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AVISO 
 
 
 

Prazos de Reclamação e de Contestação 
 

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

Conteúdo do BPI 
 

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

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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00004781/2022 
 
SOCIEDAD DE INGENIERIA, SERVICIOS DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, SA - SUCUR-
SAL 
Cabo Verde  
 
Rua Ilha de Santa Luzia, Palmarejo, Cidade da Praia – 
Ilha de Santiago – República de Cabo Verde 
 
 
17-01-2022 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 

Data do pedido 

 

 

00004855/2022 
 
NHA KRETXEU PROMOÇÕES, LDA 
 
 
Cabo Verde  
 
Palmarejo Rua Principal 
 
 
25-03-2022 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

 

00004866/2022 
 
IMPRENSA NACIONAL DE CABO VERDE, SA 
 
 
Cabo Verde  
 
Rua da Macaronésia Achada Grande Frente - Cidade da 
Praia, ilha de Santiago, Cabo Verde 
 
 
04-03-2022 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 

Data do pedido 
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PEDIDOS DE REGISTO   
NOME DE ESTABELECIMENTO 
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00004837/2022/NE  

MONTE CARLO 

JACQUES CHRISTIAN MONNIER  

 

Cabo Verde   

Av. dos Hotéis, VILA DE SANTA MARIA 

09-03-2022 

N. Estb. n.º 

Designação 

Requerente 

 

País de origem 

Residência 

Data do pedido 

 

MONTE CARLO  
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PEDIDOS DE REGISTO  
MARCAS 
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 00004761/2021/ME/MP  
29, 30 
 
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH  
 
SUÍÇA  
 
Chollerstrasse 4, Zug 6300, Suíça  
 
 
Industrial e Comercial 
30-12-2021 
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 29: Frutos secos, em conserva, cozidos e em compota; geleias; doces; marmelada; manteiga de cacau; produtos lácteos; produtos lácteos para 
barrar; produtos lácteos, em particular sobremesas lácteas e sobremesas lácteas refrigeradas, incluindo cremes [produtos lácteos] e produtos de iogurte; 
queijo; queijo creme; produtos à base de queijo; queijo para barrar; queijo fresco; leite e lacticínios; leite em pó; sobremesas e preparações para fazer sobre-
mesas elaboradas a partir de produtos lácteos; iogurtes; iogurtes para beber; batidos; natas; nata batida; pudins de nata; requeijão; bebidas onde predomina 
o leite; bebidas aromatizadas à base de leite, incluindo bebidas à base de leite aromatizadas com chocolate, chocolate branco e/ou café; trifle (sobremesa 
feita com bolo, fruta, creme e chantilly); substitutos lácteos; leite de amêndoa; leite de soja; leite de arroz; leite de coco; leite de aveia; leite de amendoim; 
bebidas à base de iogurte; sobremesas à base de substitutos do leite; snacks à base de batata, legumes ou frutas; frutos de casca rija torrados, secos, salgados 
e temperados; pastas para barrar de avelã; pastas para barrar à base de fruta; pastas para barrar à base de frutos secos. CLASSE 30: Café; extractos de café; 
substitutos do café; cacau; chocolate; bebidas à base de cacau, chocolate e café e preparações para estas bebidas; chá; produtos de panificação; açúcar e 
adoçantes; pastelaria; bolachas; biscoitos; brownies; cheesecakes; bolos; waffles [gaufres]; bolachas de baunilha [wafers]; produtos de confeitaria, em parti-
cular confeitaria de açúcar e confeitaria de chocolate; produtos de chocolate para barrar; confeitaria congelada e refrigerada; creme gelado; sobremesas; 
sobremesas congeladas à base de cereais e chocolate; bolos congelados; iogurte congelado; sobremesas refrigeradas à base de cereais e chocolate; produtos 
de massa de pasteleiro; preparações feitas de cereais; cereais de pequeno-almoço; gelados; sorvetes; mel; pudins; pipocas e fritos de milho; snacks à base de 
milho, arroz, cevada, centeio ou de pastelaria  

 00004762/2022/ME/MP 
09  
 
Kia Corporation 
 
 
COREIA DO SUL 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of 
Korea. 
 
Industrial e Comercial 
12-01-2022 
 
Abaixo listado 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

CLASSE 09: Sensores de distância lateral para carros; sensores de segurança lateral para carros; aparelhos de controlo de velocidade de veículos automáti-
cos; aparelhos de controlo de velocidade de veículos;  odómetros; sensores de ar para veículos; instalações de laser, sem ser para uso médico, para detetar a 
distância de objetos; aparelhos digitais para gravação de condução de carros; aparelhos para gravação de vídeo para veículos; aparelhos para transmissão de 
dados digitais de som e imagem; dispositivo de navegação por GPS; sensores para determinar a posição, velocidade, aceleração e temperatura; sensores de 
temperatura e ambientais para medir a presença de objetos no ambiente e a velocidade, trajetória e o rumo de objetos; pequenos dispositivos radares a la-
ser;ecrãs de informações LED; monitores de computador; hardware de computador para transmissão de dados dentro de um veículo para comunicações 
entre veículos e uma plataforma baseada na nuvem; aparelhos de controlo eletrónicos para condução autónoma de veículos; sensores para automóveis, no-
meadamente, sensores de distância à frente e atrás; sensores eletrónicos para veículos; sensores de estacionamento para automóveis; sensores de velocidade 
para automóveis; sensores de movimento para automóveis; sensores de colisão para automóveis; sensores de estacionamento e posicionamento para auto-
móveis; sensores para automóveis, nomeadamente, sensores de segurança à frente e atrás; detetores de objetos a laser para utilização em veículos; processa-
dores de imagens raster; software de sistemas operativos para computadores descarregável e registado para a condução autónoma de veículos motorizados; 
software para sistemas operativos para computadores descarregável e registado para navegação, direção, calibração e gestão autónoma de veículos; software 
de sistemas operativos para computadores descarregável e registado para redes de comunicações de veículos; software de sistemas operativos para computa-
dores descarregável e registado para condução autónoma de veículos motorizados; plataformas de software de sistemas operativos para computadores des-
carregável e registado para sistemas de segurança avançada e assistência ao condutor; hardware de computador para lançamento, coordenação, calibração, 
direção e gestão de frotas de veículos; software registado para lançamento, coordenação, calibragem, direcção e gestão de frotas de veículos; software de 
sistemas operativos para computadores descarregável e registado para navegação de veículos; software registado para processamento de dados para controlo 
de condução autónoma; aparelhos de computador para o controlo e controlo remoto de veículos; software descarregável para o controlo e controlo remoto 
de veículos; equipamentos de segurança de veículos, nomeadamente, sensores de reserva; equipamentos de segurança de veículos, nomeadamente, câmaras; 
sensores eletrónicos para automóveis, nomeadamente unidades detetoras para utilização no controlo do acionamento e operação de aparelhos e equipamen-
tos de segurança automóvel; sensores eletrónicos para automóveis, nomeadamente sensores para utilização no acionamento e operação de aparelhos e equi-
pamentos de segurança automóvel; câmaras de visão traseira para aparelhos electrónicos de assistência ao estacionamento de veículos; sensores de proximi-
dade para aparelhos electrónicos de assistência ao estacionamento de veículos; computadores para aparelhos electrónicos de assistência ao estacionamento 
para veículos; software de sistemas operativos para computadores para aparelhos eletrónicos de assistência ao estacionamento para veículos; sensores de 
deteção de movimento de ângulo morto; sensores de movimento de ângulo morto; sensores de deteção de objetos de ângulo morto; câmaras de deteção de 
ângulo morto para expor e eliminar os ângulos mortos em ambos os lados do veículo; câmeras de visão traseira para veículos para aparelhos eletrónicos de 
assistência ao estacionamento para automóveis; sensores de proximidade para aparelhos eletrónicos de assistência ao estacionamento para automóveis; 
computadores para aparelhos electrónicos de assistência ao estacionamento para automóveis; software de sistemas operativos para computadores para apa-
relhos eletrónicos de assistência ao estacionamento para automóveis; aparelhos de computador para identificação de locais de estacionamento; software 
descarregável para identificação de locais de estacionamento. 

Reivindica-se a prioridade:  pedido n.º 40-2021-0144175, República da Coreia, 13-07-2021 

Reivindicação de cores: Carmurça, vermelho e dourado  
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00004763/2022/ME/MP  
12  
 
Kia Corporation 
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of 
Korea  
 
Industrial e Comercial  
12-01-2022 
 
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 

00004764/2021/MN/MS 
37  
 
ELECTROTEL Lda  
 
CABO VERDE  
 
Achada Grande Frente, Praia, Santiago, Cabo Verde  
 
Comercial 
 
15-12-2021 
 
Abaixo listado 

CLASSE 12: Automóveis; carros sem condutor; carros de condução autóno-
ma; avisadores de marcha-atrás para automóveis; carroçarias para automó-
veis; peças e acessórios estruturais para automóveis; travão de emergência 
autónomo para veículos; sistemas de controlo de tração para automóveis; 
ABS (sistema de travagem antibloqueio) para veículos; aparelhos de assis-
tência ao estacionamento para automóveis; aparelhos de deteção de ângulo 
morto para automóveis; aparelhos de aviso de colisão à frente; aparelhos de 
aviso de colisão atrás; aparelhos de aviso de manutenção na faixa de roda-
gem para automóveis; aparelhos de aviso de afastamento da faixa de roda-
gem para automóveis; aparelhos de controlo de velocidade para automóveis; 
aparelhos de aviso de limite de velocidade para automóveis; aparelhos de 
assistência ao estacionamento para automóveis; aparelhos eletrónicos de 
controlo de travagem para automóveis, nomeadamente, para veículos con-
trolados por sensores de travagem e computadores de bordo; peças e acessó-
rios estruturais para automóveis com tecnologia de condução autónoma e 
estacionamento autónomo. 

CLASSE 37: instalações eléctricas, compreendendo os trabalhos de instala-
ção e reparação elétrica (em edifícios ou em outras obras de construção), 
eletrificação de edifícios e distribuição de energia nas instalações industriais, 
sistemas de iluminação e de sinalização (para estradas, aeroportos e portos), 
cablagem para telecomunicações, computadores e televisão por cabo, alar-
mes, antenas e pára-raios; instalações elétricas, de canalizações e outras ins-
talações, compreendendo os trabalhos de instalação e reparação dos equipa-
mentos técnicos necessários à utilização dos edifícios ou outra obra de cons-
trução; instalação de canalizações e de climatização, compreendendo os tra-
balhos de instalação e reparação de redes de canalização (água, gás e esgotos) 
e suas ligações às redes gerais de distribuição, redes sob pressão de luta con-
tra incêndios, instalação de aparelhos sanitários fixos, sistemas de aqueci-
mento, ventilação, refrigeração ou climatização (inclui ar condicionado) em 
edifícios. 

 

00004765/2021/ME/MP  
30 
 
GRUPO CACAOLAT, S.L  
 
ESPANHA  
Av. Francesc Macia, 225 -233 08924 Santa Coloma de 
Gramanet (Barcelona), Espanha, 
 
Industrial e Comercial  
15-12-2021 
 
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 

00004766/2021/MN/MP&S  
16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43 
 
EDNA SANTOS MENDES 
 
CABO VERDE  
Palmarejo. 
 
Industrial e Comercial 
13-12-2021 
 
Abaixo listado 

CLASSE 30: Café, cacau, bebidas à base de cacau, bebidas à base de choco-
late; bebidas de chocolate com leite; bebidas feitas com uma base de choco-
late; chocolate; chocolate em pó; chocolate para beber; cacau em pó; cacau 
para uso na confeção de bebidas, produtos à base de cacau, cremes à base de 
cacau sob a forma de pastas para barrar; alimentos à base de cacau, bebidas 
em pó contendo cacau; preparações para a confeção de bebidas à base de 
cacau; preparações de cacau em pó para uso na preparação de bebidas; pre-
parações para bebidas de chocolate; produtos à base de chocolate; bebidas de 
cacau com leite; açúcar, pastelaria e confeitaria, confeitaria de chocolate; 
chocolates; biscoitos [bolinhos]; gelados alimentares; pastelaria, biscoitaria, 

Reivindica-se a prioridade: Pedido n.º 40-2021-0144176, solicitado na 
República de Coreia, em 13-07-2021. 

CLASSE 16: Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras 
classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; pape-
laria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; 
material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório 
(com exceção de móveis); material de instrução ou de ensino (com exceção 
de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras 
classes); carateres de impressão; clichés. CLASSE 18: Couro e imitações do 
couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de ani-
mais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; benga-
las; chicotes e selaria. CLASSE 21: Utensílios e recipientes para uso domésti-
co e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com exceção de pincéis); materi-
ais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro em 
bruto ou semiacabado (com exceção do vidro de construção); vidraria,  

porcelana e faiança não incluídas noutras classes. CLASSE 25: Vestuário; calçado; chapelaria. CLASSE 28: Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de 
desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de natal. CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em 
conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e laticínios; óleos e gorduras comestíveis. CLASSE 30: Café, chá, cacau, açúcar e sucedâ-
neos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de mela-
ço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar. CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios 
comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório. CLASSE 38: Telecomunicações. CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de merca-
dorias; organização de viagens. CLASSE 41: Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais. CLASSE 42: Serviços científicos e 
tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento 
de computadores e de programas de computadores. CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário. 

Reivindicação de cores: Amarelo e castanho escuro. 

Reivindicação de cores: Amarelo e Verde. 
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00004767/2021/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  
22-12-2021  
 
Classe 12 : Automóveis e partes estruturais para estes. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

 

00004768/2022/ME/MP&S  
09, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45  
 
META PLATFORMS, INC  
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
 
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, 
Estados Unidos da América  
 
Industrial e comercial  
06-01-2022  
 
Abaixo listado 

 

 

