, 19, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 45 

Titular: SUEZ ENVIRONNEMENT 

COMPANY 

Data do pedido: 26-05-2015 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 14-01-2020 

País de Origem: FRANÇA 

N. º Registo: 00002828/2015/ME/MP&S 

Marca: COSCO Stylised 

Classes: 12, 37, 39 

Titular: China Ocean Shipping (Group) 

Company 

Data do pedido: 28-07-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: CHINA 

N. º Registo: 00002860/2015/ME/MP&S 

Marca: FRESENIKUS KABI and Device 

Classes: 03, 05, 10, 16, 41, 44 

Titular: FRESENIUS KABI AG. 

Data do pedido: 18-09-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: ALEMANHA 

N. º Registo: 00002861/2015/ME/MP&S 

Marca: MITSUBISHI 

Classes: 07, 09, 11, 37  

Titular: MITSUBISHI CORPORATION 

Data do pedido: 18-09-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: JAPÃO  

N.º Registo: 00002870/2015/ME/MP 

Marca: Kir in 

Classe: 09 

Titular: HUAWEI TECHNOLOGIES 

CO., LTD., 

Data do pedido: 02-10-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26-11-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00002881/2015/ME/MP 

Marca: KIRIN DEVICE 

Classe: 09 

Titular: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD., 

Data do pedido: 02-10-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26-11-2021 

País de Origem: CHINA 

N. º Registo: 00002893/2015/ME/MS 

Marca: DPD GROUP DEVICE  

Classes: 39  

Titular: DPD Dynamic Parcel Distr ibuti-

on GmbH & Co. KG, 

Data do pedido: 30-10-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: ALEMANHA 
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G70 

 
 

G90 

 

 
 
 
 
 

GV90 

GV80 

G60 GV60 

G80 

GV70 

N. º Registo: 00002950/2015/ME/MP 

Marca: G60 

Classes: 12 

Titular: HYUNDAI MOTOR COMPANY 

Data do pedido: 23-12-2015 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: COREIA DO SUL 

N.º Registo: 00002951/2015/ME/MP 

Marca: GV60 

Classe: 12 

Titular: HYUNDAI MOTOR COMPANY 

Data do pedido: 23-12-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 26 -11-2021 

País de Origem: COREIA DO SUL 

N.º Registo: 00002954/2015/ME/MP 

Marca: G80  

Classe: 12 

Titular: HYUNDAI MOTOR COMPANY 

Data do pedido: 23-12-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26-11-2021 

País de Origem: CORREIA DO SUL 

N.º Registo: 00002955/2015/ME/MP 

Marca: GV80 

Classe: 12 

Titular: HYUNDAI MOTOR COMPANY 

Data do pedido: 23/12/2015 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 26-11-2021 

País de Origem: COREIA DO SUL 

N.º Registo: 00002956/2015/ME/MP 

Marca: G90 

Classe: 12 

Titular: HYUNDAI MOTOR COMPANY 

Data do pedido: 23-12-2015 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 26-11-2021 

País de Origem: COREIA DO SUL 

N.º Registo: 00002961/2015/ME/MP 

Marca: GV90 

Classe: 12 

Titular: HYUNDAI MOTOR COMPANY 

Data do pedido: 23-12-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 29-11-2021 

País de Origem: CORREIA DO SUL 

N.º Registo: 00002962/2015/ME/MP 

Marca: G70 

Classe: 12 

Titular: HYUNDAI MOTOR COMPANY 

Data do pedido: 23-12-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26-11-2021 

País de Origem: CORREIA DO SUL 

N.º Registo: 00002963/2015/ME/MP 

Marca: GV70 

Classe: 12 

Titular: HYUNDAI MOTOR COMPANY 

Data do pedido: 23-12-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 26 -11-2021 

País de Origem: COREIA DO SUL 
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OMACOR 

CANDIA 
MISTOLIN  

PROFISSIONAL 

 
 
 
 

FOX 

 

 

 

 

N. º Registo: 00003053/2016/ME/MP 

Marca: PLUM 

Classes: 09 

Titular: CLC Technology Co., LTD. 