TOYOTA VITZ 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 

META 

CLASSE 09: Software descarregável na forma de uma aplicação móvel; Hardware informático; Software descarregável para redes sociais e criação e intera-
ção com comunidades online; Software descarregável para criar, gerir e aceder a grupos dentro de comunidades virtuais; Ferramentas de desenvolvimento 
de software; Software descarregável para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de software móvel para dispositivos de 
comunicação eletrónica portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computadores tablet; Software descarregável para 
utilização como interface de programação de aplicações (API); Software descarregável para organizar eventos, procurar eventos, agendar e gerir eventos; 
Software descarregável para criar, editar, carregar, descarregar, aceder, visualizar, publicar, exibir, marcar, blogar, streaming, ligar, anotar, indicar senti-
mentos sobre, comentar, interagir com, incorporar, e partilhar ou por qualquer outra forma disponibilizar meios eletrónicos, imagens, vídeo, conteúdo áu-
dio, audio-visual, dados e informação através da internet e de redes de comunicação; Software informático descarregável para encontrar editores de conteú-
dos e conteúdos e para subscrever conteúdos; Software descarregável para criar e gerir perfis de redes sociais e contas de utilizador; Equipamentos de foto-
grafia e vídeo interativos, nomeadamente, quiosques para captura, carregamento, edição, impressão e partilha de imagens e vídeos digitais; Software descar-
regável para streaming de conteúdos de entretenimento multimédia, conteúdo audiovisual, conteúdo de vídeo e texto e dados associados; Software descarre-
gável para permitir a transmissão de conteúdos e dados de imagens, áudio, áudio e vídeo; Software descarregável para modificar fotografias, imagens e 
áudio, vídeo e conteúdo audiovisual; Software descarregável para utilização em tirar e editar fotografias e em gravação e edição de vídeos; Software descar-
regável para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; Software descarregável para recolha, gestão, organização, sincronização e armazena-
mento de dados e informações; Software de e-commerce descarregável para permitir aos utilizadores realizarem transações comerciais eletrónicas através 
de redes globais de computadores e comunicações; Software descarregável e software de aplicação móvel que fornece um mercado virtual; Software des-
carregável para envio e receção de mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software descarregável para partilha de ficheiros; Software 
descarregável de mensagens; Software de motor de pesquisa de computador; Software descarregável para utilização na criação, gestão, medição e divulga-
ção de publicidade de outros; Servidor de publicidade, nomeadamente, um servidor de computador para armazenar anúncios e entregar anúncios em websi-
tes; Software descarregável para criar, partilhar, divulgar e publicar publicidade; Software descarregável para publicidade baseada em geo-localização e 
promoção de produtos e serviços; Software descarregável que permite a indivíduos, grupos, empresas e marcas criar e manter uma presença online e intera-
gir com comunidades online para fins de marketing; Software descarregável de realidade virtual; Software descarregável de realidade aumentada; Software 
de descarregável realidade mista; Software de realidade virtual para entretenimento interativo e jogos de realidade virtual; Software de realidade aumentada 
para entretenimento interativo e jogos de realidade aumentada; Software descarregável para integrar dados eletrónicos com ambientes do mundo real para 
fins de entretenimento, educação, jogos, comunicação e redes sociais; Software descarregável para utilização para permitir que computadores, consolas de 
videojogos, consolas de videojogos portáteis, computadores tablet, dispositivos móveis e telemóveis forneçam experiências de realidade virtual e realidade 
aumentada; Software descarregável para operar, configurar e gerir headsets e controladores de realidade virtual; Software descarregável para reconhecimen-
to de gestos, rastreio de objetos, controlo de movimentos e visualização de conteúdos; Software, firmware e hardware para utilização em visual, voz, áudio, 
movimento, rastreio e reconhecimento de gestos; Software descarregável para navegar numa realidade virtual e em ambientes de realidade aumentada; 
Software descarregável para permitir aos utilizadores experimentarem realidade virtual e visualização de realidade aumentada, manipulação e imersão; 
Software descarregável para gravação, armazenamento, transmissão, receção, exibição e análise de dados de hardware informático de utilização corporal; 
Software descarregável para utilização na criação e conceção de realidade virtual e software de realidade aumentada; Interface de programação de aplica-
ções (API) para software informático para o desenvolvimento de realidade virtual e experiências de realidade aumentada; Hardware informático de jogos de 
realidade virtual; Hardware informático de jogos de realidade aumentada; Hardware informático de jogos de realidade mista; Hardware informático de 
realidade virtual; Hardware informático de realidade aumentada; Sensores de rastreio de movimento para realidade virtual e tecnologia de realidade aumen-
tada; Hardware de realidade virtual, nomeadamente, headsets, óculos e controladores para envolvimento em experiências de realidade virtual e jogar jogos 
de realidade virtual; Hardware de realidade aumentada, nomeadamente, headsets, óculos e controladores para envolvimento em experiências de realidade 
aumentada e jogar jogos de realidade aumentada; Dispositivos de computação de utilização corporal compostos principalmente por software e ecrãs de 
exibição para ligação a computadores, computadores tablet, dispositivos móveis e telemóveis, de forma a permitir experiências de realidade virtual e de 
realidade aumentada no mundo; Hardware e software para dispositivos sensores operativos; Dispositivos eletrónicos de sensores, câmaras, projetores e 
microfones para deteção, captura e reconhecimento de voz; Hardware e software para deteção de objetos, gestos e comandos do utilizador; Software descar-
regável de jogos eletrónicos na natureza de videojogos, jogos de computador, jogos multimédia interativos e jogos de realidade virtual, aumentada e mista; 
Software informático para controlo do funcionamento de dispositivos de áudio e vídeo; Software de exibição de vídeo; Software descarregável para aceder 
e visualizar texto, imagens e dados eletrónicos relativos a conferências no domínio do desenvolvimento de software; Software descarregável para converter 
linguagem natural em comandos executáveis por máquina; Software descarregável para facilitar a interação e comunicação entre plataformas humanas e de 
IA (inteligência artificial); Interface de programação de aplicações (API) para utilização no desenvolvimento de plataformas de IA (inteligência artificial), 
nomeadamente, robôs, agentes virtuais e assistentes virtuais; Software descarregável, nomeadamente, uma interface interpretativa para facilitar a interação 
entre humanos e máquinas; Software de inteligência artificial, nomeadamente, software de aprendizagem automática, software de perceção visual, software 
de reconhecimento de fala ou linguagem, software de tomada de decisão, software de tradução, software de reconhecimento de toque, software de consulta 
de conversação, software para converter linguagem natural em comandos executáveis por máquina e software de assistente digital; Software descarregável 
de assistente virtual que pode executar tarefas ou serviços em nome de um utilizador que é ativado por input do utilizador, consciência de localização e 
informações online; Software descarregável para fornecer informações ao consumidor; Software descarregável para fornecer mapas eletrónicos; Software 
descarregável consciente de localização para pesquisar, determinar e partilhar localizações; Software descarregável para pesquisar e identificar oportunida-
des de emprego; Software descarregável para identificar e permitir que os utilizadores contactem representantes do governo; Software descarregável que 
fornece informações meteorológicas baseadas em localização; Software descarregável que forneça, ligue ou em streaming de notícias ou informações de 
eventos correntes; Software de controlo parental; Software informático; Sistemas operativos informáticos; Software descarregável para permitir que dispo-
sitivos eletrónicos partilhem dados e comuniquem uns com os outros; Dispositivos periféricos informáticos; Periféricos de utilização corporal para compu-
tadores, tablets, dispositivos móveis e telemóveis; Dispositivos de streaming de meios digitais; Headsets e auscultadores; Hardware de exibição de vídeo, 
nomeadamente, drivers de vídeo para óculos de vídeo; Câmaras; Baterias; Caixas de baterias; Baterias; Dispositivos de bateria elétrica recarregáveis, nome-
adamente, baterias recarregáveis e fontes de alimentação portáteis; Carregadores de bateria; Baterias externas recarregáveis para utilização com dispositivos 
eletrónicos móveis; Dispositivos de carregamento de energia e de gestão de energia para dispositivos eletrónicos móveis; suportes de carregamento para 
dispositivos eletrónicos móveis; Carregadores externos para utilização com computadores, tablets, dispositivos móveis e telemóveis; Caixas de carregamen-
to sem fios para utilização com computadores, tablets, dispositivos móveis e telemóveis; Adaptadores de potência; Adaptadores elétricos, cabos e conetores;  
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Sacos e caixas especialmente adaptados para dispositivos eletrónicos móveis; Capas de proteção e caixas para dispositivos eletrónicos móveis; Descansos, 
braçadeiras, clipes e caixas de transporte especialmente adaptadas para dispositivos eletrónicos móveis; Suportes de parede para montagem de dispositivos 
eletrónicos móveis; Descansos para dispositivos eletrónicos móveis; Suportes para dispositivos eletrónicos móveis; Controlos remotos para dispositivos 
eletrónicos móveis; Altifalantes de áudio; Cabos e conetores de áudio e altifalantes elétricos; Peças e acessórios eletrónicos dos cabos; Cabos eletrónicos; 
Cabos para transmissão de sinal óptico; Cabos de alimentação e conetores de cabos; Microfones; Recetores de áudio; Transmissores de áudio; Ecrã de vídeo 
para usar na cabeça; Recetores de sinais eletrónicos; Recetores de vídeo; Transmissores e recetores sem fios para a reprodução de som e sinais; Sensores 
elétricos; Sensores para monitorização de movimentos físicos; Cartões SIM; Software descarregável para utilização na gestão da relacionamento com o 
cliente (CRM); Software descarregável para facilitar e organizar financiamento e distribuição de angariação de fundos e donativos; Software descarregável 
para serviços de angariação de fundos de caridade online e serviços de doação financeira; Software descarregável para utilização na facilitação de chamadas 
de protocolo de voz sobre protocolo de internet (VOIP), chamadas, chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensagens instantâneas 
e serviços de redes sociais online; Equipamentos de telecomunicações para fornecer acesso de terceiros e permitir transmissões de vídeo, dados e voz atra-
vés de redes globais de comunicações, nomeadamente, terminais de computadores móveis e de acesso e telefone móvel, estações de transcetores de base e 
suas partes de rádio sem fios, transcetores de dados, repetidores, routers e comutadores de dados, circuitos de transmissão, circuitos integrados, hardware 
informático, clientes e servidores de nuvem móvel, multiplexadores, processadores de sinal digital, processadores de sinal de radiofrequência, circuitos de 
comutação móvel, controladores elétricos de tráfego aéreo, controladores elétricos de mobilidade, controladores elétricos de acesso, controladores elétricos 
de porta remota, portas de rádio, antenas, componentes eletrónicos de rádio, software para aplicações de telecomunicações e redes móveis que incluem 
transcetores de dados, redes sem fios e gateways para recolha, transmissão e gestão de dados, voz e vídeo; Software de comunicação e hardware informáti-
co de comunicação para fornecer acesso à Internet; Equipamentos de telecomunicações; Recetores e transmissores de rádio; Recetores GPS; Software des-
carregável para permitir aos utilizadores realizarem transações de e-commerce através da internet e redes de comunicações; Software informático descarre-
gável que permite aos utilizadores efetuarem pagamentos e transferir fundos; Software informático descarregável que permite aos utilizadores online efetua-
rem pagamentos e transferir fundos através de vários websites e aplicações móveis; Software informático descarregável para processamento de pagamentos 
eletrónicos; Software informático na forma de um motor de consulta; Software descarregável para facilitar a aprendizagem automática; Software descarre-
gável para a construção de interfaces de utilizador; Publicações eletrónicas descarregáveis; Software descarregável para sondagens de opinião; Software 
descarregável que permite aos utilizadores publicarem perguntas com opções de resposta; Equipamentos interativos de fotografia e vídeo, nomeadamente, 
quiosques informáticos para capturar, carregar, editar, imprimir e partilhar imagens e vídeos digitais; Software descarregável para sincronização de dados 
entre uma estação ou dispositivo remoto e uma estação ou dispositivo fixo ou remoto; Software de comando e reconhecimento de voz, software de conver-
são de fala para texto; Aplicações de software ativadas por voz para gestão de informação pessoal; Software de integração domótica e de dispositivos do-
mésticos; software de comunicação sem fios para transmissão de voz, áudio, vídeo e dados; Software descarregável utilizado para controlar informações 
controladas por voz autónoma e dispositivos de assistente pessoal; Software descarregável para reconhecimento de voz para utilização associada à transmis-
são de voz e dados; Software descarregável para aceder, navegar e pesquisar bases de dados online, conteúdos áudio, vídeo e multimédia, jogos e aplicações 
de software e software de aplicações de mercado; Software descarregável para utilização para ligar e controlar dispositivos eletrónicos da internet das coisas 
(Iot); Software de aplicação por computador para dispositivos sem fios portáteis, nomeadamente, software para controlo, integração, operação, ligação e 
gestão de dispositivos de informação controlados por voz, nomeadamente, dispositivos eletrónicos inteligentes de consumo inteligente ligados à nuvem e 
controlados por voz e dispositivos de assistente pessoal eletrónico; Software descarregável para processamento, reprodução, sincronização, gravação, orga-
nização, descarregamento, carregamento, transmissão, streaming, receção, reprodução e visualização de textos, multimédia e ficheiros de dados; Software 
descarregável, para programação personalizada e interativa de televisão (TV) e para utilização na exibição e manipulação de meios visuais, imagens gráfi-
cas, texto, fotografias, ilustrações, animação digital, videoclips, filmagens e dados áudio; Software descarregável na forma de uma aplicação móvel para 
serviços de telecomunicações para fornecer transmissão de conteúdos de voz, dados, vídeos e meios de comunicação através da internet e da web mundial 
para computadores ou outros dispositivos eletrónicos portáteis de consumo; Software descarregável para pesquisar guias de exploração de entretenimento 
televisivo; Software descarregável para pesquisa, localização, compilação, indexação, correlação, navegação, obtenção, descarregamento, receção, codifica-
ção, descodificação, reprodução, armazenamento e organização de textos, dados, imagens, gráficos, áudio e vídeo numa rede global de computadores; Soft-
ware descarregável para melhorar o acesso móvel à internet através de computadores, computadores móveis e dispositivos de comunicações móveis; Soft-
ware descarregável para formatação e conversão de conteúdos, texto, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, 
documentos e obras eletrónicas num formato compatível com dispositivos eletrónicos portáteis e computadores; Equipamentos e instrumentos de comunica-
ção eletrónicos, nomeadamente, dispositivos eletrónicos digitais móveis e de utilização corporal para envio e receção de ficheiros de texto, dados, áudio, 
imagem e vídeo; Aparelhos e instrumentos de telecomunicações, nomeadamente, altifalantes e microfones vendidos como componentes de computadores, 
dispositivos eletrónicos digitais móveis e de utilização corporal para o envio e receção de chamadas telefónicas, mensagens de texto, correio eletrónico e 
outros dados digitais, e para utilização no acesso à internet; Blocos de notas eletrónicos; Organizadores pessoais eletrónicos; Aparelho eletrónico de grava-
ção de voz e reconhecimento de voz; Dispositivos eletrónicos digitais portáteis para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão e receção de 
texto, dados e ficheiros digitais; Hardware informático de utilização corporal; Dispositivos eletrónicos digitais de utilização corporal constituídos principal-
mente por software para alertas, mensagens, e-mails e lembretes, e para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão e receção de texto, dados, 
áudio, imagens e ficheiros digitais e ecrãs de exibição; Software descarregável para aceder, navegar e pesquisar bases de dados online; Software descarregá-
vel para acesso, monitorização, pesquisa, exibição, leitura, recomendação, partilha, organização e anotações de notícias, desporto, meteorologia, comentá-
rios e outras informações, conteúdos de periódicos, blogues e websites, e outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia; 
Software descarregável para criação, autoria, distribuição, descarregamento, transmissão, receção, reprodução, edição, extração, codificação, descodifica-
ção, exibição, armazenamento e organização de textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia, publicações eletrónicas e jogos 
eletrónicos; Aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagem; Aparelhos para a transmissão da comunicação; Aparelhos para arma-
zenamento de dados, nomeadamente dispositivos eletrónicos digitais móveis e de utilização corporal para o armazenamento de ficheiros de texto, dados, 
áudio, imagem e vídeo; Cadeia de blocos (blockchain); Software de cadeia de blocos (blockchain); Software descarregável no domínio de cadeia de blocos 
(blockchain); Software descarregável para utilização com moeda digital, criptomoeda e moeda virtual; Carteira de moeda digital e software de serviços de 
armazenamento; Software informático descarregável para utilização como carteira de criptomoeda; Hardware de Carteira de criptomoeda; Software infor-
mático descarregável para utilização como carteira digital; Software informático descarregável para utilização como carteira eletrónica; Programas informá-
ticos e software de aplicação informática descarregável para armazenamento eletrónico de dados; Software descarregável para fornecer uma carteira digital; 
Software descarregável para pagamento de moeda digital e transações cambiais; Software descarregável para utilização na gestão de carteiras de moeda 
digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consu-
mo; Software descarregável para serviços de carteira eletrónica; Carteiras eletrónicas descarregáveis; Software de plataforma de livros de contabilidade 
distribuídos; Software para utilização com tecnologia de livros de Software descarregável que facilita a capacidade dos utilizadores de visualizar, analisar, 
gravar, armazenar, monitorizar, gerir, cambiar e trocar moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos 
digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Software descarregável para envio, receção, aceitação, compra, venda, armazenamen-
to, transmissão, negociação e troca de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, to-
kens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Software descarregável para implementação e registo de transações financeiras; Software descarregá-
vel para utilização em transações financeiras; Software descarregável para utilização em intercâmbios financeiros; Software descarregável para aceder a 
informação financeira e dados de mercado e tendências; Software descarregável para fornecer autenticação de partes a uma transação financeira; Software 
descarregável para manter livros de contabilidade para transações financeiras; Software descarregável para gestão da segurança criptográfica das transmis-
sões eletrónicas através de redes informáticas; Software descarregável para encriptar e permitir a transmissão segura de informação digital através da Inter-
net; Software descarregável para permitir aos utilizadores calcularem parâmetros relacionados com transações financeiras; Software descarregável para 
transferência eletrónica de fundos; Software descarregável para conversão de moeda; Software descarregável para recolha e distribuição de dados; Software 
descarregável para operações de pagamento; Software descarregável para ligar computadores a bases de dados locais e redes informáticas globais; Software 
descarregável para criar bases de dados pesquisáveis de informação e dados; Software descarregável para gerir e validar moeda digital, moeda virtual, crip-
tomoeda, ativos digitais, ativo cadeia de blocos (blockchain), ativos digitais, token digital, criptoficha e transações de criptofichas de consumo; Software 
descarregável para criar e gerir contratos inteligentes; Software descarregável para gerir operações de pagamento e troca; Software e hardware descarregá-
veis para utilização como carteira de moeda digital, carteira de moeda virtual, carteira de ativos digitais, carteira de criptoficha e carteira de utilidades;  
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Software descarregável para criar uma moeda digital descentralizada e de código aberto, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitalizados, token digital para 
utilização em transações baseadas em cadeia de blocos (blockchain); Software de aplicação informática para plataformas baseadas em cadeia de blocos 
(blockchain), nomeadamente, software para trocas digitais de itens virtuais; Software descarregável para criar, vender e gerir tokens baseados em cadeia de 
blocos (blockchain) ou aplicações de moedas; Software descarregável para utilização numa plataforma financeira eletrónica; Software descarregável para 
processamento de pagamentos eletrónicos e para transferência de fundos de e para outros; Software de plataforma de cadeia de blocos (blockchain); Soft-
ware descarregável para utilização na gestão e implementação de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), 
ativos digitalizados, token digital, criptoficha e transações de criptofichas de consumo; Software descarregável para criar e gerir uma plataforma de cadeia 
de blocos (blockchain) para utilização na gestão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digita-
lizados, token digital, criptoficha e contas de criptofichas de consumo; Software descarregável para gerir criptomoedas e contas de moeda digital; Software 
descarregável para utilização em pagamentos, compras e investimentos utilizando moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de 
blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Software descarregável para utilização na gestão da con-
versão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e 
criptofichas de consumo em moeda forte; Software descarregável para desenvolver, implementar e gerir aplicações de software, e integrar aplicações de 
software para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, criptofichas e 