Data do pedido: 12-02-2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: CHINA 

N. º Registo: 00003105/2016/ME/MP&S 

Marca: Bollloré Logistics logo and Device 

in colour 

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

Titular: Bolloré Societe anonyme 

Data do pedido: 13-04-2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: FRANÇA 

N.º Registo: 00003127/2016/ME/MP 

Marca: ARMANTI 

Classe:29, 30 

Titular: NGM INTERNATIONAL B.V. 

Data do pedido: 19-04-2016 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 28 -11-2021 

País de Origem: HOLANDA 

N.º Registo: 00003136/2016/ME/MP&S 

Marca: FOX 

Classe: 16, 25, 28, 42, 45. 

Titular: FOX MEDIA LLC 

Data do pedido: 22-06-2016 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N. º Registo: 00003210/2016/ME/MP 

Marca: CANDIA 

Classes: 09 

Titular: CANDIA 

Data do pedido: 27-09-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: FRANÇA 

N. º Registo: 00003385/2017/ME/MP&S 

Marca: MISTOLIN PROFISSIONAL  

Classes: 03, 05, 21, 35, 37  

Titular: MISTOLIN, S.A. 

Data do pedido: 26-04-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00003392/2017/ME/MP 

Marca: OMACOR 

Classe: 05 

Titular: Pronova Biopharma Norge AS 

Data do pedido: 25-04-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: NORUEGA 

N.º Registo: 00003411/2017/ME/MS 

Marca: APCER 

Classe: 35, 41, 42 

Titular: APCER - ASSOCIAÇÃO POR-

TUGUESA DE CERTIFICAÇÃO 

Data do pedido: 14-06-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: PORTUGAL 
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CORLASA 

 

 

 
 

 
 
 

N.º Registo: 00003461/2017/MN/MS 

Marca: Solatlantico Ta Trabadja Pa Bo 

Classe: 39 

Titular: SOLATLANTICO - EMPRESA DE 

TRANSPORTES PÚBLICOS, LDA 

Data do pedido: 29-07-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N. º Registo: 00003479/2017/ME/MP 

Marca: CORLASA 

Classes: 29 

Titular: GLORIA S.A. 

Data do pedido: 05-09-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: PERU  

N. º Registo: 00003484/2017/ME/MP 

Marca: BONLÉ 

Classes: 29 

Titular: GLORIA S.A. 

Data do pedido: 05-09-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: PERU 

 

N.º Registo: 00003512/2017/ME/MP 

Marca: PURA VIDA 

Classe: 29 

Titular: GLORIA S.A. 

Data do pedido: 11-09-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 28 -11-2021 

País de Origem: Peru 

N.º Registo: 00003520/2017/ME/MS 

Marca: MINI SO 

Classe: 35 

Titular: Guangdong Saiman Investment 

Co., Ltd. 

Data do pedido: 28-09-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00003554/2017/ME/MP 

Marca: dinda 

Classe: 29, 30, 31, 32, 33 

Titular: Cotia Atlas (UK) LLP 

Data do pedido: 17-10-2017 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 17-02-2021 

País de Origem: REINO UNIDO 

N. º Registo: 00003882/2009/ME/MP 

Marca: MARCA FIGURATIVA ROOF 

DEVICE FINGERPRINT LABEL 

Classes: 34 

Titular: Philip Mor r is Products S.A. 

Data do pedido: 17-03-2009 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: SUÍÇA  

N.º Registo: 00004007/2019/MN/MP&S 

Marca: CV MED 

Classe: 05, 09, 10, 42, 44 

Titular: PEDRO CORDEIRO DORES 

RODRIGUES PEIXE 

Data do pedido: 18-03-2019 

Publicação: 17º BPI 

Data de Concessão: 25-10-2019 

País de Origem: CABO VERDE 
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LXR 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

FPF CANAL 11  

 

 

BON BON BUM  

COLOMBINA 

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00004012/2019/MN/MP&S 

Marca: AUTOMOVEL CLUB DE CABO 

VERDE 

Classe: 12, 35, 36, 39, 41 

Titular: PEDRO CORDEIRO DORES RO-

DRIGUES PEIXE 

Data do pedido: 18-03-2019 

Publicação: 17º BPI 

Data de Concessão: 25-10-2019 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004065/2019/ME/MP 

Marca: BON BON BUM 

Classe: 30 

Titular: COLOMBINA S.A 

Data do pedido: 22-05-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: COLÔMBIA 

N.º Registo: 00004069/2019/ME/MP 

Marca: COLOMBINA 

Classe: 30 

Titular: COLOMBINA S.A 

Data do pedido: 22-05-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: COLÔMBIA 

N.º Registo: 00004071/2019/ME/MP 

Marca: BON BON BUM 

Classe: 30 

Titular: COLOMBINA S.A 

Data do pedido: 22-05-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: COLÔMBIA 

N.º Registo: 00004108/2019/ME/MS 

Marca: Figura 11 

Classe: 38, 41 

Titular: Federação Por tuguesa de Futebol 

Data do pedido: 20-06-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004114/2019/ME/MS 

Marca: FPF CANAL 11 

Classe: 38,41 

Titular: Federação Por tuguesa de Futebol 

Data do pedido: 20-06-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004117/2019/ME/MS 

Marca: LXR 

Classe: 35, 36, 41, 43, 44 

Titular: HILTON WORLDWIDE MANA-

GE LIMITED 

Data do pedido: 02-07-2019 

Publicação: 18º BPI 

Data de Concessão: 16-08-2021 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00004138/2019/ME/MP 

Marca: FANTA logo (2016) 

Classe: 32 

Titular: THE COCA-COLA COMPANY 

Data do pedido: 05-08-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 19 -10-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 
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CACHO 
FRESCO 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

TOSTA RICA 

 

 
 
 

 

N.º Registo: 00004143/2019/ME/MP 

Marca: STN CERAMICA 

Classe: 19 

Titular: SPANISH TILE FROM NULES, 

S.A. 

Data do pedido: 20-08-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 19-10-2021 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00004146/2019/MN/MP 

Marca: DECANTO 

Classe: 33 

Titular: DISTRIAL, LDA 

Data do pedido: 27-08-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 19-10-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004149/2019/ME/MP 

Marca: TOSTA RICA 

Classe: 30 

Titular: CUETARA, S.L. 

Data do pedido: 26-08-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 19-10-2021 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00004153/2019/ME/MP 

Marca: COOK BRANDS 

Classe: 29, 30 

Titular: ROMI SMILFOOD B. V 

Data do pedido: 26-08-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 19-10-2021 

País de Origem: HOLANDA 

N.º Registo: 00004148/2019/MN/MP 

Marca: CACHO FRESCO  

Classe: 33 

Titular: Adega Cooperativa de Almeir im, 

C.R.L. 

Data do pedido: 03-09-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 19-10-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

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: 00004180/2019/ME/MP 

Marca: GATÃO 

Classe: 33 

Titular: SOCIEDADE DOS VINHOS BOR-

GES, S.A. 

Data do pedido: 04-10-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 19-10-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004182/2019/ME/MP 

Marca: POER 

Classe: 12 

Titular: GREAT WALL MOTOR COM-

PANY LIMITED 

Data do pedido: 03-10-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 19-10-2021 

País de Origem: CHINA 
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iQOO 

 

ANTFIN 

 

 
 
 
 
 

KRIT 

N. º Registo: 00004308/2020/ME/MP 

Marca: iQOO 

Classes: 09 

Titular: VIVO MOBILE COMMUNICATI-

ON CO., LTD. 