contas de criptofichas de consumo; Software e hardware descarregáveis para utilização em moeda de troca eletrónica para moeda digital, moeda virtual, 
criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Software descarre-
gável para utilização como interface de programação de aplicações (API) para o desenvolvimento, teste e integração de aplicações de software de cadeia de 
blocos (blockchain); Hardware informático para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain) e mineração de 
ativos digitalizados; Hardware de passes (tokens) de segurança; Conversores de moeda eletrónica; Software descarregável, nomeadamente, plataforma 
financeira eletrónica que acomoda vários tipos de pagamentos e transações num telemóvel integrado, assistente digital pessoal (PDA) e ambiente baseado 
na Web; Software descarregável para criar tokens para serem utilizados para pagar produtos e serviços, que podem ser negociados ou trocados por valor em 
dinheiro; Software descarregável para gestão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativo digital, 
token digital, criptoficha e pagamentos de criptofichas de consumo, transferências de dinheiro e transferências de mercadorias; Software descarregável para 
utilização como software de interface de programa de aplicações (API) para utilização na identificação de dispositivos de hardware informático; Software 
descarregável para utilização na autenticação do acesso dos utilizadores a computadores e redes informáticas; Software descarregável para utilização na 
facilitação de transações seguras; Software descarregável para utilização no acesso, leitura, rastreio e utilização da tecnologia de cadeia de blocos 
(blockchain); Software e hardware descarregáveis para a gestão de informações de identidade, direitos de acesso a recursos de informação e aplicações e 
funcionalidade de autenticação; Software descarregável para serviços de verificação de identificação de rede, autenticação e gestão para fins de segurança; 
Software descarregável de autenticação para controlar o acesso e comunicações com computadores e redes informáticas; Cartões de crédito codificados 
magneticamente e cartões de pagamento; Dispositivos de encriptação; Passes (tokens) de segurança; Software descarregável para utilização como passes 
(tokens) de segurança; Software descarregável utilizado na emissão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos 
(blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Criptofichas e criptofichas de consumo; Software descarregável 
utilizado na auditoria de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, 
criptofichas e criptofichas de consumo; Servidor de anúncios, nomeadamente, um servidor de computador para armazenar anúncios e entregar anúncios em 
websites; Altímetros; Interface de programação de aplicações (API) para software informático para desenvolvimento e criação e experiências de realidade 
virtual, realidade aumentada e realidade mista; Interface de programação de aplicações (API) para software informático que facilita serviços online para 
redes sociais e para recuperação, carregamento, descarregamento, acesso e gestão de dados; Interface de programação de aplicações (API) para software 
que facilita serviços online para redes sociais e para recuperação, carregamento, descarregamento, acesso e gestão de dados; Interface de programação de 
aplicações (API) para utilização em aplicações de software de construção; Óculos de realidade aumentada; Headsets de realidade aumentada; Software de 
realidade aumentada; Software de realidade aumentada para entretenimento interativo; Software de realidade aumentada para navegar num ambiente de 
realidade aumentada; Software de realidade aumentada para rastreio de objetos, controlo de movimentos e visualização de conteúdos; Software de realidade 
aumentada para operar headsets de realidade aumentada; Software de realidade aumentada para os utilizadores experimentarem visualização, manipulação e 
imersão de realidade aumentada; Cabos, nomeadamente, cabos eletrónicos e cabos de ligação; Caixas, faixas, pulseiras e braçadeiras para dispositivos ele-
trónicos de monitorização; Software de aplicação informática para smartphones e dispositivos móveis nas áreas da aptidão e exercício com serviços de 
treino pessoal, coaching, treinos e avaliações de fitness; Software de aplicação informática para utilização associada à configuração e controlo de hardware 
informático de utilização corporal e periféricos de computador de utilização corporal; Hardware informático para exibição de dados e vídeo; Hardware 
informático para utilização na medição do ritmo cardíaco; Hardware informático para utilização na realização de eletrocardiogramas; Software de sistema 
operativo informático; Equipamento periférico de computador para utilização com relógios inteligentes, nomeadamente, pulseiras de relógios inteligentes e 
correias de relógios inteligentes; Periféricos informáticos para exibição de dados e vídeo; Periféricos informáticos para dispositivos móveis para exibição de 
dados e vídeos, nomeadamente, periféricos para usar na cabeça para dispositivos móveis para exibição de dados e vídeo; Periféricos informáticos para dis-
positivos móveis para acesso e transmissão remota de dados, nomeadamente, periféricos para usar na cabeça para dispositivos móveis para acesso e trans-
missão remota de dados; Periféricos informáticos para dispositivos móveis, nomeadamente, dispositivos eletrónicos, monitores, sensores e ecrãs para dete-
ção, monitorização, gravação, visualização, medição e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, informação de nave-
gação, informação meteorológica, temperatura, nível de atividade física, ritmo cardíaco, pulsação, pressão arterial, calorias queimadas, passos dados e da-
dos biométricos; Periféricos informáticos para acesso e transmissão remota de dados; Software informático e software de aplicação informática para tele-
móveis e dispositivos digitais pessoais que fornece uma avaliação de fitness e pontuação de fitness, comparando desempenhos desportivos anteriores e 
níveis de fitness com futuras performances desportivos e níveis de fitness, e fornece conselhos e treinos personalizados para melhorar em áreas específicas 
de uma determinada atividade desportiva ou de fitness; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais 
pessoais que monitorizam, rastreiam e comparam a atividade desportiva e o nível de fitness; Software informático e software de aplicação informática para 
telemóveis e dispositivos digitais pessoais que avalia o nível de aptidão e capacidade atlética de um utilizador, e fornece pontuações de fitness; Software 
informático e software de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais que fornece sugestões, coaching e treinos personalizados, 
para melhorar a pontuação de fitness do utilizador; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais 
para comunicação com consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais e telemóveis, em termos de tempo, ritmo, velocidade, pas-
sos dados, capacidade atlética, calorias queimadas, agilidade, movimento, equilíbrio, coordenação e flexibilidade; Software informático e software de apli-
cação informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais para monitorização, carregamento e descarregamento de dados relativos à atividade des-
portiva, treino de fitness e nível de fitness para a internet e outras redes de comunicação informática e eletrónica; Software informático e software de aplica-
ção informática que deteta os movimentos do utilizador durante a atividade física, sessões de fitness, treinos, para fornecer pontuações e avaliações persona-
lizadas de fitness; Software informático e firmware, nomeadamente, programas de sistema operativo, software de sincronização de bases de dados e progra-
mas de sincronização de dados; Ferramentas de desenvolvimento de software informático; Software informático para aceder, navegar e pesquisar bases de 
dados online; Software informático para acesso, monitorização, pesquisa, exibição, leitura, recomendação, partilha, organização e anotações de notícias, 
desporto, clima, comentários e outras informações, conteúdos de periódicos, blogues e websites, e outros textos, dados, gráficos, imagens, conteúdos de 
áudio, vídeo e multimédia; Software informático para comunicar com consolas de jogos sobre tempo, ritmo, velocidade, passos dados, capacidade atlética, 
calorias queimadas, agilidade, movimento, equilíbrio, coordenação e flexibilidade; Software informático para criação, autoria, distribuição, descarregamen-
to, transmissão, receção, reprodução, edição, extração, codificação, descodificação, exibição, armazenamento e organização de textos, dados, gráficos, ima-
gens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia, e publicações eletrónicas, e jogos eletrónicos; Software informático para criar, editar, carregar, descarregar, 
aceder, visualizar, publicar, exibir, marcar, blogar, streaming, ligar, anotar, indicar sentimento sobre, comentar, incorporar, transmitir e partilhar ou de outra 
forma fornecer meios eletrónicos ou informações através de computador, internet e redes de comunicação; Software informático para criar, gerir e interagir 
com uma comunidade online; Software informático para gestão de fitness e de peso; Software informático para fitness, avaliações de fitness e atividades 
desportivas; Software informático para integrar dados eletrónicos com ambientes do mundo real para fins de entretenimento, comunicação e redes sociais; 
Software informático para gestão de informação sobre rastreio, conformidade e motivação com um programa de saúde e fitness; Software informático para 
modificar e permitir a transmissão de conteúdos e dados de imagens, áudio, áudio e vídeo; Software informático para modificar fotografias, imagens e con-
teúdos de áudio, vídeo e audiovisual com filtros fotográficos e efeitos de realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada (AR), nomeadamente,  
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gráficos, animações, texto, desenhos, geomarcações, etiquetas de metadados, hiperligações; Software informático para monitorização, tratamento, exibição, 
armazenamento e transmissão de dados relativos à atividade física de um utilizador; Software informático para processamento de imagens, gráficos, áudio, 
vídeo e texto; Software informático para envio e receção de mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, conteúdos áudio e áudio visual através de computa-
dor da internet e das redes de comunicação; Software informático para envio e receção de mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software 
informático para deteção, monitorização, gravação, visualização, medição e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, 
informação de navegação, informação meteorológica, temperatura, nível de atividade física, ritmo cardíaco, pulsação, pressão arterial, calorias queimadas, 
passos dados e dados biométricos; Software informático para definição, configuração, operação e controlo de dispositivos móveis, dispositivos de utilização 
corporal, telemóveis, computadores e periféricos informáticos; Software informático para redes sociais e interagir com comunidades online; Software infor-
mático para a recolha, gestão, edição, organização, modificação, transmissão, partilha e armazenamento de dados e informações; Software informático para 
redirecionamento de mensagens, e-mail da Internet e/ou outros dados para um ou mais dispositivos eletrónicos de comunicação sem fios de utilização cor-
poral a partir de uma loja de dados ou associado a um computador pessoal ou a um servidor; Software informático para rastreio e gestão de informação 
sobre programas de saúde, fitness e bem-estar; Software informático para utilização como interface de programação de aplicações (API); Software informá-
tico para utilização na criação, gestão, medição e divulgação de publicidade de outros; Software informático para visualização de imagens e fotografias 
digitais fornecidas como atualizações para ou em combinação com dispositivos de exibição de ecrã para usar na cabeça; Software informático para entrega 
sem fios de conteúdo e informação de dados; Software informático para comunicação de dados sem fios para receção, processamento, transmissão e exibi-
ção de informações relativas à aptidão, gordura corporal, índice de massa corporal; Software informático no domínio da saúde, aptidão, exercício físico e 
bem-estar para deteção, monitorização, gravação, exibição, medição e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, infor-
mação de navegação, temperatura, nível de atividade física, ritmo cardíaco, pulsação, pressão arterial, calorias queimadas, passos dados e dados biométricos 
e para rastrear e gerir informação sobre programas de saúde, fitness, exercício e bem-estar; Software informático que deteta os movimentos do utilizador 
durante a atividade física, sessões de fitness, treinos, para fornecer pontuações e avaliações personalizadas de fitness; Software informático que avalia o 
nível de aptidão e capacidade atlética de um utilizador, e fornece pontuações de fitness; Software informático que monitoriza, acompanha e compara a ativi-
dade desportiva e o nível de fitness; Software informático que fornece uma avaliação de fitness e pontuação de fitness comparando performances desporti-
vas anteriores e níveis de fitness com futuras performances desportivas e níveis de fitness, e fornece conselhos e treinos personalizados para melhorar em 
áreas específicas de um determinado desporto ou atividade de fitness; Software informático que fornece sugestões, coaching e treinos personalizados, para 
melhorar a pontuação de fitness do utilizador; Software informático para permitir o acesso, exibição, edição, ligação, partilha e, de outro modo, fornecer 
meios eletrónicos e informações através da internet e redes de comunicações; Software informático para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e 
manutenção de aplicações de software móvel para dispositivos de comunicação eletrónica portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computado-
res portáteis e computadores tablet; Software informático para melhorar as capacidades audiovisuais de aplicações multimédia, nomeadamente, para a ren-
derização tridimensional de gráficos, imagens paradas e imagens em movimento fornecidas como atualizações para ou em combinação com dispositivos de 
exibição de ecrã para usar na cabeça; Software informático, software informático descarregável e software de aplicação móvel para criar, gerir e aceder a 
grupos dentro de comunidades virtuais; Software informático, nomeadamente, uma aplicação que fornece funcionalidades de redes sociais; Software infor-
mático, nomeadamente, uma interface interpretativa para facilitar a interação entre humanos e máquinas; Software informático, nomeadamente, ferramentas 
de desenvolvimento de software para a criação, depuração e implementação de aplicações de software para óculos inteligentes, ecrãs perto dos olhos, ecrãs 
para usar na cabeça e smartphones; Computadores, nomeadamente, relógios inteligentes; Cabos de ligação; Óculos de vídeo digital; Óculos de vídeo digital, 
ecrãs de vídeo para usar na cabeça, nomeadamente, micro ecrãs e óptica associada, headsets de realidade virtual, eletrónica associada, nomeadamente, ca-
bos de ligação e adaptadores, software e firmware para exibição de videojogos, suportes eletrónicos e imagens; Software descarregável de aplicação infor-
mática para telemóveis, smartphones, computadores, tablets, óculos inteligentes, Óculos de vídeo digital, dispositivos eletrónicos digitais de utilização cor-
poral, nomeadamente, óculos, óculos especiais e headsets, ecrãs para usar na cabeça, sistemas de visualização perto dos olhos, redes de comunicações, ser-
viços de computação em nuvem e sistemas informáticos para comunicação entre os dispositivos, redes e serviços; Software de aplicação informática descar-
regável para óculos inteligentes, sistemas de visualização perto dos olhos e ecrãs para usar na cabeça para exibir ícones, determinar e responder à seleção de 
ícones do utilizador, controlar ligações e comunicar com outros dispositivos, redes e sistemas, operar uma câmara para gravar e exibir imagens e ficheiros 
visuais áudio, organizar imagens digitais e ficheiros audiovisuais, controlar os microfones, controlar o nível de som dos altifalantes incorporados, transferir 
ficheiros de computador entre os óculos inteligentes, sistemas de visualização perto dos olhos, ecrãs para usar na cabeça e outros dispositivos, redes e siste-
mas, controlar notificações do utilizador, controlar um touchpad, controlar e obter dados de sensores nos óculos inteligentes, sistemas de visualização perto 
dos olhos e ecrãs para usar na cabeça, incluindo acelerómetros, barométricos, temperatura, sensores de inclinação, ponta e yawl, sensores de orientação da 
cabeça e recetores GPS, que controlam a velocidade da CPU, e detetam e exibem o nível de carga da bateria, e exibem, capturam, gravam e fazem strea-
ming de dados, imagens e conteúdos audiovisuais em ambientes de realidade padrão, realidade aumentada e realidade mista; Software de aplicação infor-
mática descarregável para óculos inteligentes, sistemas de visualização perto dos olhos e ecrãs para usar na cabeça para a geração e exibição de conteúdos 
de realidade padrão, realidade aumentada, realidade mista; Software de aplicação informática descarregável para óculos inteligentes, sistemas de visualiza-
ção perto dos olhos e ecrãs para usar na cabeça para comunicação com outros óculos inteligentes, sistemas de visualização perto dos olhos e ecrãs para usar 
na cabeça; Software informático descarregável para permitir a captura, armazenamento e transmissão de fotografias, vídeos, dados e informações com os 
dados biométricos, de saúde e outros dados de desempenho sobrepostos de um utilizador e integrados na gravação; Software informático descarregável para 
visualização e interação com uma alimentação de imagens, conteúdo áudio, audiovisual e vídeo e texto e dados associados; Software informático descarre-
gável, nomeadamente, aplicação móvel descarregável para definição, configuração e controlo de Hardware informático de utilização corporal e periféricos 
de computador de utilização corporal; Cabos elétricos; Adaptadores elétricos; Dispositivos de monitorização eletrónica que incorporam indicadores que 
iluminam e mudam de cor com base no nível cumulativo de atividade do utilizador; Dispositivos de monitorização eletrónica que incorporam microproces-
sadores, ecrã digital e acelerómetros, para deteção, armazenamento, reporte, monitorização, carregamento e descarregamento de desporto, treino de fitness e 
dados de atividade para a internet, e comunicação com consolas de jogos e computadores pessoais, no que diz respeito ao tempo, ritmo, velocidade, passos 
dados, capacidade atlética, calorias queimadas, ritmo cardíaco e corporal, posicionamento global, direção, distância, altitude, navegação e informação mete-
orológica; Instrumentos e aparelhos eletrónicos de navegação; Sensores de fitness e exercício, monitores e visores para deteção, monitorização, gravação, 
visualização, medição e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, temperatura e informação de navegação, a usar du-
rante o exercício e para atividades desportivas; Software de reconhecimento de gestos; Óculos com função de comunicação sem fios; Dispositivos de siste-
ma de posicionamento global (GPS); Óculos especiais para permitir experiências do mundo de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; 
Hardware e software para visualizar imagens virtuais na criação de realidade virtual, aumentada e mista; Ecrã de vídeo para usar na cabeça; Dispositivos de 
exibição de ecrã para usar na cabeça e suas partes componentes, nomeadamente, cartões de visualização de vídeo; Headsets; Headsets para utilização com 
computadores; software de entretenimento interativo; eletrónica de interface, nomeadamente, circuitos de interface de condutor de vídeo para óculos para 
vídeo digitais; Software informático consciente da localização, software informático descarregável e software de aplicação móvel para pesquisa, determina-
ção e partilha de localizações; Altifalantes; Software de mensagens; Micro-ecrãs, nomeadamente, ecrãs de vídeo para usar na cabeça e ecrãs de vídeo perto 
dos olhos; Hardware informático de realidade mista; Óculos de realidade mista; Headsets de realidade mista; Software de realidade mista; Software de 
realidade mista para entretenimento interativo; Software de realidade mista para navegar num ambiente de realidade mista; Software de realidade mista para 
rastreio de objetos, controlo de movimentos e visualização de conteúdos; Software de realidade mista para operar headsets de realidade mista; Software de 
realidade mista para os utilizadores experimentarem visualização, manipulação e imersão de realidade mista; Software de aplicação móvel para criar pro-
gramas de treino de fitness personalizados; Sensores de rastreio de movimento para tecnologia de realidade aumentada; Sensores de rastreio de movimento 
para tecnologia de realidade mista; Sensores de rastreio de movimento para tecnologia de realidade virtual; Dispositivos eletrónicos multifuncionais para 
exibição, medição e carregamento de informações para a Internet, incluindo tempo, data, ritmo corporal e cardíaco, posicionamento global, direção, distân-
cia, altitude, velocidade, passos dados, calorias queimadas, informações de navegação, informações meteorológicas, temperatura, velocidade do vento e 
diminuição do ritmo corporal e cardíaco, altitude e velocidade; Dispositivos eletrónicos multifuncionais para exibição, medição e carregamento de informa-
ções para a Internet, incluindo hora, data, ritmo cardíaco, posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, passos dados, calorias queimadas, 
informações de navegação, alterações no ritmo cardíaco, nível de atividade, horas de sono, qualidade do sono e alarme de despertar silencioso; Óptica de 
visualização perto dos olhos, nomeadamente, ecrãs de visualização de vídeo para montagem perto dos olhos e lentes de um utilizador para exibir imagens a 
um utilizador; Sistemas de visualização perto dos olhos compostos por sensores GPS, acelerómetros, magnetómetros, bússolas direcionais, sensores de 
temperatura ambiente e sensores eletrónicos de orientação de ponta e inclinação; Sistemas de exibição perto dos olhos que incluem hardware informático,  
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interfaces de exibição eletrónica e software para a geração e exibição de conteúdo de realidade virtual e de realidade mista; Sistemas de exibição perto dos 
olhos compostos por hardware informático, interfaces de exibição eletrónica e software especificamente adaptado para óculos especiais; Sistemas de exibi-
ção perto dos olhos que incluem óculos e software para a geração e exibição de conteúdo de realidade padrão, realidade aumentada e realidade mista; Ecrãs 
perto dos olhos; Aparelhos eletrónicos de comunicação em rede, nomeadamente, dispositivos eletrónicos digitais móveis e de utilização corporal para envio 
e receção de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo através das redes; Pedómetros; Periféricos para dispositivos móveis, nomeadamente, pedóme-
tros e altímetros; Software de assistente pessoal; Assistentes digitais pessoais; Dispositivos eletrónicos pessoais utilizados para rastrear objetivos e estatísti-
cas de fitness; Rastreadores de aptidão pessoal; Dispositivos de exibição de vídeo pessoais na forma de ecrãs de utilização corporal para visualização de 
conteúdos digitais, incluindo realidade virtual, realidade aumentada e conteúdo de realidade mista; Ecrãs de exibição de vídeo pessoais; Dispositivos eletró-
nicos digitais portáteis e pessoais para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão e receção de texto, dados e ficheiros digitais; Aparelhos de 
controlo remoto para hardware informático e relógios inteligentes de utilização corporal; Sensores para utilização científica a serem utilizados por um ser 
humano para recolher dados biométricos humanos, dispositivos eletrónicos digitais móveis e de utilização corporal para gravação, organização, transmis-
são, manipulação e revisão de ficheiros de textos, dados, áudio, imagem e de vídeo; Óculos inteligentes; Óculos inteligentes com capacidade de áudio com 
fios e sem fios; Pulseiras de relógio inteligente; Correias de relógio inteligente; Relógios inteligentes; Software de assistente social; Software e firmware 
para controlo, configuração e gestão de controladores; Software e firmware para exibição de videojogos e meios eletrónicos em dispositivos de exibição de 
ecrã fornecidos como atualizações para ou em combinação com dispositivos de exibição de ecrã para usar na cabeça; Software e firmware para programas 
de sistema operativo; Software e firmware para drivers de vídeo e processamento de vídeo fornecidos como atualizações para ou em combinação com dis-
positivos de exibição de ecrã para usar na cabeça; Software e firmware para permitir que dispositivos eletrónicos partilhem dados e comuniquem uns com 
os outros; Programas de controlador de software para dispositivos eletrónicos para permitir que hardware informático e dispositivos eletrónicos comuni-
quem entre si; Software para anunciantes comunicarem e interagirem com comunidades online; Software para alertas, mensagens, e-mails e lembretes, e 
para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão e receção de texto, dados, áudio, imagens e ficheiros digitais e ecrãs de exibição; Software 
para comunicação por redes locais sem fios, tecnologias sem fios e outros protocolos de comunicação entre sistemas de visualização perto dos olhos e dis-
positivos de rede, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores, tablets e outros sistemas informáticos; Software para converter linguagem natu-
ral em comandos executáveis por máquina; Software para criar e gerir perfis de redes sociais e contas de utilizador; Software para criar, editar, carregar, 
descarregar, aceder, visualizar, publicar, exibir, marcar, blogar, streaming, ligar, anotar, indicar sentimento sobre, comentar, incorporar, transmitir e parti-
lhar ou de outro modo fornecer meios eletrónicos ou informações através de redes informáticas e de comunicação; Software para criar, gerir e aceder a 
grupos dentro de comunidades virtuais; Software para criar, gerir e interagir com uma comunidade online; Software para facilitar e organizar o financia-
mento e distribuição de angariação de fundos e doações; Software para gerar imagens a serem exibidas num sistema de exibição perto dos olhos; Software 
para integrar dados eletrónicos com ambientes do mundo real para fins de entretenimento, educação, jogos, comunicação e redes sociais; Software para 
modificar e permitir a transmissão de conteúdos e dados de imagens, áudio, áudio e vídeo; Software para serviços de angariação de fundos de caridade 
online e serviços de doação financeira; Software para encomenda e/ou aquisição de produtos e serviços; Software para organização, procura e gestão de 
eventos; Software para planeamento de atividades com outros utilizadores, fazendo recomendações; Software para processamento de imagens, gráficos, 
áudio, vídeo e texto; Software para gravação, armazenamento, transmissão, receção, exibição e análise de dados de hardware informático de utilização 
corporal; Software para smartphones e outros sistemas informáticos para gerar dados, imagens e áudio para exibição em sistemas de exibição perto dos 
olhos e para transmitir tais sistemas de visualização de dados, imagens, áudio para sistemas de visualização perto dos olhos; Software para smartphones e 
outros sistemas informáticos para receber dados de sistemas de exibição perto dos olhos; Software para mapeamento social e de destino; Software para 
redes sociais; Software para streaming de conteúdos de entretenimento multimédia; Software para a recolha, gestão, edição, organização, modificação, 
transmissão, partilha e armazenamento de dados e informações; Software para rastrear o movimento, visualizar, manipular, visualizar e exibir experiências 
de realidade aumentada, mista e virtual; Software para utilização como interface de programação de aplicações (API); Software para utilização na criação e 
conceção de realidade virtual, realidade aumentada e software de realidade mista; Software para entrega sem fios, de dados, conteúdo e informação; Soft-
ware na forma de uma aplicação móvel; Software que permite a indivíduos, grupos, empresas e marcas criar e manter uma presença online para fins de 
marketing; Software, nomeadamente, uma interface interpretativa para facilitar a interação entre humanos e máquinas; Aparelhos e instrumentos de teleco-
municações, nomeadamente, altifalantes e microfones vendidos como componentes de computadores, dispositivos eletrónicos digitais móveis e de utiliza-
ção corporal para o envio e receção de chamadas telefónicas, mensagens de texto, correio eletrónico e outros dados digitais, e para utilização no acesso à 
internet; Óculos de realidade virtual; Headsets de realidade virtual; Software de realidade virtual; Software de realidade virtual para entretenimento interati-
vo; Software de realidade virtual para navegar num ambiente de realidade virtual; Software de realidade virtual para rastreio de objetos, controlo de movi-
mentos e visualização de conteúdos; Software de realidade virtual para operar headsets de realidade virtual; Software de realidade virtual para os utilizado-
res experimentarem visualização, manipulação e imersão de realidade virtual; Software de realidade virtual, aumentada e mista para utilização em computa-
dores, consolas de videojogos, consolas de videojogos portáteis, computadores tablet, dispositivos móveis e telemóveis para fornecer experiências de reali-
dade virtual, aumentada e mista; Relógios, pulseiras e braçadeiras que comunicam dados a assistentes digitais pessoais, smartphones e computadores pesso-
ais através de websites da Internet e outras redes de comunicação informática e eletrónica; Sistemas de exibição perto dos olhos impermeáveis que incluem 
hardware informático, interfaces de exibição eletrónica e software para a geração e exibição de realidade virtual e conteúdo de realidade mista; Rastreadores 
de atividade de utilização corporal; Periféricos de computador de utilização corporal; Dispositivos de computação de utilização corporal compostos princi-
palmente por software e ecrãs de exibição para ligação a computadores, computadores tablet, dispositivos móveis e telemóveis, de forma a permitir experi-
ências de realidade virtual, realidade aumentada e de realidade mista; Dispositivos eletrónicos digitais de utilização corporal constituídos principalmente 
por software para alertas, mensagens, e-mails e lembretes, e para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão e receção de ficheiros de texto, 
dados, áudio, e imagens digitais e ecrãs de exibição; Dispositivos eletrónicos digitais de utilização corporal, nomeadamente, óculos, óculos especiais e he-
adsets; Dispositivos eletrónicos de utilização corporal, nomeadamente, relógios, pulseiras e braçadeiras que são compostos por software que comunica 
dados a assistentes digitais pessoais, smartphones e computadores pessoais através de websites da Internet e outras redes de comunicação informática e 
eletrónica; Periféricos de utilização corporal para computadores, tablets, dispositivos móveis e telemóveis, nomeadamente, ecrãs para usar na cabeça confi-
guráveis; Periféricos de computador sem fios. CLASSE 28: Headsets de realidade virtual para jogar videojogos para ligação a computadores, consolas de 
videojogos, consolas de videojogos portáteis, computadores tablet, dispositivos móveis e telemóveis, de forma a permitir experiências de realidade virtual; 
Consolas de jogos de multimédia eletrónicas e interativas; Unidades de controlo remoto interativo de jogos de vídeo; Periféricos de utilização corporal para 
jogar videojogos especialmente adaptados para computadores, consolas de videojogos, consolas de videojogos portáteis, computadores tablet, dispositivos 
móveis e telemóveis; Controladores de jogos para jogos de computador; Headsets áudio e visuais para utilização em videojogos; Unidades portáteis para 
jogar jogos eletrónicos, de computador, interativos e de vídeo; Dispositivos de jogo, dispositivos de jogos móveis, nomeadamente, máquinas de jogo com 
ou sem saída de vídeo para jogar jogos de computador e videojogos; Consolas de jogos de computador para utilização com ecrã ou monitor externos; Apa-
relhos para jogos eletrónicos que não os adaptados para utilização com ecrã ou monitor externos; Aparelhos para jogos eletrónicos adaptados para utilização 
com ecrã ou monitor externos; Sacos especialmente adaptados para videojogos portáteis e consolas de videojogos; Joysticks de computador e videojogos; 
Consolas de jogos de computador para jogo recreativo; Películas plásticas equipadas conhecidas como skins para cobrir e proteger aparelhos eletrónicos de 
jogo, nomeadamente, consolas de videojogos e unidades de videojogos portáteis; Controladores de jogos na forma de teclados para jogos de computador; 
Jogos adaptados para utilização com recetores de televisão; Headsets de jogos adaptados para utilização em jogos de vídeo; Unidades joystick portáteis para 
jogar videojogos; Consolas de jogos portáteis; Jogos eletrónicos portáteis adaptados para utilização apenas com recetores de televisão; Jogos portáteis com 
ecrãs de cristal líquido; Unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos para utilização com ecrã ou monitor externos; Máquinas de jogos domésticos; Má-
quinas de jogos LCD; Controladores eletrónicos operados pelo jogador para máquinas eletrónicas de videojogos; Caixas de transporte protetoras especial-
mente adaptadas para videojogos portáteis e consolas de videojogos; Máquina de videojogos autónoma; Suportes para aparelhos de jogar eletrónicos, nome-
adamente, consolas de videojogos e unidades de videojogos portáteis; Unidades de mesa para jogar jogos eletrónicos que não seja em conjunto com uma 
televisão ou computador; Controlos remotos portáteis de videojogos interativos para jogar jogos eletrónicos; Controladores para consolas de jogos; Máqui-
nas de jogos de vídeo Arcade; Consolas de videojogos; Jogos e brinquedos; Artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; Decorações para 
árvores de Natal; Aparelhos de culturismo; Aparelho de treino corporal; Equipamento de treino corporal; Equipamentos para desportos e jogos; Máquinas 
de exercício. CLASSE 35: Serviços de publicidade; Publicidade através de meios eletrónicos; Divulgação de publicidade para outros através de uma rede 
informática global; Serviços de negócios e publicidade, nomeadamente, serviços de publicidade para monitorização do desempenho publicitário, para ges-
tão, distribuição e serviço de publicidade, para análise de dados publicitários, para reporte de dados publicitários e para otimização do desempenho  
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publicitário; Serviços de publicidade, nomeadamente, serviços de gestão, direcionamento, implementação e otimização de campanhas publicitárias,; Prepa-
ração e realização de planos e conceitos de meios e publicidade; Conceção de materiais publicitários para outros; Serviços de publicidade, nomeadamente, 
planeamento de meios e compra de meios para outros, serviços de avaliação de marcas e posicionamento de marcas para outros, e serviços de aquisição de 
publicidade para outros; Serviço de anúncios, nomeadamente, colocação de anúncios em websites para outros; Publicidade, marketing e promoção dos 
produtos e serviços de outros através da fornecimento de equipamentos fotográficos e de vídeo em eventos especiais; Organização de exposições e eventos 
no domínio do desenvolvimento de software e hardware para fins comerciais ou publicitários; Serviços publicitários, nomeadamente, fornecimento de espa-
ço publicitário classificado através da internet e de outras redes de comunicação; Compilação de dados em bases de dados de computadores online e bases 
de dados online pesquisáveis no domínio dos classificados; Promoção de produtos e serviços de outros através de redes informáticas e de comunicação; 
Promoção de produtos e serviços de outros através da distribuição de publicidade vídeo através da internet e de outras redes de comunicações; Fornecimen-
to de eventos promocionais através de streaming de vídeo ao vivo; Serviços de marketing e promoção; Serviços de consultoria nos domínios da publicidade 
e marketing; Serviços de assistência e consultoria empresarial; Consulta de negócios sobre atividades de marketing; Serviços de consultoria de estratégia de 
marca; Consulta empresarial no domínio das telecomunicações; Serviços de consultoria de gestão empresarial para permitir que entidades empresariais, 
organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos desenvolvam, organizem e administram programas para oferecer um maior acesso às 
redes globais de comunicações; Serviços de redes de empresas; Serviços de consultoria e recrutamento de emprego; Promoção de vendas para outros facili-
tando serviços de cartões oferta pré-pagos, nomeadamente, emissão de certificados de cartão oferta que possam ser resgatados para produtos ou serviços; 
Serviços de publicidade para promover a sensibilização do público sobre atividades de caridade, filantrópica, voluntária, pública e comunitária e de ativida-
des humanitárias; Fornecimento de programas de concurso e incentivo para fins de marketing e publicidade para reconhecer, premiar e incentivar indiví-
duos e grupos que se dedicam à autoaperfeiçoamento, autorrealização, caridade, filantrópica, voluntariado, serviço público e comunitário e atividades hu-
manitárias e partilha de produtos de trabalho criativos; Serviços de consultoria empresarial para profissionais e empresas na área do desenvolvimento de 
aplicações de software móvel; Organização, promoção, preparação e realização de eventos especiais, exposições e feiras para fins comerciais, promocionais 
ou publicitários; Organização e realização de eventos, exposições, exposições e conferências para fins comerciais nas indústrias de entretenimento interati-
vo, realidade virtual, eletrónica de consumo e entretenimento de videojogos; Serviços de lojas de retalho online com realidade virtual e hardware e software 
de realidade aumentada; Serviços de lojas de retalho online com conteúdo de realidade virtual e meios digitais, nomeadamente, música pré-gravada, vídeo, 
imagens, texto, obras audiovisuais e software de jogos de realidade virtual e aumentada; Fornecimento de mercados online para vendedores de produtos 
e/ou serviços; Serviços intermediários empresariais na forma de facilitar o intercâmbio e a venda de serviços e produtos de terceiros através de redes infor-
máticas e de comunicação; Ligar compradores e vendedores através de um ambiente de rede online; Serviços promocionais, nomeadamente, fornecimento 
de serviços de catálogo eletrónico; Fornecimento de informações de diretórios telefónicos através de redes globais de comunicações; Serviços de assistência 
ao negócio, nomeadamente, gestão de relações com o cliente; Fornecimento de informações comerciais, nomeadamente, comentários dos utilizadores relati-
vos a organizações empresariais, prestadores de serviços e outros recursos; Investigação em marketing, nomeadamente, campanha publicitária e análise de 
preferências dos consumidores; Serviços de investigação de mercado; Fornecimento de serviços de investigação e informação de mercado; Gestão da infor-
mação empresarial, nomeadamente, reporte de informação empresarial e análise de negócios nos domínios da publicidade e marketing; Gestão de negócios; 
Administração de empresas, funções de escritório; Compilação de diretórios de negócios online com as empresas, produtos e serviços de outros; Promoção 
e sensibilização do interesse público para as questões que envolvem o acesso à internet para a população global; Serviços de associação, nomeadamente, 
promoção de adoção, aceitação e desenvolvimento de tecnologias informáticas de código aberto; Organização de eventos de redes de negócios no domínio 
do software de código aberto; Promoção de normas voluntárias comuns da indústria para o desenvolvimento e execução de software; Organização e realiza-
ção de conferências de negócios; Organização e realização de conferências empresariais no domínio da programação do desenvolvimento e utilização de 
linguagens; Realização de investigações empresariais no domínio das redes sociais; Serviços de consultoria no domínio da avaliação de conteúdos das redes 
sociais; Serviços de consultoria no domínio das políticas e regulamentos das redes sociais; Serviços de marketing, publicidade e promoção; Serviços de 
negócios e publicidade; Serviços de inteligência de mercado; Fornecimento de um website com um mercado online para venda e comercialização de produ-
tos virtuais com outros utilizadores; Serviços de negociação online; Organização e realização de eventos especiais para fins comerciais; Cadeia de blocos 
(blockchain) como um serviço, nomeadamente, consultoria empresarial e informação no domínio da tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Forneci-
mento de lembretes e notificações eletrónicas; Serviços de publicidade e distribuição de informação, nomeadamente, fornecimento de espaço publicitário 
classificado através da internet e redes de comunicações; Serviços de publicidade, nomeadamente, direcionamento e otimização da publicidade online; 
Organização e realização de eventos especiais para fins comerciais, promocionais ou publicitários; Serviços de associação que promovem os interesses de 
profissionais e empresas no domínio do desenvolvimento de aplicações de software móvel; Consultoria de marcas; Serviços de negócios e publicidade, 
nomeadamente, serviços de publicidade para monitorização do desempenho publicitário, para gestão, distribuição e serviço de publicidade, para análise de 
dados publicitários, para reporte de dados publicitários e para otimização do desempenho publicitário; Serviços de negócios e publicidade, nomeadamente, 
planeamento de meios e compra de meios para outros; Serviços de aquisição para outros, nomeadamente, aquisição de produtos e serviços para outras em-
presas; Redes de negócios; Serviços de caridade, nomeadamente, promoção da sensibilização do público sobre atividades de caridade, filantrópica, voluntá-
ria, pública e comunitária e atividades humanitárias; Serviços de consultoria nos domínios da publicidade e marketing, nomeadamente, personalização dos 
esforços de publicidade e marketing de outros; Divulgação da publicidade para outros através da internet e das redes de comunicação; Serviços de emprego 
e de recrutamento; Facilitação do intercâmbio e a venda de serviços e produtos de terceiros através de redes informáticas e de comunicação; Serviços de 
marketing, publicidade e promoção, nomeadamente, fornecimento de informações sobre descontos, cupões, reduções, vouchers, links para sites de retalho 
de outros, e ofertas especiais para os produtos e serviços de outros; Publicidade online e promoção dos produtos e serviços de outros através da internet; 
Serviços de lojas de retalho online com realidade virtual, realidade mista e headsets de realidade aumentada, jogos, conteúdos e meios digitais; Serviços de 
lojas de retalho online em relação a dispositivos eletrónicos de fitness de utilização corporal, balanças de pesagem pessoal, rastreadores de atividade de 
utilização corporal, vestuário de fitness e de desporto, e acessórios para os produtos acima referidos; Organização, promoção e realização de exposições, 
feiras e eventos para fins comerciais; Promover os produtos e serviços de outros através da distribuição de publicidade vídeo na internet e redes de comuni-
cação; Promoção dos produtos e serviços de outros através da internet e das redes de comunicação; Fornecimento de diretórios de negócios online com as 
empresas, produtos e serviços de outros; Fornecimento de instalações online para ligação entre vendedores e compradores; Fornecimento de instalações 
online para streaming de vídeo ao vivo de eventos promocionais; Fornecimento de instalações online para a ligação entre vendedores e compradores; Servi-
ços de retalho e retalho online para software, dispositivos eletrónicos e calçado que incorpora sensores que permitem aos consumidores participar em com-
petições desportivas virtuais e classes de fitness individual e de grupo; Serviços de lojas de retalho e de retalho online que permitem aos consumidores se 
dedicarem ao coaching de fitness, competições desportivas virtuais e aulas individuais e de fitness em grupo; Serviços de loja de retalho em relação a dispo-
sitivos eletrónicos de fitness de utilização corporal, balanças de pesagem pessoal, rastreadores de atividade de utilização corporal, vestuário de fitness e de 
desporto, e acessórios para os produtos acima referidos. CLASSE 36: Serviços de processamento de transações financeiras, nomeadamente, fornecimento 
de operações eletrónicas seguras e opções de pagamento; Processamento eletrónico de dados de pagamento de faturas para utilizadores da internet e das 
redes de comunicação; Serviços de processamento de transações de pagamento; Serviços de transferência eletrónica de fundos; Serviços de processamento 
de transações de cartões de crédito eletrónicos, cartões de débito e cartões oferta; Fornecimento de serviços de pagamentos móveis eletrónicos para outros; 
Serviços financeiros; Serviços de processamento de pagamentos; Serviços de transação financeira; Facilitação e organização de angariação de fundos e 
distribuição de doações de angariação de fundos; Serviços de caridade, nomeadamente, coordenação de contratos públicos e distribuição de doações mone-
tárias de particulares e empresas a terceiros; Fornecimento de serviços de pagamento de faturas através de aplicações móveis eletrónicas; Serviços financei-
ros, nomeadamente, fornecimento de uma moeda virtual para utilização por membros de uma comunidade online associada a videojogos, conteúdos de 
streaming ao vivo e conteúdos de vídeo a pedido através da internet e redes de comunicações; Transações financeiras; Serviços de pagamento móvel eletró-
nico para outros; Troca de moeda virtual; Transferência eletrónica de moedas virtuais; Assuntos financeiros, nomeadamente, gestão financeira, planeamento 
financeiro, previsão financeira, gestão de carteiras financeiras e análise financeira e consulta; Informação financeira fornecida por meios eletrónicos; Servi-
ços de corretagem; Serviços de revendedor; Serviços de negociação de divisas; Serviços de moeda digital; Serviços de criptomoedas; Serviços de moeda 
virtual; Serviços de carteira de moeda digital e armazenamento; Serviços de carteira eletrónica; Serviços de carteira eletrónica; Serviços financeiros relati-
vos a serviços de carteira eletrónica; Serviços de pagamento de faturas fornecidos através de uma carteira eletrónica; Serviços bancários eletrónicos através 
de uma rede informática global; Negociação cambial; Serviços de pagamento eletrónicos que envolvam o processamento eletrónico e a subsequente trans-
missão de dados de pagamento de faturas; Moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, 
token digital, criptoficha e serviços de comercialização de criptofichas de consumo; Moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia  