Data do pedido: 11-03-2020 

Publicação: 20º BPI 

Data de Concessão: 15-10-2021 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004313/2020/ME/MP&S 

Marca: GALOPE 

Classe: 28, 36, 41 

Titular: Santa Casa da Miser icórdia de 

Lisboa 

Data do pedido: 05-03-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N. º Registo: 00004316/2020/ME/MP&S 

Marca: ANTFIN 

Classes: 09, 36, 42 

Titular: ADVANCED NEW TECHNOLO-

GIES CO., LTD 

Data do pedido: 04-03-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 03-11-2021 

País de Origem: ILHAS CAIMÃO 

N. º Registo: 00004351/2020/ME/MS 

Marca: APCER 

Classes: 35, 42 

Titular: APCER - ASSOCIAÇÃO PORTU-

GUESA DE CERTIFICAÇÃO 

Data do pedido: 22-01-2015 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 26-11-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004400/2020/MN/MP 

Marca: SPIRIT ÁGUA TÓNICA 

Classe: 32 

Titular: TECNICIL INDÚSTRIA S.A 

Data do pedido: 31-08-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 15-10-2021 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004401/2020/MN/MP 

Marca: Trintea ICE TEA 

Classe: 30, 32 

Titular: TECNICIL INDÚSTRIA S.A 

Data do pedido: 31-08-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 15-10-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004402/2020/ME/MP 

Marca: General Cable & New Roleaux 

Classe: 09 

Titular: General Cable Tecnologies Corpo-

ration 

Data do pedido: 10-08-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 15-10-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N. º Registo: 00004404/2020/ME/MP 

Marca: KRIT 

Classes: 30 

Titular: CUETARA, S.L. 

Data do pedido: 20-04-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 15-10-2021 

País de Origem: ESPANHA 
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CATCHUPA!magazine 

 
 

 
 
 

ANT 

MARLBORO 
DOUBLE  

FUSION 
SUMMER  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

N. º Registo: 00004411/2020/ME/MP 

Marca: MARLBORO DOUBLE FUSION 

SUMMER 

Classes: 34 

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS, SÁRL  

Data do pedido: 25-08-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 15-10-2021 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004412/2020/ME/MP&S 

Marca: TIKTOK 

Classe: 09, 42 

Titular: TIKTOK LTD. 

Data do pedido: 26-08-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 15-10-2021 

País de Origem: ILHAS CAIMÃO 

N.º Registo: 00004414/2020/ME/MP&S 

Marca: NISSAN New Logo and Device 

Classe: 12, 37 

Titular: Nissan J idosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor Co., 

Ltd.) 

Data do pedido: 31-03-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 15-10-2021 

País de Origem: JAPÃO 

N.º Registo: 00004415/2020/ME/MP&S 

Marca: ANT 

Classe: 09, 36, 42 

Titular: ADVANCE NEW TECHNOLO-

GIES CO., LTD 

Data do pedido: 05-06-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 15-10-2021 

País de Origem: ILHAS CAIMÃO 

N. º Registo: 00004452/2020/MN/MS 

Marca: VISIOTECH sistemas de segurança  

Classes: 37 

Titular: VISIOTECH, SOCIEDADE UNI-

PESSOAL LDA 

Data do pedido: 30-09-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004493/2021/MN/MS 

Marca: CATCHUPA!magazine 

Classe: 41 

Titular: Caminhos, Lda 

Data do pedido: 27-01-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004557/2021/ME/MP 

Marca: Vimto 

Classe: 32 

Titular: NICHOLS PLC 

Data do pedido: 26-03-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 20-09-2021 

País de Origem: INGLATERRA 

N.º Registo: 00004600/2021/ME/MP 

Marca: BONNET ROUGE  

Classe: 29, 30 

Titular: Stationsplein 4, 3818 LE 

AMERSFOORT, Holanda 

Data do pedido: 11-05-2021  

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-11-2021 

País de Origem: HOLANDA 
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PERSONA 

N.º Registo: 00004601/2021/MN/MP 

Marca: PERSONA 

Classe: 25 

Titular: EVANDRO JORGE VARELA 

SEMEDO 

Data do pedido: 12-05-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-11-2021 

País de Origem: CABO VERDE 
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 TÍTULOS DE REGISTO 

LOGOTIPO 
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 N.º Registo: 00003429/2017 