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

18 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

de blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, criptoficha e serviços de processamento de criptofichas de consumo para outros; Facilitação de 
transferências de equivalentes de dinheiro eletrónico; Serviços de reporte de notícias no domínio das notícias financeiras; Serviços financeiros, nomeada-
mente, fornecimento de serviços em moeda virtual para utilização por membros de uma comunidade online através de uma rede informática global; Emis-
são de ordens de pagamento de valores; Gestão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitali-
zados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Serviços financeiros, nomeadamente, fornecimento de intercâmbios financeiros para a nego-
ciação de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e 
criptofichas de consumo; Serviços de negociação de criptomoedas; Serviços de troca de criptomoedas; Processamento de pagamento de criptomoedas; Ser-
viços de pagamento eletrónicos; Processamento de pagamentos eletrónicos através de serviços de carteira eletrónica; Serviços de gestão de moedas; Servi-
ços de transferência de divisas; Serviços financeiros, nomeadamente, fornecimento de transferência eletrónica de moeda digital, moeda virtual, criptomoe-
da, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Consulta financeira no domí-
nio da moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e cripto-
fichas de consumo; Fornecimento de processamento eletrónico e acompanhamento de transferências de fundos eletrónicos; Serviços de câmbio; Serviços de 
gestão de investimentos; Serviços de custódia para instituições financeiras e fundos; Listagem e negociação de swaps e derivados em moeda digital, moeda 
virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Troca de 
moeda e serviços de câmbio; Compensação e conciliação das transações financeiras; Serviços de informação financeira; Serviços de transações financeiras 
eletrónicas; Transações financeiras eletrónicas, nomeadamente, negociação do domínio dos ativos digitalizados; Fornecimento de informações financeiras a 
pedido e em tempo real sobre moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digi-
tais, criptofichas e criptofichas de consumo; Fornecimento de informação nos domínios do investimento e financiamento sobre redes informáticas e rede 
global de comunicações; Negociação eletrónica de instrumentos financeiros; Serviços de pagamento de comércio eletrónico; Processamento eletrónico e 
transmissão de dados de pagamento de faturas para utilizadores de redes de internet e comunicações; Serviços de processamento de transações financeiras, 
nomeadamente, fornecimento de operações comerciais seguras e opções de pagamento; Serviços de transação financeira, nomeadamente, fornecimento de 
uma moeda virtual para utilização por membros de uma comunidade online através da internet e redes de comunicações; Serviços de comerciantes, nomea-
damente, serviços de processamento de transações de pagamento; Serviços de processamento de pagamentos, nomeadamente, fornecimento de serviços de 
processamento de transações em moeda virtual para outros; Serviços de cartão oferta pré-pagos, nomeadamente, a emissão de certificados de cartão oferta 
que podem ser resgatados para produtos ou serviços. CLASSE 38: Telecomunicações; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletróni-
ca de meios eletrónicos, dados, mensagens, gráficos, imagens, fotografias, vídeos, conteúdo audiovisual e ficheiros; Serviços de telecomunicações, nomea-
damente, serviços de transmissão e receção de dados através de redes de telecomunicações; Serviços informáticos de telecomunicações e rede ponto-a-
ponto, nomeadamente, transmissão eletrónica de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comu-
nicações publicitárias e informações; Serviços de fotografia, vídeo e partilha de dados, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografias 
digitais, vídeos e conteúdos audiovisuais entre os utilizadores da Internet; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, troca eletrónica de voz, dados, 
áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através da internet e de outras redes de comunicações; Fornecimento de acesso a bases de dados informáticas, ele-
trónicas e online; Fornecimento de acesso a bases de dados informáticas nos domínios das redes sociais e de apresentação e namoro social; Fornecimento de 
fóruns online de comunicação sobre temas de interesse geral; Fornecimento de salas de chat online, serviços de mensagens instantâneas e quadros de bole-
tins eletrónicos; Serviços de salas de chat para redes sociais; Fornecimento de ligações de comunicações online que transferem dispositivos móveis e utili-
zadores de internet para outras páginas web; Facilitação do acesso a websites de terceiros ou a outros conteúdos eletrónicos de terceiros através de um login 
universal; Serviços de radiodifusão de áudio, texto e vídeo através da internet ou de outra rede de comunicações; Serviço de protocolo de voz sobre proto-
colo de internet (VOIP); Serviços de comunicação de telefonia; Serviços de comunicação de telemóveis; Serviços de videoconferência; Fornecimento de 
instalações e equipamentos para videoconferência; Serviços de teleconferência áudio e visual; Streaming e streaming ao vivo de conteúdos audiovisuais e 
audiovisuais interativos através da internet; Fornecimento de um fórum comunitário online para os utilizadores partilharem e transmitirem informações, 
áudio, vídeo, notícias em tempo real, conteúdos de entretenimento ou informações, para formar comunidades virtuais e para envolvimento em redes sociais; 
Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de conteúdos e dados de realidade virtual; Serviços informáticos, nomeadamente, 
fornecimento de serviços de apoio técnico no que respeita à utilização de equipamentos de comunicações; Serviços de mensagens web; Serviços de mensa-
gens instantâneas; Transmissão eletrónica encriptada e entrega de dados recuperados; Fornecimento de acesso às redes de telecomunicações e à internet; 
Fornecimento de conetividade à Internet; Fornecimento de informações sobre telecomunicações; Consultoria no domínio dos serviços de telecomunicações, 
nomeadamente, transmissão de voz, dados e documentos através de redes de telecomunicações; Serviços de prestador de serviços de internet; Serviços de 
radiodifusão na Internet; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, fornecimento de acesso à Internet através de redes de banda larga; Streaming e 
streaming ao vivo de conteúdos de jogos áudio, visuais e audiovisuais através de uma rede informática global; Serviços de entretenimento, nomeadamente, 
fornecimento de acesso a bases de dados eletrónicas e online interativas de conteúdos definidos pelo utilizador, conteúdos de terceiros, fotos, vídeo, áudio, 
visual e material audiovisual no domínio do interesse geral; Serviços de partilha de fotos e partilha de vídeos; Serviços de radiodifusão de áudio, texto e 
vídeo através da internet e de outras redes de comunicações; Troca eletrónica de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos através da internet e redes de 
telecomunicações; Serviços de partilha de fotos e dados ponto-a-ponto, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografias digitais, gráficos e 
conteúdos áudio entre os utilizadores da Internet; Serviços de partilha de fotografias e partilha de vídeos, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros 
de fotografias digitais, vídeos e conteúdos audiovisuais entre os utilizadores da Internet; Fornecimento de um fórum, salas de chat e boletins eletrónicos 
para utilizadores registados para transmissão de mensagens e partilha de informações sobre saúde e fitness, atividades desportivas e redes sociais através de 
um website online e outras redes de comunicação informática e eletrónica; Fornecimento de um website com informações sobre desporto, formação em 
fitness e desenvolvimento de capacidades atléticas; Fornecimento de um fórum online para utilizadores registados para a partilha de informações sobre 
atividades pessoais, fitness e redes sociais; Fornecimento de um fórum online para utilizadores registados para partilha de informações sobre fitness, ativi-
dades desportivas, objetivos de fitness, treino de fitness e coaching, e redes sociais através de um site online e outras redes de comunicação informática e 
eletrónica; Fornecimento de um fórum online, salas de chat e boletins eletrónicos para utilizadores registados para transmissão de mensagens e partilha de 
informações sobre nutrição, atividades pessoais, saúde e fitness, classificados e redes sociais; Fornecimento de quadros eletrónicos para transmissão de 
mensagens entre utilizadores no domínio do interesse geral; Fornecimento de ligações de comunicações online que transferem dispositivos móveis e utiliza-
dores de internet para outros locais online locais e globais; Fornecimento de fóruns online de comunicação, nomeadamente, a transmissão sobre temas de 
interesse geral; Fornecimento de serviços de apoio técnico no que diz respeito à utilização de equipamentos de comunicações; Streaming de material áudio 
e vídeo relacionado com atividades desportivas na internet e outras redes de comunicação informática e eletrónica; Serviços de telecomunicações; Serviços 
de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de dados, mensagens, gráficos, fotografias, imagens, áudio, vídeo, conteúdo audiovisual e 
informação; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de conteúdos e dados de realidade virtual, mista e aumentada; Teleconfe-
rência; Serviços de protocolo de voz sobre protocolo de internet (VOIP). CLASSE 41: Serviços de entretenimento; Serviços de edição eletrónica para ou-
tros; Publicação de materiais educativos, nomeadamente, edição de livros, revistas, boletins e publicações eletrónicas; Publicação de revistas online não 
descarregáveis, nomeadamente, videoblogues (blogues) com conteúdo definido pelo utilizador, blogues com publicidade, marketing e conteúdos empresari-
ais, e blogues sobre realidade virtual e realidade aumentada; Fornecimento de recursos de publicações eletrónicas não descarregáveis online para desenvol-
vedores de software; Serviços de entretenimento e educação, nomeadamente, fornecimento de publicações online não descarregáveis sobre tecnologia de 
realidade virtual através de um website; Serviços de entretenimento e educação, nomeadamente, fornecimento de publicações online não descarregáveis 
sobre tecnologia de realidade aumentada através de um website; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos interativos e jogos de 
múltiplos jogadores e de um único jogador jogados através da internet ou redes de comunicação; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 
de videojogos online, jogos de computador, jogos eletrónicos e jogos interativos; Fornecimento de um jogo de computador para utilização em toda a rede 
pelos utilizadores da rede; Fornecimento de software não descarregável de jogo online; Serviços de jogos de realidade virtual fornecidos através da internet 
e de outras redes de comunicações; Serviços de jogo de realidade aumentada fornecidos através da internet e de outras redes de comunicações; Serviços de 
entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade virtual, entretenimento interativo e conteúdos e experiências de realidade virtual; Servi-
ços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade aumentada, entretenimento interativo e conteúdos e experiências de realidade 
aumentada; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade mista, entretenimento interativo e conteúdos e experiências de 
realidade mista; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento ambientes de realidade virtual online; Serviços de entretenimento, nomeadamen-
te, fornecimento de ambientes de realidade aumentada online; Produção de vídeo de realidade aumentada para fins de entretenimento; Produção de vídeo  
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de realidade virtual para fins de entretenimento; Serviços de produção e publicação de entretenimento multimédia; Serviços de entretenimento na forma de 
serviços de produção e pós-produção de conteúdos de entretenimento multimédia; Serviços de entretenimento e educação, nomeadamente, fornecimento de 
filmes não descarregáveis, programas de televisão, transmissões de vídeo, audiovisuais e multimédia através da internet, assim como informações, críticas e 
recomendações relativas a filmes, programas de televisão, transmissões de vídeo, audiovisuais e multimédia; Fornecimento de informações sobre jogos de 
computador online e videojogos através da internet e outras redes de comunicações; Organização e realização de conferências educativas; Organização de 
exposições, eventos e conferências nos domínios da cultura, entretenimento, educação e redes sociais para fins não negociais e não comerciais; Organização 
e realização de competições e eventos de entretenimento para jogadores de videojogos, computadores, eletrónicos ou interativos multimédia; Serviços de 
entretenimento, nomeadamente, organização e realização de concursos para incentivar a utilização e desenvolvimento de entretenimento interativo, realida-
de virtual, realidade aumentada, eletrónica de consumo e software e hardware de entretenimento de videojogos; Organização de exposições no domínio do 
entretenimento interativo, realidade virtual, eletrónica de consumo e indústrias de entretenimento de videojogos para fins culturais ou educativos; Oferta e 
realização de concursos destinados a reconhecer, premiar e incentivar indivíduos e grupos que se dedicam ao autoaperfeiçoamento, autorrealização, carida-
de, filantrópica, voluntariado, serviço público e comunitário e atividades humanitárias, e partilha de produtos de trabalho criativos; Organização de exposi-
ções, conferências e eventos no domínio do desenvolvimento de software para fins educativos; Oferta e realização de concursos para fins educacionais e de 
entretenimento para desenvolvedores de software; Serviços educativos, nomeadamente, organização e realização de conferências e seminários nos domínios 
da inteligência artificial e da internet das coisas; Serviços educativos, nomeadamente, organização e realização de conferências, cursos, seminários e forma-
ção online nas áreas da publicidade, marketing, redes sociais, internet e redes sociais, e distribuição de material de curso associados aos mesmos; Organiza-
ção, promoção e realização de exposições, feiras e eventos para fins comerciais; Formação no domínio das tecnologias de conceção, publicidade e comuni-
cação; Formação no domínio do planeamento estratégico dos media relacionados com publicidade, marketing e negócios; Fornecimento de informação no 
domínio do entretenimento; Fornecimento de informações de entretenimento, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, imagens 
fotográficas e informações audiovisuais, através da internet e de outras redes de comunicações; Fornecimento de informação para fins educativos e de entre-
tenimento nos domínios do entretenimento, ensino secundário e universitário, e dos grupos de interesse social e comunitário; Aluguer de quiosques de foto-
grafia e videografia para captura, carregamento, edição e partilha de imagens e vídeos; Educação; Fornecimento de formação; Atividades desportivas e 
culturais; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de vídeos online com jogos a serem jogados por outros; Serviços de jogo na forma de 
fornecer um web site para os consumidores difundirem jogos para outros; Organização e realização de conferências educativas no domínio do desenvolvi-
mento de software; Seminários educativos, aulas, séries de oradores, conferências e formação no domínio do software de código aberto e desenvolvimento 
de software; Serviços de entretenimento, nomeadamente, comédia contínua, drama, documentário, séries de documentários, animação, mistério, e realidade 
da web e séries de televisão fornecidas através da Internet; Revistas online, nomeadamente, blogues com comédia, drama, documentário, séries de docu-
mentários, animação, mistério e realidade e conteúdos de entretenimento; Fornecimento, online e de modo não descarregável, de vídeos, vídeos, videoblo-
gues, imagens, ilustrações, artigos e resumos de artigos no domínio da comédia, drama, documentário, séries de documentários, animação, mistério e entre-
tenimento de realidade; Fornecimento de vídeos online não descarregáveis no domínio da comédia, drama, documentário, séries de documentários, anima-
ção, mistério e entretenimento de realidade; Serviços educativos, nomeadamente, fornecimento de publicações online no domínio dos conteúdos das redes 
sociais; Fornecimento de informações relativas a conteúdos das redes sociais; Publicação eletrónica online relativa a conteúdos de redes sociais; Publicação 
de materiais educativos, nomeadamente, publicação de artigos, manuais, revistas e blogues nas áreas de desenvolvimento de software, inteligência artificial, 
aprendizagem de máquina e construção de interfaces de utilizador; Organização e realização de workshops de formação; Informação de recreação; Produ-
ção de vídeo de realidade aumentada; Condução e fornecimento de acesso a treinos online ao vivo, instruções e sessões de fitness; Realização de aulas de 
fitness; Serviços de educação; Serviços educativos, nomeadamente, realização de seminários, conferências e workshops nos domínios da saúde e bem-estar; 
Serviços educativos, nomeadamente, organização e realização de conferências e seminários nos domínios da realidade virtual, realidade aumentada, inteli-
gência artificial e internet das coisas; Serviços de edição eletrónica; Serviços de entretenimento e educação, nomeadamente, fornecimento de filmes não 
descarregáveis, programas de televisão, transmissões de vídeo, audiovisuais e multimédia através da internet, assim como informações, críticas e recomen-
dações relativas a filmes, programas de televisão, transmissões de vídeo, audiovisuais e multimédia; Serviços de entretenimento, nomeadamente, organiza-
ção e realização de concursos para incentivar a utilização e desenvolvimento de entretenimento interativo, realidade virtual, realidade aumentada, realidade 
mista, eletrónica de consumo e software e hardware de entretenimento de videojogos; Serviços de entretenimento, nomeadamente, concursos e programas 
de incentivos destinados a premiar os participantes do programa que exerçam, participem em atividades desportivas, se envolvam em atividades de promo-
ção da saúde, tenham sucesso em atividades de exercício e desporto, e atinjam objetivos pessoais em matéria de exercício, atividades desportivas e de 
fitness; Serviços de entretenimento, nomeadamente, concursos e programas de incentivos destinados a recompensar os participantes do programa que exer-
çam, façam escolhas alimentares saudáveis e se envolvam em outras atividades de promoção da saúde; Serviços de entretenimento, nomeadamente, progra-
mas de incentivos destinados a recompensar os participantes do programa que exerçam; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de aces-
so a bases de dados eletrónicas e online interativas de conteúdos definidos pelo utilizador, conteúdos de terceiros, fotos, vídeo, áudio, visual e material audi-
ovisual no domínio do interesse geral; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de um fórum online para a divulgação de conteúdos, dados 
e informação para fins de entretenimento e redes sociais e empresariais; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de instalações online 
para streaming de conteúdos de entretenimento e streaming de vídeo ao vivo de eventos de entretenimento; Serviços de entretenimento, nomeadamente, 
fornecimento de instalações online para streaming de conteúdos de entretenimento e streaming de vídeo de eventos de entretenimento; Serviços de entrete-
nimento, nomeadamente, fornecimento de ambientes de realidade mista online; Produção de vídeo de realidade mista; Serviços de produção multimédia; 
Revistas online, nomeadamente blogues com comentários, conselhos e informações nas áreas da saúde, bem-estar, sono, fitness e nutrição; Revistas online, 
nomeadamente, blogues; Revistas online, nomeadamente, videoblogues (blogues) com conteúdo definido pelo utilizador; Organização de concursos e pro-
gramas de incentivo para desenvolvedores de software; Organização de exposições e eventos para fins culturais, educativos ou de entretenimento; Organi-
zação de exposições e eventos no domínio do entretenimento interativo, realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada, eletrónica de consumo e 
indústrias de entretenimento de videojogos para fins culturais ou educativos; Organização de exposições e eventos no domínio do desenvolvimento de soft-
ware para fins educativos; Organização de exposições no domínio das indústrias de entretenimento interativo, realidade virtual, realidade aumentada, reali-
dade mista, eletrónica de consumo e entretenimento de videojogos para fins culturais ou educativos; Organização de exposições e conferências ao vivo nos 
domínios da cultura, entretenimento e redes sociais para fins não negociais e não comerciais; Serviços de coaching pessoal na área do desporto, exercício, 
saúde e fitness; Serviços de partilha de fotos e de partilha de vídeos; Sessões de atletismo e fitness pré-gravadas; Fornecimento de uma avaliação de fitness 
e uma pontuação de fitness, e um programa de treino personalizado com base nessa avaliação e pontuação; Fornecimento um site com coaching de fitness, 
instruções e sessões; Fornecimento de um site com instruções e sessões de fitness; Fornecimento de um website com informações sobre treino de fitness e 
desenvolvimento de capacidades atléticas; Fornecimento de um site com informações sobre treino de fitness, coaching de fitness, objetivos de fitness e 
desenvolvimento de capacidades atléticas; Fornecimento de um website com informações sobre desporto, desenvolvimento de capacidades desportivas e 
treino de fitness; Fornecimento de um website com sessões de atletismo e fitness pré-gravadas; Fornecimento de acesso a sessões de atletismo e fitness pré-
gravadas; Fornecimento de bases de dados informáticas, eletrónicas e online no domínio do entretenimento; Fornecimento de informações de entretenimen-
to a partir de índices pesquisáveis e bases de dados de informação, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, imagens fotográficas e 
informações audiovisuais, através da internet e redes de comunicação; Fornecimento de coaching em grupo no domínio do desporto, exercício, saúde e 
fitness; Fornecimento de informações sobre desporto, desenvolvimento de capacidades atléticas e formação em fitness através de um website online, outras 
redes de comunicação informática e eletrónica, e através de software informático para consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pes-
soais e smartphones; Fornecimento de recursos online para desenvolvedores de software; Fornecimento desafios desportivos pré-gravados, treinos, sessões 
de fitness e desafios, e treinos através de um site online, outras redes de comunicação informática e eletrónica, e através de software informático para con-
solas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais e smartphones; Serviços de edição, nomeadamente, edição de publicações eletrónicas 
para outros; Produção de vídeo de realidade virtual. CLASSE 42: Conceção e desenvolvimento de hardware e software informático; Fornecimento de soft-
ware online não descarregável; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e 
manutenção de aplicações de software móvel para dispositivos de comunicação eletrónica portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computado-
res portáteis e computadores tablet; Serviços de conceção, engenharia, investigação, desenvolvimento e teste no domínio do desenvolvimento de software 
de aplicações móveis relacionados com a utilização e funcionalidade de hiperligações; Consulta técnica no domínio do desenvolvimento de software de 
aplicações móveis relacionadas com a utilização e funcionalidade de hiperligações; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 
que dá aos utilizadores a capacidade de se envolverem em redes sociais e gerirem os seus conteúdos de redes sociais; Serviços informáticos,  
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criação de uma comunidade online para utilizadores registados se envolverem em redes sociais; Fornecimento de utilização temporária de software não 
descarregável para criar, gerir e aceder a grupos criados por utilizador e administrados dentro de comunidades virtuais; Fornecimento de utilização temporá-
ria de software não descarregável para criar e gerir perfis de redes sociais e contas de utilizador; Fornecimento de utilização temporária de software não 
descarregável para redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Serviços informáti-
cos na forma de perfis eletrónicos pessoais e de grupo personalizados ou páginas web com informações definidas por utilizador ou especificadas, incluindo 
áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável que permite que os utilizadores trans-
firam dados de identidade pessoal para e partilhem dados de identidade pessoal com e entre vários websites; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com 
software para redes sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais e 
de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações e informações publicitárias em meios de comunicação; Plataforma como 
um serviço (PAAS) com plataformas de software para redes sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão 
de imagens, conteúdos audiovisuais e vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações e informações publicitárias de meios de 
comunicação; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software de interface de programação de aplicações (API) que facilita serviços online para 
redes sociais e desenvolvimento de aplicações de software; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para visualização e intera-
ção com uma alimentação de meios eletrónicos, nomeadamente, imagens, audiovisuais e conteúdos de vídeo, streaming de vídeo ao vivo, comentários, 
anúncios, notícias e links de internet; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para encontrar editores de conteúdos e conteú-
dos e para subscrever conteúdos; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para a organização de conteúdos de imagens, vídeos 
e audiovisuais utilizando etiquetas de metadados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criar, editar, carregar, descarre-
gar, aceder, visualizar, publicar, exibir, marcar, blogar, streaming, ligar, anotar, indicar sentimentos sobre, comentar, interagir com, incorporar, transmitir e 
partilhar ou fornecer meios eletrónicos, conteúdo de imagens, vídeo, áudio, audiovisual, dados e informações através da internet e redes de comunicação; 
Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, 
publicação, exibição, marcação, blogues, streaming, ligação, anotação, indicar sentimentos sobre, comentar, interagir, incorporar, transmitir e partilhar ou 
fornecer meios eletrónicos, conteúdo de imagens, vídeo, áudio, audiovisual, dados e informações através da internet e redes de comunicação; Fornecimento 
de utilização temporária de software não descarregável para envio e receção de mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Fornecimento de 
software de interface de programação de aplicações (API) para utilização em mensagens eletrónicas e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo 
e dados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para mensagens eletrónicas; Fornecimento de utilização temporária de soft-
ware não descarregável para facilitar discussões interativas através de redes de comunicação; Fornecimento de utilização temporária de software não des-
carregável para organização de eventos, pesquisa de eventos, agendamento e gestão de eventos; Fornecimento de utilização temporária de software não 
descarregável para modificar fotografias, imagens e conteúdos áudio, vídeo e áudio-vídeo; Fornecimento de utilização temporária de software informático 
não descarregável para utilização em tirar e editar fotografias e na gravação e edição de vídeos; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para 
permitir ou facilitar tirar e editar fotografias e gravação e edição de vídeo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para strea-
ming de conteúdos de entretenimento multimédia; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para permitir a trans-
missão de conteúdos e dados de imagens, áudio, áudio e vídeo; Serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento de motores de pesquisa para a obten-
ção de dados através da internet e redes de comunicações; Fornecimento de motores de pesquisa de ambientes de rede online para fornecer informações a 
partir de índices e bases de dados pesquisáveis de informação, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, suportes eletrónicos, ima-
gens e conteúdos audiovisuais, através da internet e redes de comunicações; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, aloja-
mento de aplicações de software de outros; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para fornecer, ligar ou fazer streaming de 
notícias ou informações de eventos atuais; Fornecimento de utilização temporária de software de e-commerce não descarregável para permitir aos utilizado-
res realizarem transações comerciais eletrónicas através da internet e redes de comunicações; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software de 
interface de programação de aplicações (API) para permitir aos utilizadores realizarem transações comerciais eletrónicas através das redes de internet e 
redes de comunicação; Serviços de software como um serviço (SAAS) com software para envio e receção de mensagens eletrónicas, notificações e alertas e 
para facilitar transações comerciais eletrónicas através da internet e redes de comunicações; Fornecimento de utilização temporária de software não descar-
regável para utilização na conceção, gestão, medição, análise, divulgação e serviço de publicidade de outros; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com 
software de interface de programação de aplicações (API) para criar, gerir, rastrear, reportar e medir publicidade de outros; Fornecimento de software não 
descarregável para permitir que compradores e vendedores de publicidade online comprem e vendam inventário publicitário; Fornecimento de utilização 
temporária de software não descarregável para criar, partilhar, divulgar e publicar publicidade; Fornecimento de utilização temporária de software não des-
carregável para criar e manter uma presença online para indivíduos, grupos, empresas e marcas; Fornecimento de utilização temporária de software não 
descarregável para anunciantes para comunicar e interagir com comunidades online; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 
para a curadoria online de conteúdos e anúncios definidos por utilizador e criação de feeds de redes sociais; Conceção e desenvolvimento de software de 
jogos de computador e software de videojogos para utilização com computadores, sistemas de programas de videojogos e redes de computador; Desenvol-
vimento de hardware para utilização associada a jogos multimédia eletrónicos e interativos; Fornecimento de utilização temporária de software não descar-
regável que dê aos utilizadores a capacidade de carregar, modificar e partilhar conteúdos de realidade virtual, conteúdo de realidade aumentada, conteúdo 
de realidade mista, informação, experiências e dados; Hospedagem de conteúdos de realidade virtual e de realidade aumentada na internet; Fornecimento de 
serviços de autenticação de utilizadores utilizando tecnologia de sign-on único e software para transações de e-commerce; Fornecimento de serviços de 
autenticação de utilizador de transferência eletrónica de fundos, cartão de crédito e débito e operações de verificação eletrónica utilizando tecnologia de 
sign-on único e software; Fornecimento de uma interface de programação de aplicações (API) para permitir aos utilizadores realizarem transações comerci-
ais eletrónicas através da internet; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para o processamento de pagamentos eletrónicos; 
Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) com software informático para permitir aos utilizadores realizarem transações de negócios e e-commerce; 
Fornecimento de acesso temporário a software informático não descarregável para fornecer mapas eletrónicos; Provedor de serviços de aplicação (ASP) 
com software para fornecer mapas eletrónicos; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para pesquisar, determinar 
e partilhar locais; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para pesquisar e identificar locais e pontos de interesse baseados em 
localização, eventos, marcos históricos, oportunidades de emprego, entretenimento, eventos culturais, compras e ofertas; Fornecimento de utilização tempo-
rária de software informático não descarregável para efetuar marcações e reservas; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou 
facilitar a realização de marcações e reservas; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável que dá aos utilizadores a capacidade de 
publicar classificações, críticas, referências e recomendações relativas a empresas, restaurantes, prestadores de serviços, eventos, serviços públicos e agên-
cias governamentais; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para fornecer um mercado virtual; Fornecimento de utilização 
temporária de software informático não descarregável para encomenda e/ou aquisição de produtos e serviços; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com 
software para permitir ou facilitar a encomenda e/ou aquisição de produtos e serviços; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 
para pesquisar e identificar oportunidades de emprego; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para identificar e permitir aos 
utilizadores contactarem representantes do governo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para facilitar a interação e comu-
nicação entre plataformas humanas e de IA (inteligência artificial); Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a inte-
ração e comunicação entre plataformas humanas e de IA (inteligência artificial); Conceção efeitos de realidade aumentada e de realidade virtual para utili-
zação na modificação de fotografias, imagens, conteúdo de vídeos e audiovisuais; Fornecimento de software de assistente pessoal online não descarregável; 
Fornecimento de software de assistente social não descarregável; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para 
utilização na facilitação de chamadas de protocolo de voz sobre protocolo de internet (VOIP), chamadas, chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensa-
gens de texto, mensagens eletrónicas, mensagens instantâneas e serviços de redes sociais online; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP) com 
software para permitir ou facilitar chamadas de protocolo de voz sobre protocolo de internet (VOIP), chamadas, chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, 
mensagens de texto, mensagens eletrónicas, mensagens instantâneas e serviços de redes sociais online; Fornecimento de um website com informação nos 
domínios da tecnologia e desenvolvimento de software através da internet e das redes de comunicação; Conceção e desenvolvimento de hardware e softwa-
re de realidade virtual e realidade aumentada e realidade mista; Conceção e desenvolvimento de hardware e software de videojogos; Desenvolvimento de 
software; Desenvolvimento de software multimédia interativo; Manutenção e reparação de software informático; Serviços informáticos, nomeadamente, 
serviços de fornecimento de serviços de hospedagem em nuvem; Fornecimento de utilização temporária de software de computação online em nuvem não 
descarregável para utilização no armazenamento eletrónico de dados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável de computação  
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online em nuvem para aplicações e ambientes de realidade virtual aumentada; Serviços de partilha de ficheiros, nomeadamente, utilização temporária de 
tecnologia não descarregável que permite aos utilizadores carregarem e descarregarem ficheiros eletrónicos; Provedor de serviços de aplicação, nomeada-
mente, fornecimento, hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software, web sites e bases de dados nos domínios da comunica-
ção sem fios, acesso à informação móvel e gestão remota de dados para entrega sem fios de conteúdos a computadores portáteis, laptops e dispositivos 
eletrónicos móveis; Serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento de uma gestão remota de dispositivos através de redes informáticas, redes sem fios 
ou internet; Serviços de encriptação de dados; Transmissão eletrónica encriptada e entrega de dados recuperados; Fornecimento de utilização temporária de 
software e aplicações online não descarregáveis para gestão de relacionamento com o cliente (CRM); Provedor de serviços de aplicação (ASP) com softwa-
re para gestão de relacionamento com o cliente (CRM); Serviços informáticos, em particular, provedor de serviços de aplicação com software de interface 
de programação de aplicações (API) para gestão de relacionamento com o cliente (CRM); Fornecimento de utilização temporária de software não descarre-
gável para facilitar e organizar a angariação de fundos e a distribuição de doações de angariação de fundos; Fornecimento de utilização temporária de soft-
ware não descarregável para serviços de angariação de fundos de caridade e serviços de doação online; Serviços científicos e tecnológicos e investigação e 
conceção relacionadas com os mesmos; Serviços de análise industrial e de investigação; Conceção, desenvolvimento, instalação e manutenção de hardware 
e software informático; Serviços de investigação e consultoria no domínio da tecnologia da informação e telecomunicações; Conceção de aparelhos e equi-
pamentos de telecomunicações; Serviços de consultoria no domínio da conceção, seleção, implementação e utilização de hardware informático e sistemas 
de software para outros; Fornecimento de plataforma de software online com tecnologia que permite aos utilizadores online efetuarem pagamentos e trans-
ferir fundos; Fornecimento de plataforma de software online com tecnologia que permite aos utilizadores online efetuarem transferências de fundos e paga-
mentos em vários websites e aplicações móveis; Serviços informáticos, nomeadamente, provedor de serviços de aplicação com software de interface de 
programação de aplicações (API) para permitir aos utilizadores realizarem transações de e-commerce através da internet e redes de comunicações; Serviços 
de software como um serviço (SAAS) com software para facilitar transações de e-commerce através da internet e redes de comunicações; Provedor de ser-
viços de aplicação com um software de interface de programação de aplicações (API) para permitir aos utilizadores realizarem transações de e-commerce 
através da internet e redes de comunicações; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para converter linguagem natural em 
comandos executáveis por máquina; Análise e avaliação de conteúdos das redes sociais; Desenvolvimento de normas para conteúdos de redes sociais de 
terceiros; Realização de procedimentos relativos a normas relativas a conteúdos das redes sociais de terceiros; Moderação e supervisão de conteúdos; Edi-
ção na Web, nomeadamente, edição de decisões relativas a conteúdos de redes sociais de terceiros; Fornecimento de utilização temporária de software in-
formático não descarregável na forma de um motor de consulta; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para 
utilização na realização de consultas sobre grandes quantidades de dados; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável 
na forma de um motor de consulta que funcione através de ferramentas de inteligência empresarial (BI); Fornecimento de utilização temporária de software 
de inteligência artificial não descarregável online para facilitar o software de aprendizagem de máquina; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com 
software para permitir ou facilitar software de aprendizagem de máquina; Fornecimento de utilização temporária de software online não descarregável para 
aprendizagem de máquina; Fornecimento de utilização temporária de ferramentas de software online não descarregável para desenvolvimento de software; 
Fornecimento de utilização temporária de software online não descarregável para a construção de interfaces de utilizador; Provedor de serviços de aplicação 
(ASP) com software para permitir ou facilitar o software de construção de interfaces de utilizador; Armazenamento eletrónico de dados; Armazenamento 
eletrónico de fotografias; Serviços de hospedagem interativa que permitem aos utilizadores publicar e partilhar os seus próprios conteúdos e imagens onli-
ne; Fornecimento de software não descarregável online para gestão de bases de dados; Serviços de rede informática; Fornecimento de utilização temporária 
de software não descarregável para sondagens de opinião; Fornecimento de software que permite aos utilizadores publicarem perguntas com opções de 
resposta; Plataforma como um serviço (PAAS) com tecnologia que permite às empresas, organizações e indivíduos criar e gerir as suas presenças online e 
comunicar com os utilizadores online informações e mensagens sobre as suas atividades, produtos e serviços e envolver-se em negócios e redes sociais; 
Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável com tecnologia que permite aos utilizadores gerirem as suas contas de redes de negó-
cios; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para software de comando e reconhecimento de voz, software de conversão de 
texto, aplicações de software ativadas por voz para gestão de informação pessoal; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software infor-
mático para software de assistente pessoal; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para domótica e software de 
integração de dispositivos domésticos; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para software de comunicação sem 
fios para transmissão de voz, áudio, vídeo e dados; Software como um serviço (SAAS) com software informático para gestão de informação pessoal; Forne-
cimento de utilização temporária de software não descarregável para aceder, monitorizar, rastrear, pesquisar, guardar e partilhar informações sobre temas de 
interesse geral; Software como um serviço (SAAS) com software informático para utilização para ligar e controlar dispositivos eletrónicos da internet das 
coisas (Iot); Software como um serviço (SAAS) com software informático para outros utilizarem para o desenvolvimento de software para gerir, ligar e 
operar dispositivos eletrónicos da internet das coisas (Iot); Software como um serviço (SAAS) com software informático para utilização como interface de 
programação de aplicações (API); Conceção, desenvolvimento e manutenção de software informático proprietário para outros no domínio da linguagem 
natural, da fala, da linguagem e do reconhecimento de voz, excluindo a pós-produção de gravações de imagens e sons; Serviços técnicos de apoio e consulta 
para o desenvolvimento de aplicações; Serviços de informação, aconselhamento e consultoria relativos a software de comando e reconhecimento de voz, 
software de conversão de texto e aplicações de software ativadas por voz, domótica e software da internet das coisas; Fornecimento de informação, notícias 
e comentários no domínio da ciência e tecnologia, decoração de casas, clima e conceção gráfica, de interiores, de produtos e moda; Serviços tecnológicos, 
nomeadamente, serviços de armazenagem de dados; Provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, aplicações de hospedagem de software infor-
mático através da internet de outros; Serviços de consulta relativos à programação de gestão de aplicações multimédia, programação informática, hardware, 
software e conceção e especificação de sistemas informáticos; Serviços de software como um serviço (SAAS), nomeadamente, hospedagem de software 
para utilização por outros para utilização em fornecimento de uma base de dados online com uma vasta gama de informações de interesse geral através da 
internet; Fornecimento de utilização temporária de software de dispositivos de comunicações móveis online não descarregável para melhorar o acesso mó-
vel à internet através de computadores, computadores móveis e dispositivos de comunicações móveis; Apoio técnico, nomeadamente, resolução de proble-
mas de hardware e software informático e problemas de hardware e software informático móvel e comunicações móveis; Consulta e conceção de computa-
dores, computadores móveis, dispositivos de comunicação móvel, hardware e software; Fornecimento de utilização temporária de software informático não 
descarregável que permite aos utilizadores acederem e descarregarem software informático; Fornecimento de utilização temporária online de software e 
aplicações não descarregáveis para aceder a ficheiros de áudio e vídeo em streaming, jogos, redes sociais, ficheiros de texto e ficheiros multimédia; Prove-
dor de serviços de aplicação (ASP) com software de interface de programação de aplicações (API) para streaming, armazenamento e partilha de videojogos, 
conteúdos, dados e informações; Desenvolvimento de software informático no domínio das aplicações móveis; Fornecimento de serviços de apoio técnico, 
nomeadamente, resolução de problemas de problemas de software informático relativamente à utilização de equipamentos de comunicações; Serviços infor-
máticos; Serviços de IT; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, alojamento de aplicações de software informático de outros; 
Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP), com software de e-commerce para utilização como gateway de pagamento que autoriza o processa-
mento de cartões de crédito ou pagamentos diretos para comerciantes; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, fornecimento, 
hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software, websites e bases de dados nos domínios das tecnologias da informação, cadeia 
de blocos (blockchain), moeda virtual, moeda digital, criptomoeda e ativos digitais; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para 
utilização em moeda virtual, moeda digital, criptomoeda e troca e transações de ativos digitais; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para 
permitir ou facilitar a criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, divulgação, exibição, comentários sobre, incorporação, trans-
missão e partilha ou, de outro modo, fornecimento de meios eletrónicos ou informações através da internet e redes de comunicações; Serviços de provedor 
de serviços de aplicação com software de interface de programação de aplicações (API) para permitir aos utilizadores realizarem transações empresariais 
eletrónicas através de uma rede informática global; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a compra de produtos e 
serviços; Serviços de software como um serviço (SAAS); Serviços de plataforma como um serviço (PAAS); Fornecimento de utilização temporária de 
software de computação em nuvem não descarregável; Fornecimento de tecnologia de livros de contabilidade distribuídos; Fornecimento de utilização tem-
porária de software não descarregável que facilite a capacidade dos utilizadores de visualizarem, analisarem, registarem, armazenarem, monitorizarem, 
gerirem, negociarem e trocarem moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens 
digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para envio, receção, aceitação, com-
pra, venda, armazenamento, transmissão, negociação e troca de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), 
ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para  
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implementação e registo de transações financeiras, criação de contas e manutenção e gestão de informações sobre transações financeiras em livros de conta-
bilidade públicos distribuídos e redes de pagamentos ponto-a-ponto; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para o processa-
mento de pagamentos eletrónicos e para transferência de fundos de e para outros; Fornecimento de software de plataforma financeira eletrónica; Forneci-
mento de software para utilização como interface de programação de aplicações (API) para o desenvolvimento, teste e integração de aplicações de software 
de cadeia de blocos (blockchain); Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para transferências de moeda digital, moeda virtual, 
criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo entre partes; Forne-
cimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização em transações financeiras; Fornecimento de utilização temporária de softwa-
re não descarregável para utilização em intercâmbios financeiros; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização no 
acesso à informação financeira e dados e tendências de mercado; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para a gestão da 
segurança criptográfica das transmissões eletrónicas através de redes informáticas; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 
para utilização com moeda virtual; Fornecimento de software para utilização com moeda digital; Fornecimento de software para utilização com criptomoe-
da; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização com serviços de carteira de moeda digital e de armazenamento; 
Fornecimento de software para utilização como carteira de criptomoeda; Fornecimento de software para utilização como carteira eletrónica; Fornecimento 
de software para utilização como carteira digital; Serviços eletrónicos de armazenamento de dados; Fornecimento de utilização temporária de software não 
descarregável para transferência eletrónica de fundos; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para conversão de moeda; For-
necimento de utilização temporária de software não descarregável para recolha e distribuição de dados; Fornecimento de utilização temporária de software 
não descarregável para operações de pagamento; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para ligar computadores a bases de 
dados locais e redes informáticas globais; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criação de bases de dados pesquisáveis 
de informação e dados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para gestão e validação de transações de moeda digital, moeda 
virtual, criptomoeda, ativo digital, ativo cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, criptoficha e criptofichas de consumo; Forneci-
mento de utilização temporária de software não descarregável para criação e gestão de contratos inteligentes; Fornecimento de utilização temporária de 
software não descarregável para gestão de operações de pagamento e troca; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para troca 
eletrónica de moeda para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, 
criptofichas e criptofichas de consumo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização que permite a transferência 
eletrónica de fundos de e para outros; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criação de uma moeda digital descentrali-
zada e de código aberto para utilização em transações baseadas em cadeia de blocos (blockchain); Fornecimento de utilização temporária de software não 
descarregável para criar uma moeda virtual descentralizada e de código aberto para utilização em transações baseadas em cadeia de blocos (blockchain); 
Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criação de uma criptomoeda descentralizada e de código aberto para utilização 
em transações baseadas em cadeia de blocos (blockchain); Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para encriptar e permitir a 
transmissão segura de informação digital através da Internet, assim como sobre outros modos de comunicação entre dispositivos informáticos; Software de 
plataforma de livros de contabilidade distribuídos para utilização no processamento de transações financeiras; Fornecimento de utilização temporária de 
software não descarregável para transferência eletrónica de fundos e conversão de moeda; Fornecimento de um portal web com blogues e publicações não 
descarregáveis na forma de artigos, colunas e guias informativos nos domínios das moedas virtuais, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain) e tendên-
cias de mercado e negociação; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para venda e compra de moeda digital, moe-
da virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Softwa-
re como um serviço (SAAS) com plataformas de software informático para venda e compra de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e 
cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Serviços informáticos, nomeadamente, criação 
de um ambiente virtual online para venda e compra de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos 
digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para 
gerir sistemas informáticos de armazenamento distribuídos por cadeia de blocos (blockchain) e token; Software como um serviço (SAAS) com plataformas 
de software informático para gerir sistemas informáticos de armazenamento distribuído e cadeia de blocos (blockchain); Serviços informáticos, nomeada-