Logotipo: ORDEM DOS FARMACÊUTI-

COS DE CABO VERDE  

Titular: ORDEM DOS FARMACÊUTICOS 

DE CABO VERDE (OFCV) 

Data do pedido: 03-07-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: CABO VERDE 
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DECLARAÇÃO DE  
INTENÇÃO DE USO 

5 
 
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE USO  
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 APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 
INTENÇÃO DE USO  

 MARCAS  
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AEG 

N.º Pedido: 0000181/2009/ME/MP 

Marca: AEG 

Classe: 09 

Titular: AB ELECTROLUX 

País de Origem: SUÉCIA 

Data do pedido: 04-08-2009 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 09-12-2016 

Publicação Concessão: 12º BPI 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ORACLE 

AMILA 

L&M 

 

N.º Pedido: 000001159/2010/ME/MP 

Marca: VIERA SINCE 1943 

Classe: 30 

Titular: Viera de Castro - Produtos Alimentares 

S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 13-07-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 28-11- 2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 0000468/2008/ME/MS 

Marca: Allianz III 

Classe: 36 

Titular: Allianz SE 

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 06-03-2008 

Publicação: B.O 01-01-2010 

Data de Concessão: 21-07-2016 

Publicação Concessão: 9º BPI  

N.º Pedido: 0000469/2008/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: 21-07-2016 

Publicação Concessão: 9º BPI  

N.º Pedido: 0000699/2006/ME/MP 

Marca: ORACLE 

Classe: 09 

Titular: Oracle International Corporation 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 29-05-2006 

Publicação: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 21-12-2016 

Publicação Concessão: 13º BPI  

N.º Pedido: 0000790/2007/ME/MP 

Marca: L&M 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Products, SA 

País de Origem: SUÍÇA 

Data do pedido: 04-04-2007 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 5º BPI  

N.º Pedido: 00001584/2010/MN/MP 

Marca: VISOL 

Classe: 03 

Titular: A FIMAQ - FABRICO E COMER-

CIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM-

PEZA, LDA. 

País de Origem: CABO VERDE 

Data do pedido: 26-04-2010 

Publicação: 2ºBPI 

Data de Concessão: 31-08-2015 

Publicação Concessão: 5º BPI 

N.º Pedido: 00001857/2012/ME/MP 

Marca: AMILA 

Classe: 32 

Titular: Promasidor  IP Holdings Limited  

País de Origem: ILHAS MAURÍCIA 

Data do pedido: 30-05-2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 08-06-2016 

Publicação Concessão: 10º BPI 
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N.º Pedido: 00002164/2013/ME/MP 

Marca: Midea logo 

Classe: 7, 9, 11 

Titular: GD MIDEA HOLDING CO., LTD 

País de Origem: CHINA 

Data do pedido: 10-06-2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 18-02-2016 

Publicação Concessão: 7º BPI 

GRAND I10 

CIPLA 

 

N.º Pedido: 00002426/2014/ME/MP 

Marca: GRAND I10 

Classe: 12 

Titular: HYUNDAI MOTOR COMPANY 

País de Origem: CORREIA DO SUL 

Data do pedido: 04-03-2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 9º BPI  

N.º Pedido: 00002439/2014/ME/MP&S 

Marca: CIPLA  

Classe: 03, 05, 09, 10, 35, 44 

Titular: CIPLA LIMITED 

País de Origem: ÍNDIA 

Data do pedido: 11-04-2014 

Publicação: 4ºBPI 

Data de Concessão: 26-10- 2016 

Publicação Concessão: 10º BPI 

N.º Pedido: 00002528/2014/ME/MP 

Marca: GIRBAU 

Classe: 07, 11 

Titular: GIRBAU, S.A. 

País de Origem: ESPANHA 

Data do pedido: 11-08-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 08-07-2016 

Publicação Concessão: 9º BPI  
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6  
 

PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

71 

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 

794/2021 

Gertrudes Rosa Afonso 

 

Lagrimas de Lila 

 

Livro 

 

Papel 

21-09-2021 

795/2021 

Gertrudes Rosa Afonso 
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