mente, fornecimento de serviços de armazenamento em nuvem encriptado e seguro; Serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento de plataforma de 
armazenamento em nuvem descentralizada de código aberto; Serviços de encriptação de dados com tecnologia de software de cadeia de blocos (blockchain) 
e protocolos ponto-a-ponto para fornecer armazenamento em nuvem seguro, privado e encriptado; Fornecimento de utilização temporária de software não 
descarregável para utilização como carteira de criptomoeda; Mineração de dados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 
para utilização com tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Software como um serviço (SAAS) com software para compensação, atribuição, confor-
midade, registo e liquidação de negociação relacionada com moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), 
ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) com software para compensa-
ção, alocação, conformidade, registo e liquidação de negociação relacionada com moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de 
blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de 
software para facilitar transações e pagamentos utilizando moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos 
digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo que permitem aos utilizadores comprar e vender produtos e serviços a outros; Software 
como um serviço (SAAS) com plataformas de software para facilitar transações e pagamentos utilizando moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos 
digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo que permitem aos utilizadores comprar 
e vender produtos e serviços a outros; Plataformas de software baseadas em Cadeia de blocos (blockchain) e plataformas de software de computação distri-
buídas para auditoria e verificação de informações e códigos digitais; Conceção, desenvolvimento e implementação de software de auditoria e segurança 
para plataformas baseadas em cadeia de blocos (blockchain); Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização na facili-
tação de transações seguras; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para auditoria de moeda digital, moeda virtual, criptomo-
eda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Conceção, desenvolvimen-
to e implementação de software para plataformas de computação distribuídas; Conceção, desenvolvimento e implementação de software para cadeia de 
blocos (blockchain); Conceção, desenvolvimento e implementação de software para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de 
blocos (blockchain), ativo digital, token digital, criptoficha e carteiras de criptofichas de consumo; Conceção, desenvolvimento e implementação de softwa-
re para serviços de verificação de terceiros para transações de moeda digital, incluindo, mas não se limitando a transações que envolvam moeda bitcoin; 
Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para os utilizadores comprarem e venderem produtos utilizando moeda digital, moeda 
virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Forneci-
mento de utilização temporária de software não descarregável para utilização no acesso, leitura, rastreio e utilização da tecnologia de cadeia de blocos 
(blockchain); Serviços de consultoria técnica relacionados com moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), 
ativo digital, token digital, criptoficha e transações de criptofichas de consumo; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informá-
tico para desenvolvimento de sistemas informáticos e de implementação, desenvolvimento e gestão de aplicações; Software como um serviço (SAAS) com 
plataformas de software informático para desenvolvimento de sistemas informáticos e de desenvolvimento, implementação e gestão de aplicações; Forneci-
mento de utilização temporária de software não descarregável que permite aos utilizadores desenvolverem, construírem e executarem aplicações distribuí-
das através de uma plataforma de rede pagamento de contrato inteligente ponto-a-ponto de código aberto; Fornecimento de utilização temporária de softwa-
re de autenticação não descarregável para controlar o acesso e comunicações com computadores e redes informáticas; Fornecimento de utilização temporá-
ria de software não descarregável para utilização na troca de itens virtuais; Fornecimento de trocas digitais; Fornecimento de utilização temporária de soft-
ware não descarregável para utilização na emissão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e Cadeia de blocos (blockchain) e ativos 
digitalizados; Provedor de serviços de aplicação (ASP); Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software de interface de programação de aplicações 
(API) que facilita serviços online para aplicações de software de desenvolvimento de redes sociais; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software 
consciente de localização para pesquisar, determinar e partilhar a localização de produtos, serviços e eventos de interesse; Provedor de serviços de aplicação 
(ASP) com software para serviços de mapeamento; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para redes sociais, gestão de conteúdos de redes 
sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de conteúdo de imagens, audiovisuais e vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, 
anúncios, comunicações publicitárias de meios de comunicação e informação; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para utilização na 
compra, venda, conceção, gestão, rastreio, valorização, otimização, segmentação, análise, entrega e reporte de publicidade e marketing online; Provedor  
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de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a partilha e exibição da localização de um utilizador, planear atividades com outros 
utilizadores e fazer recomendações; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar o mapeamento social e de destino; 
Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a interação e comunicação entre plataformas humanas e de IA (inteligência 
artificial), nomeadamente, robôs, agentes virtuais e assistentes virtuais; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP); Serviços de provedor de ser-
viços de aplicação (ASP) com software para controlo, integração, operação, ligação e gestão de dispositivos de informação controlados por voz, nomeada-
mente, dispositivos eletrónicos inteligentes de consumo inteligentes ligados à nuvem e controlados por voz e dispositivos eletrónicos de assistente pessoal; 
Provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software e web sites, nos 
domínios da produtividade pessoal, comunicação sem fios e aplicações móveis; Provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, fornecimento, 
hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software, websites e bases de dados nos domínios de cálculo do ranking de website com 
base no tráfego de utilizadores; Provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, hospedagem remota de aplicações informáticas de outros; Prove-
dor de serviços de aplicação, nomeadamente, fornecimento, hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software, web sites e bases 
de dados nos domínios da comunicação sem fios, acesso à informação móvel e gestão remota de dados para entrega sem fios de conteúdos a computadores 
portáteis, computadores portáteis e dispositivos eletrónicos móveis; Provedor de serviços de aplicação, nomeadamente, fornecimento, hospedagem, gestão, 
desenvolvimento e manutenção de aplicações, software, websites e bases de dados nas áreas de cálculo do ranking do website com base no tráfego de utili-
zadores; Consultoria informática, programação informática; Consulta e conceção de hardware e software informático; Serviços de hardware, software, apli-
cação e consultoria de rede; Serviços informáticos online, nomeadamente, fornecimento de informação, links online e recursos eletrónicos relacionados 
com desportos, saúde e fitness; Serviços informáticos na forma de fornecimento de páginas online personalizadas com informações definidas ou especifica-
das pelo utilizador, perfis pessoais, realidade virtual, realidade mista e conteúdos e dados de realidade aumentada; Serviços informáticos, nomeadamente, 
criação de comunidades virtuais para utilizadores registados organizarem grupos e eventos, participarem em discussões, obterem feedback dos seus pares e 
envolverem-se em redes sociais, empresariais e comunitárias; Serviços informáticos, nomeadamente, curadoria de conteúdos e anúncios definidos pelo 
utilizador online e criação de feeds de redes sociais; Serviços informáticos, nomeadamente, hospedagem de instalações web online para outros para organi-
zação e realização de reuniões, eventos e discussões interativas através da internet e das redes de comunicação; Serviços informáticos, nomeadamente, 
fornecimento de informação nos domínios da tecnologia e do desenvolvimento de software através da internet; Desenvolvimento de software informático; 
Criação, manutenção e hospedagem de um website e de outras redes de comunicação informática e eletrónica com informação, links online e recursos ele-
trónicos no domínio dos desportos e fitness; Criação, manutenção e hospedagem de um web site interativo e de outras redes de comunicação informática e 
eletrónica que permitam aos utilizadores entrar, aceder, acompanhar o progresso, monitorizar e gerar informações e sucessos relativamente a saúde, fitness, 
exercício pessoal, desporto e atividades desportivas; Criação, manutenção e hospedagem de um web site interativo e de outras redes de comunicação infor-
mática e eletrónica que permitam aos utilizadores competir e comparar informações e sucessos desportivos com outros utilizadores; Conceção e desenvolvi-
mento de hardware e software de realidade aumentada; Conceção e desenvolvimento de hardware informático e software informático; Conceção e desen-
volvimento de software multimédia interativo; Conceção e desenvolvimento de hardware e software de realidade mista; Conceção e desenvolvimento de 
hardware e software de realidade virtual; Serviços de partilha de ficheiros, nomeadamente, fornecimento de instalações online para outros com tecnologia 
que permite aos utilizadores carregarem e descarregarem ficheiros eletrónicos; Hospedagem de conteúdos digitais na internet; Serviços de mapeamento; 
consultoria e conceção de hardware e software de dispositivos de comunicações móveis e computadores móveis; Conceção de software de dispositivos de 
comunicações móveis e computadores móveis para outros; Software informático não descarregável para exibição, agregação, análise e organização de da-
dos e informação nas áreas da saúde, bem-estar, fitness, atividade física, gestão de peso, sono e nutrição; Software informático não descarregável para faci-
litar a interação e comunicação entre plataformas humanas e de IA (inteligência artificial), nomeadamente, robôs, agentes virtuais e assistentes virtuais; 
Software informático não descarregável para partilhar e exibir a localização de um utilizador, planear atividades com outros utilizadores e fazer recomenda-
ções; Software informático não descarregável para mapeamento social e de destino; Software informático não descarregável para rastrear objetivos e esta-
tísticas de fitness, saúde e bem-estar; Software não descarregável para criar programas de treino de fitness personalizados; Software não descarregável para 
criar, gerir e aceder a grupos privados criados por utilizador e administrados dentro de comunidades virtuais; Software não descarregável para encomenda 
e/ou aquisição de produtos e serviços; Software não descarregável para processamento de pagamentos eletrónicos; Software não descarregável para forne-
cer um mercado virtual; Software não descarregável para fornecer serviços de formação pessoal, treinos e avaliações de fitness; Software não descarregável 
para redes sociais, criação de comunidade virtual e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto e dados; Software não descarregável para streaming de con-
teúdos de entretenimento multimédia; Software não descarregável para transmissão, partilha, receção, descarregamento, exibição, interação e transferência 
de conteúdos, texto, obras visuais, obras áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, documentos e obras eletrónicas; Fornecedor de plata-
forma de compra de anúncios online, nomeadamente, fornecimento de programas de software não descarregável para permitir a compradores e vendedores 
de publicidade online comprarem e venderem inventário publicitário; Software de computação em nuvem não descarregável online para utilização no arma-
zenamento eletrónico de dados; Software de computação em nuvem online não descarregável para aplicações e ambientes de realidade virtual, mista e au-
mentada; Software informático online não descarregável para utilização no fornecimento de serviços de retalho e de encomenda de uma grande variedade 
de produtos de consumo; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para utilização na compra e divulgação de publici-
dade; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para redes sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, criação de 
comunidade virtual, e transmissão de conteúdos de imagens, audiovisuais de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações e 
informações publicitárias de meios de comunicação social; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para software de 
comando e reconhecimento de voz, software de conversão de texto, aplicações de software ativadas por voz para gestão de informação pessoal; Plataforma 
como um serviço (PAAS) com plataformas de software para redes sociais e transmissão de imagens, conteúdo audiovisuais, conteúdo de vídeo e mensa-
gens; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) com software informático para permitir aos utilizadores realizarem transações eletrónicas de negó-
cios e e-commerce; Fornecimento de um site interativo que permite aos utilizadores entrarem, acederem, acompanharem o progresso, monitorizarem e gera-
rem informações de nutrição, calorias, saúde, fitness, exercício pessoal, desportos e atividades desportivas; Fornecimento de utilização de software não 
descarregável para fornecer informações sobre desportos, desenvolvimento de capacidades atléticas, coaching de fitness e treino de fitness através de um 
site online e outras redes de comunicação informática e eletrónica para consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais e smartpho-
nes; Fornecimento de um site interativo que permite aos utilizadores entrarem, acederem, acompanharem o progresso, monitorizarem e gerarem informa-
ções sobre calorias, fitness, exercício pessoal e atividades sucessos desportivos; Fornecimento de um serviço de rede online que permite aos utilizadores 
transferirem dados de identidade pessoal para e partilharem dados de identidade pessoal com e entre várias instalações online; Fornecimento de serviços de 
pesquisa de computador personalizados, nomeadamente, pesquisa e recuperação de informações a pedido específico do utilizador através da internet; Forne-
cimento de informações a partir de índices pesquisáveis e bases de dados de informação, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, 
meios eletrónicos, imagens e conteúdos audiovisuais através da internet e das redes de comunicação; Fornecimento de motores de pesquisa de internet; 
Fornecimento de software não descarregável para permitir aos utilizadores realizarem transações comerciais eletrónicas através da internet e redes de comu-
nicações; Fornecimento de instalações online com tecnologia que permite aos utilizadores online criarem perfis pessoais com informações de redes sociais e 
empresariais, transferir e partilhar essas informações entre várias instalações online para se envolverem em redes sociais e gerirem as suas contas de redes 
sociais; Fornecimento de instalações online que dão aos utilizadores a capacidade de carregar, modificar e partilhar áudio, vídeo, imagens fotográficas, 
texto, gráficos e dados; Fornecimento de instalações online com tecnologia que permite aos utilizadores online criarem perfis pessoais com informações de 
redes sociais e empresariais e transferir e partilhar essas informações entre múltiplas instalações online; Fornecimento de software online não descarregável 
para definir, configurar e controlar hardware informático de utilização corporal e periféricos de computador de utilização corporal; Fornecimento de sites 
online que dão aos utilizadores a capacidade de carregar, modificar e partilhar realidade virtual, realidade mista e conteúdos de realidade aumentada, infor-
mação, experiências e dados; Fornecimento de software de assistente pessoal; Fornecimento de plataformas de pesquisa para permitir aos utilizadores soli-
citarem e receberem fotos, vídeos, texto, dados, imagens e obras eletrónicas; Fornecimento de plataformas de pesquisa para permitir aos utilizadores solici-
tarem e receberem conteúdos, texto, obras visuais, obras áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, documentos e obras eletrónicas; Forne-
cimento de software de assistente social; Fornecimento de software para facilitar e organizar o financiamento e distribuição de angariações de fundos e 
donativos; Fornecimento de software para serviços de angariação de fundos de caridade online e serviços de doação financeira; Fornecimento de acesso 
temporário a software informático não descarregável para serviços de mapeamento; Fornecimento de utilização temporária de software informático não 
descarregável e instalações de hospedagem online para permitir aos utilizadores acederem e descarregarem software informático; Fornecimento de utiliza-
ção temporária de software informático não descarregável que permite o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de software  
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móvel para dispositivos de computação portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computadores tablet; Fornecimento de 
utilização temporária de software informático não descarregável para partilhar e exibir a localização de um utilizador, planear atividades com outros utiliza-
dores e fazer recomendações; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para mapeamento social e de destino; For-
necimento de utilização temporária de software informático não descarregável para encontrar editores de conteúdos e conteúdos e para subscrever conteú-
dos; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para acesso, recolha, exibição, edição, ligação, modificação, organi-
zação, marcação, streaming, partilha, armazenamento, transmissão e, de outro modo, fornecimento de suportes eletrónicos, fotografias, imagens, gráficos, 
áudio, vídeos, conteúdo audiovisual, dados e informações através da internet e das redes de comunicação; Fornecimento de utilização temporária de softwa-
re de e-commerce não descarregável para permitir aos utilizadores realizarem transações comerciais eletrónicas através da internet; Fornecimento de utiliza-
ção temporária de software informático não descarregável para pesquisar, determinar e partilhar a localização de produtos, serviços e eventos de interesse; 
Fornecimento de utilização temporária de aplicações de software não descarregáveis para pesquisar e identificar locais e pontos de interesse baseados em 
localização, eventos, marcos, oportunidades de emprego, entretenimento, eventos culturais, compras e ofertas; Fornecimento de utilização temporária de 
aplicações de software não descarregáveis para fornecer informações meteorológicas baseadas em localização; Fornecimento de utilização temporária de 
aplicações de software não descarregáveis para fornecer, ligar ou transmitir notícias ou informações de eventos atuais; Fornecimento de utilização temporá-
ria de software não descarregável para modificar fotografias, imagens e conteúdos áudio, vídeo e áudio-vídeo com filtros fotográficos e efeitos de realidade 
virtual, realidade mista e realidade aumentada (AR), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, geomarcações, etiquetas de metadados, hiperli-
gações; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para tirar fotografias e gravar conteúdos áudio, audiovisuais e vídeo; Forneci-
mento de utilização temporária de software não descarregável para carregamento, descarregamento, arquivamento, permitindo a transmissão e partilha de 
imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo e texto e dados associados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para strea-
ming de conteúdos de entretenimento multimédia; Fornecimento de utilização temporária de software e aplicações online não descarregáveis para mensa-
gens instantâneas, protocolo de voz sobre protocolo de internet (VOIP), videoconferência e áudio-conferência; Fornecimento de utilização temporária de 
software online não descarregável para utilização na conceção, gestão, medição, análise, divulgação e serviço de publicidade de outros; Fornecimento de 
utilização temporária de software não descarregável para tirar fotografias e gravar conteúdo de áudio, audio-visual e vídeo; Fornecimento de serviços de 
motores de pesquisa da Internet; Aluguer de software informático que dá aos utilizadores a capacidade de carregar, editar e partilhar imagens, vídeos e 
conteúdos audiovisuais; Software como um serviço (SAAS) com software informático para aceder, navegar e pesquisar bases de dados online, conteúdo 
áudio, vídeo e multimédia, jogos e aplicações de software, mercados de aplicações de software; Software como um serviço (SAAS) com software informá-
tico para aceder, monitorizar, rastrear, pesquisar, guardar e partilhar informações sobre tópicos de interesse geral; Software como um serviço (SAAS) com 
software informático para ligação, operação, integração, controlo e gestão de dispositivos eletrónicos de consumo em rede, dispositivos climáticos domésti-
cos e produtos de iluminação através de redes sem fios; Software como um serviço (SAAS) com software informático utilizado para controlar informações 
controladas por voz autónoma e dispositivos de assistente pessoal; Software como um serviço (SAAS) para utilização na conceção, criação e análise de 
dados, métricas e relatórios nas áreas da saúde, fitness, sono, nutrição e bem-estar; Serviços de software como um serviço (SAAS) com software para envio 
e receção de mensagens eletrónicas, notificações e alertas; Serviços de software como um serviço (SAAS) com software para utilização de um algoritmo 
para calcular e gerar dados para atividade desportiva, treino de fitness, avaliações de nível de fitness, coaching de fitness, recomendações de fitness e defini-
ção de objetivos; Serviços de software como um serviço (SAAS), nomeadamente, hospedagem de software para utilização por outros para utilização de um 
algoritmo para calcular e gerar dados para atividade desportiva, treino de fitness, avaliações de nível de fitness, coaching de fitness, recomendações de 
fitness e definição de objetivos; Serviços de software como um serviço (SAAS), nomeadamente, fornecimento de um website personalizado e um portal 
móvel para indivíduos com análise de dados com base em métricas fisiológicas para fins de monitorização da saúde; Software como um serviço (SAAS) 
que permite aos utilizadores gerirem contas de colaboradores, agendar e acompanhar a participação dos colaboradores, e facilitar e gerir programas de 
fitness e bem-estar corporativos; Software para mensagens eletrónicas; Serviços de apoio técnico, nomeadamente, resolução de problemas na forma de 
diagnóstico de problemas de hardware e software informáticos; Serviços tecnológicos, nomeadamente, serviços de armazenagem de dados. CLASSE 45: 
Serviços de redes sociais e encontros online; Serviços de redes sociais, apresentação social e encontros fornecidos através de acesso a bases de dados infor-
máticas e bases de dados online pesquisáveis nos domínios das redes sociais, apresentação social e namoro; Fornecimento de informações nos domínios das 
redes sociais e apresentação social; Fornecimento de serviços de redes sociais, nomeadamente, fornecimento de informação no domínio do desenvolvimen-
to pessoal, autoaperfeiçoamento, autorrealização, caridade, filantropia, voluntariado, serviços públicos e comunitários e atividades humanitárias; Forneci-
mento de serviços de concierge para ir ao encontro de necessidades de indivíduos, nomeadamente, marcação de reservas, facilitar compras pessoais, organi-
zar entregas pessoais, fazer acordos pessoais solicitados, fornecer recomendações sobre produtos e serviços, fornecer informações específicas de cliente 
para ir ao encontro de necessidades individuais; Serviços jurídicos; Rever normas e práticas relativas ao conteúdo das redes sociais; Consultoria de confor-
midade no domínio das redes sociais; Serviços de consultoria na domínio das redes sociais online e serviços de redes sociais; Serviços de autenticação; 
Rede de investimento social online na forma de um serviço de redes sociais online no domínio de investimentos; Fornecimento de um website com infor-
mações sobre o desenvolvimento de tecnologias de privacidade, segurança, cadeia de blocos (blockchain) e livros de contabilidade distribuídos, assim como 
lei de governança de dados; Consultoria de conformidade regulamentar no domínio de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de 
blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, criptoficha e aplicações de criptofichas de consumo; Serviço de redes sociais online para investido-
res que permitem comércio financeiro e troca de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitali-
zados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Serviços de verificação de identificação de empresa; Serviços de verificação de identificação; 
Serviços de redes sociais online; Serviços de concierge pessoal para outros que incluem a realização de acordos pessoais e reservas pessoais solicitados e 
fornecimento de informações específicas de cliente para ir ao encontro das necessidades individuais; Fornecimento de acesso a bases de dados informáticas 
e bases de dados online pesquisáveis nos domínios das redes sociais, apresentação social e namoro; Serviços de apresentação social e redes de namoro; 
Serviços de redes sociais relacionados com atividades desportivas, de fitness e de coaching fornecidas através de um site comunitário online e de outras 
redes de comunicação informática e eletrónica; Serviços de verificação de utilizadores. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindicação de pr ior idade do registo depositado na Jamaica, sob o nº. 083739, depositado a 08 de Julho 2021. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004769/2022/ME/MS  
38 
Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.  
 
CHINA.  
Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road, 
Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, 201612, 
China. 
 
Comercial   
05-01-2022  
CLASSE 38:Transmissão de telegramas; Serviços de  

AMBANDHA 

agências noticiosas; Transmissão sem fios [wireless]; Teledifusão por cabo; 
Transmissão de mensagens; Comunicações por telefones móveis;  

Comunicações por terminais de computadores; Transmissão de mensagens e 
de imagens assistida por computador; Transmissão de correio eletrónico; 
Transmissão por fax; Informações sobre telecomunicações; Aluguer de apa-
relhos para a transmissão de mensagens; Aluguer de modems; Aluguer de 
aparelhos de telecomunicações; Transmissão por satélite; Serviços de qua-
dros de avisos eletrónicos [serviços de telecomunicações]; Fornecimento de 
ligações para telecomunicações a uma rede informática mundial; Serviços de 
encaminhamento e de ligação para telecomunicações; Serviços de teleconfe-
rências; Fornecimento de acesso a uma rede informática mundial; Aluguer 
de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; Fornecimento de canais 
de telecomunicação para serviços de teleshopping; Fornecimento de acesso a 
chats de internet; Fornecimento de acesso a bases de dados; Serviços de 
correio de voz; Transmissão de cartões de felicitações on-line; Transmissão 
de ficheiros digitais; Serviços de videoconferência; Disponibilização de 
fóruns online; Transmissão de dados por fluxo contínuo [streaming]; Comu-
nicações radiofónicas; Difusão de vídeo-a-pedido (video-on-demand); 
Transmissão de podcasts.  
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00004770/2021/ME/MP 
05  
 
PFIZER INC.  
 
ESTADO UNIDOS DA AMÉRICA.  
235 East 42nd Street, New York, New York 10017, 
United States of America. 
 

Industrial e Comercial  
17-12-2021  
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 

00004771/2022/ME/MP  
31 
 
TECHNISEM.  
 
FRANÇA 
ZAC Anjou Actiparc de Jumelles, 49160 Longué-
Jumelles, France.  
 
Industrial e Comercial 
05-01-2022   
Abaixo listado 

 

00004772/2021/ME/MS  
35, 36, 42.  
 
FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A  
PORTUGAL.  
 
Largo do Calhariz nº. 30, 1249-001 Lisboa, Portugal.  
 
Comercial  
27-12-2021  
CLASSE 35: Publicidade, serviços de marketing,  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 05: Preparações farmacêuticas e veterinárias, produtos higiénicos 
para uso médico; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou 
veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e 
animais; Emplastros; Matérias para chumbar os dentes e para impressões 
dentárias; Desinfetantes; Preparações para a destruição de vermes; Fungici-
das, herbicidas. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004773/2021/MN/MP  
03 
 
Recicleoil Fabricação de Sabões e Detergentes Socieda-
de Unipessoal, Lda.  
CABO VERDE.  
 
CALHETA  
 
Industrial e Comercial  
16-12-2021  
 
CLASSE 3: Sabões, detergentes, Perfumes, óleos natu-
rais para cabelos. 

 

00004774/2022/ME/MP  
32 
 
THE COCA-COLA COMPANY  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados 
Unidos da América 
 
Industrial e comercial  
06-01-2022  
CLASSE 32: Cervejas; águas minerais e gasosas e 
outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos 
de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebi-
das.  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 31: Produtos agrícolas, hortícolas e florestais; Grãos, não prepara-
dos nem processados; Frutos e legumes frescos; Frutos cítricos frescos; 
Sementes (grãos); Germes para botânica; Sementes, bolbos e plântulas para 
o cultivo selectivo de plantas; Sementes de cereais, em bruto; Malte; Plantas 
e flores naturais; Relva natural; Forragem [alimento para gado]; Plântulas; 
Árvores [plantas]; Plantas secas para decoração. 

serviços de assessoria relacionados com marketing. CLASSE 36: Seguros, 
serviços financeiros; serviços imobiliários, serviços monetários. CLASSE 
42: Alojamento de espaço de memória na internet; alojamento de portais 
Web; alojamento de servidores; alojamentos de sítios Web (Web sites) aloja-
mento de plataformas na internet; conceção e construção de homepages e 
páginas de internet; planeamento, concessão, desenvolvimento e manutenção 
de sítios web em linha para terceiros. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004775/2021/ME/MP  
05 
 
FERRING B.V.  
 
HOLANDA 
 
Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, Holanda.   
 
Industrial e Comercial  
30-12-2021  
CLASSE 05: Preparações e substâncias farmacêuticas. 

XELJANZ 

Reivindicação de cores: Amarelo e castanho escuro. 

Reivindicação de cores: Verde, preto, azul e laranja. 

FERRING 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004778/2021/ME/MS  
35, 36  
 
IIBGROUP HOLDINGS W.L.L.  
 
BARÉM  
Office 111, 8th floor, Jeera Tower 1, Building 683, Rd 
2811, Block 428,Seef District, Manama, Kingdom of 
Bahrain  
 

Comercial  
30-12-2021  
 
CLASSE 35: Publicidade; gestão, organização e admi-
nistração de negócios comerciais; trabalhos de  

 

00004776/2021/ME/MP  
32 
 
UNITED DUTCH BREWERIES B.V.  
 

HOLANDA. 
Druivenstraat 21, 4816 KB Breda, Holanda  

 
Industrial e Comercial  
 
30-12-2021  
CLASSE 32: Cervejas; Bebidas não alcoólicas à base 
de malte. 

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 

00004777/2021/ME/MS 
35, 36  
IIBGROUP HOLDINGS W.L.L.  
 

BARÉM.  
 
Office 111, 8th floor, Jeera Tower 1, Building 683, Rd 
2811, Block 428, Seef District, Manama, Kingdom of 
Bahrain.  
 
Comercial  
30-12-2021  
 

Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004779/2021/ME/MP  
05 
 
PFIZER INC.  
 
ESTADO UNIDOS DA AMÉRICA.  
235 East 42nd Street, New York, New York 10017, 
United States of America.  
 

Industrial e Comercial  
17-12-2021  
 
CLASSE 05: Preparações farmacêuticas e veterinárias, 
produtos higiénicos para uso médico; alimentos e subs-
tâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, ali-
mentos para bebés; suplementos alimentares para huma-
nos e animais; Emplastros; Matérias para chumbar os 
dentes e para impressões dentárias; Desinfetantes; Pre-
parações para a destruição de vermes; Fungicidas, her-
bicidas. 

Reivindicação de cores: Branco, vermelho, dourado. 
CLASSE 35: Publicidade; gestão, organização e administração de negócios  

comerciais; trabalhos de escritório; gestão de programas de fidelização de consumidores; escrituração e contabilidade; serviços de assessoria para a direc-
ção de negócios comerciais; serviços de intermediação comercial relacionados com a aproximação de potenciais investidores privados com empresários 
com necessidade de financiamento; fornecimento de informações comerciais através de um website; serviços de intermediação comercial; serviços de gru-
pos de pressão comercial; serviços de aconselhamento e informação comercial aos consumidores na escolha de produtos e serviços; serviços de comunica-
ções empresariais; elaboração de extractos de contas; previsões económicas; auditorias financeiras; marketing; publicidade online numa rede informática; 
serviços de declarações fiscais. CLASSE 36: Serviços financeiros, monetários e bancários; serviços de seguros; negócios imobiliários; investimento de 
capitais; colectas de beneficência; operações de compensação [câmbio]; serviços de agências de crédito; emissão de cartões de crédito; financiamento parti-
cipativo; aconselhamento em matéria de endividamento; depósito de valores; transferência electrónica de fundos; análise financeira; consultadoria financei-
ra; gestão financeira; fornecimento de informação financeira; serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; pagamentos por conta [prestações]; 
empréstimo de títulos; serviços de fundos mútuos; serviços bancários online;  processamento de pagamentos por cartão de débito; serviços de fundo de 
previdência; serviços de caixas de pagamento de reformas; serviços de depósitos em cofres-fortes; serviços de caixas de aforro; corretagem de valores mo-
biliários; corretagem de acções e obrigações; serviços fiduciários. 

IIBGROUP 

direcção de negócios comerciais; serviços de intermediação comercial relaci-
onados com a aproximação de potenciais investidores privados com empre-
sários com necessidade de financiamento; fornecimento de informações 
comerciais através de um website; serviços de intermediação comercial; 
serviços de grupos de pressão comercial; serviços de aconselhamento e in-
formação comercial aos consumidores na escolha de produtos e serviços; 
serviços de comunicações empresariais; elaboração de extractos de contas; 
previsões económicas; auditorias financeiras; marketing; publicidade online 
numa rede informática; serviços de declarações fiscais. CLASSE 36: Servi-
ços financeiros, monetários e bancários; serviços de seguros; negócios imo-
biliários; investimento de capitais; colectas de beneficência; operações de 
compensação [câmbio]; serviços de agências de crédito; emissão de cartões 
de crédito; financiamento participativo; aconselhamento em matéria de endi-
vidamento; depósito de valores; transferência electrónica de fundos; análise 
financeira; consultadoria financeira; gestão financeira; fornecimento de in-
formação financeira; serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; 
pagamentos por conta [prestações]; empréstimo de títulos; serviços de fun-
dos mútuos; serviços bancários online; processamento de pagamentos por 
cartão de débito; serviços de fundo de previdência; serviços de caixas de 
pagamento de reformas; serviços de depósitos em cofres-fortes; serviços de 
caixas de aforro; corretagem de valores mobiliários; corretagem de acções e 
obrigações; serviços fiduciários. 

IBRANCE 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

 

00004780/2022/MN/MP  
25 
 

ROGÉRIO PAULO LIMA MONTEIRO  
 
CABO VERDE  
VILA RIBEIRA GRANDE, Ilha de Santo Antão, 
Cabo Verde  
 

Industrial e Comercial  
17-01-2022  
 

CLASSE 25: Vestuário, calçado e chapelaria  

SINTONTON SÉB 
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00004782/2021/ME/MP  
29, 30  
 
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH  
 
SUÍÇA  
Chollerstrasse 4, Zug 6300, Suíça  
 
Industrial e comercial  
30-12-2021  
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 

CLASSE 29: Frutos secos, em conserva, cozidos e em compota; geleias; 
doces; marmelada; manteiga de cacau; produtos lácteos; produtos lácteos 
para barrar; produtos lácteos, em particular sobremesas lácteas e sobremesas 
lácteas refrigeradas, incluindo cremes [produtos lácteos] e produtos de iogur-
te; queijo; queijo creme; produtos à base de queijo; queijo para barrar; queijo 
fresco; leite e lacticínios; leite em pó; sobremesas e preparações para fazer 
sobremesas elaboradas a partir de produtos lácteos; iogurtes; iogurtes para 
beber; batidos; natas; nata batida; pudins de nata; requeijão; bebidas onde 
predomina o leite; bebidas aromatizadas à base de leite, incluindo bebidas à 
base de leite aromatizadas com chocolate, chocolate branco e/ou café; trifle 
(sobremesa feita com bolo, fruta, creme e chantilly); substitutos lácteos; leite 
de amêndoa; leite de soja; leite de arroz; leite de coco; leite de aveia; leite de 
amendoim; bebidas à base de iogurte; sobremesas à base de substitutos do 
leite; snacks à base de batata, legumes ou frutas; frutos de casca rija torrados, 
secos, salgados e temperados; pastas para barrar de avelã; pastas para barrar 
à base de fruta; pastas para barrar à base de frutos secos. CLASSE 30: Café; 
extractos de café; substitutos do café; cacau; chocolate; bebidas à base de 
cacau, chocolate e café e preparações para estas bebidas; chá; produtos de 
panificação; açúcar e adoçantes; pastelaria; bolachas; biscoitos; brownies; 
cheesecakes; bolos; waffles [gaufres]; bolachas de baunilha [wafers]; produ-
tos de confeitaria, em particular confeitaria de açúcar e confeitaria de choco-
late; produtos de chocolate para barrar; confeitaria congelada e refrigerada; 
creme gelado; sobremesas; sobremesas congeladas à base de cereais e choco-
late; bolos congelados; iogurte congelado; sobremesas refrigeradas à base de 
cereais e chocolate; produtos de massa de pasteleiro; preparações feitas de 
cereais; cereais de pequeno-almoço; gelados; sorvetes; mel; pudins; pipocas 
e fritos de milho; snacks à base de milho, arroz, cevada, centeio ou de paste-
laria. 

 

 

00004783/2022/ME/MP  
07, 09, 11  
Alfred Kärcher SE & Co. KG  
 
ALEMANHA  
Alfred-Kärcher-Strasse 28 - 40, 71364 Winnenden, 
Germany  
 

Industrial e comercial  
05-01-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 07: Aparelhos mecânicos de pulverização, enxaguamento e limpe-
za, e instalações que consistem dos mesmos, em particular aparelhos de lim-
peza a alta pressão, aparelhos de limpeza a vapor e a jacto de vapor, apare-
lhos de jacto de partículas, aparelhos de extracção por pulverização, máqui-
nas de escovar, aspiradores, máquinas de limpeza de pavimentos; robots de 
aspiração e limpeza; aparelhos de polimento de pavimentos; aspiradores de 
escovagem de alcatifas; máquinas de limpeza de superfícies duras; máquinas 
de limpeza para pisos duros; máquinas de limpeza para coberturas têxteis; 
varredoras; aparelhos de limpeza do interior de recipientes; máquinas de 
limpeza de superfícies de vidro; aparelhos mecânicos de limpeza de janelas; 
aparelhos de limpeza automática de janelas (eléctricos); aparelhos de funcio-
namento mecânico para limpeza de veículos automóveis; ferramentas motori-
zadas para raspar gelo; máquinas de limpeza de peças de metal, plástico e/ou 
vidro; máquinas de desengordurar; robots de limpeza; aparelhos eléctricos de 
aspiração para fins industriais; instalações de lavagem de veículos; aparelhos 
mecânicos para remoção de conservantes de veículos; máquinas de lavar 
roupa; máquinas de lavar louça; comandos hidráulicos para máquinas; apare-
lhos mecânicos para produção de granulado de gelo seco; partes dos produtos 
supracitados, em particular escovas,  mangueiras, pistolas pulverizadoras 
manuais, cabeças de sucção, bicos pulverizadores, tubos de jacto, tubos de 
aspiradores, sacos de aspiradores, filtros de aspiradores; enroladores mecâni-
cos de mangueiras; implementos motorizados para jardinagem; implementos 
e máquinas florestais motorizadas; implementos e máquinas agrícolas moto-
rizadas; máquinas de mondar; implementos e máquinas de cortar relva moto-
rizadas; máquinas de colheita; serras eléctricas; correntes para serras eléctri-
cas; desmatadores (máquinas); foices (máquinas); cortadores de sebes 
(máquinas); máquinas de cortar relva (máquinas); máquinas de cortar relva 
automáticas (eléctricas); robots de corte de relva; escarificadores (máquinas);  

máquinas hortícolas; máquinas para limpeza de ruas; máquinas de terraplanagem; pás para máquinas de terraplanagem; implementos e máquinas de espa-
lhamento motorizados; acessórios para implementos e máquinas de espalhamento motorizados (incluídos na classe 7); sopradores de neve; limpa-neves; 
máquinas de limpeza de neve; pás para limpa-neves; carregadoras frontais; pás para carregadoras frontais; máquinas de desbastamento; lâminas de desbasta-
mento; implementos motorizados para o cultivo do solo e máquinas de cultivo do solo; equipamento de trabalho montável em veículos para fins de horticul-
tura, agricultura, silvicultura e municipais; equipamento de trabalho rebocado por veículos para fins de horticultura, agricultura, silvicultura e municipais; 
bombas (incluídas na classe 7), em particular bombas de água, bombas para lagos, bombas submersíveis, bombas para jardins, bombas de água doméstica, 
bombas de alta pressão, bombas doseadoras; bombas de sucção de folhas; sopradores de folhas; aparelhos mecânicos de jacto de água de alta pressão para 
limpeza, remoção e tratamento de superfícies e para corte, perfuração e rebarbagem; ferramentas de água de alta pressão, em particular lanças de alta pres-
são e pistolas de pulverização de alta pressão; bicos de jacto de água (partes de máquinas); suportes de bicos de pulverização (partes de máquinas); válvulas 
(partes de máquinas); injectores (partes de máquinas); aparelhos de filtragem (máquinas); máquinas de manipulação pneumáticas, hidráulicas, eléctricas ou 
manuais, dispositivos de posicionamento, mecanismos de alimentação e robots para guiar ferramentas de água a alta pressão; geradores para geração de 
energia. CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos para conduzir, comutar, transformar, acumular, regular e controlar electricidade; transmissores e receptores 
sem fios; meios de armazenamento de dados; aparelhos móveis de comunicação de dados; comandos eléctricos, incluindo os operados por moedas; contro-
ladores eléctricos; comandos via rádio; interruptores temporizados; cabos de ligação eléctrica; cabos de extensão; baterias (eléctricas); baterias eléctricas 
recarregáveis; carregadores para baterias eléctricas; aparelhos eléctricos de controlo de irrigação; leitores para a leitura sem contacto de marcações, em 
particular leitores de códigos de barras e leitores RFID (Identificação de Frequência de Rádio); aparelhos de medição; dosímetros; equipamento e computa-
dores de processamento de dados; software informático (armazenado); software informático (descarregável); software de aplicação; vestuário de protecção 
contra incêndio, radiação radioactiva, contaminação biológica e contaminação química; equipamento de protecção e segurança; capacetes de protecção; 
óculos de protecção; máscaras de protecção; botas de protecção; máscaras respiratórias; filtros para máscaras respiratórias; vestuário de trabalho de protec-
ção. CLASSE 11: Aparelhos de secagem, nomeadamente para veículos automóveis; aparelhos de limpeza do corpo, nomeadamente chuveiros corporais; 
chuveiros de jardim; aparelhos de arrefecimento; aparelhos de aquecimento; instalações de aquecimento; aparelhos geradores de vapor; aparelhos geradores 
de ar quente; aquecedores de água (aparelhos); sistemas de aspersão para irrigação; aparelhos dispensadores de água; dispensadores de água mineral, águas 
gaseificadas, águas de mesa, bebidas de fruta, sumos de fruta e/ou limonadas (excepto máquinas de venda automática); instalações de distribuição de água; 
bicos gota-a-gota para instalações de irrigação; aparelhos de irrigação para uso agrícola e hortícola; filtros de água; filtros para água potável; filtros de ar; 
sopradores para fins de ventilação; purificadores de ar; secadores de ar; humidificadores de ar; aquecedores térmicos a óleo; aparelhos eléctricos de cozinha 
e instalações de cozinha; cozinhas de campo móveis, nomeadamente aparelhos transportáveis eléctricos, alimentados a combustível ou a gás; lavandarias de 
campo, nomeadamente secadores de roupa transportáveis eléctricos, alimentados a combustível ou a gás; aparelhos de tratamento de água potável e de 
águas residuais e instalações que consistam dos mesmos. 

Reivindicação de cores: Preto e Amarelo  
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004784/2021/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  
22-12-2021  
 
CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para es-
tes. 

 

00004785/2022/MN/MS  
43 
 
CASA DO CHEF - CHURRASCARIA E COMPAI-
NHA, LDA  
 
CABO VERDE  
Praça Center de Palmarejo.  
 
Comercial  
05-01-2022  
 
CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); 
alojamento temporário 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

 

CLASSE 29: Frutos secos, em conserva, cozidos e em compota; geleias; 
doces; marmelada; manteiga de cacau; produtos lácteos; produtos lácteos 
para barrar; produtos lácteos, em particular sobremesas lácteas e sobremesas 
lácteas refrigeradas, incluindo cremes [produtos lácteos] e produtos de iogur-
te; queijo; queijo creme; produtos à base de queijo; queijo para barrar; queijo 
fresco; leite e lacticínios; leite em pó; sobremesas e preparações para fazer 
sobremesas elaboradas a partir de produtos lácteos; iogurtes; iogurtes para 
beber; batidos; natas; nata batida; pudins de nata; requeijão; bebidas onde 
predomina o leite; bebidas aromatizadas à base de leite, incluindo bebidas à 
base de leite aromatizadas com chocolate, chocolate branco e/ou café; trifle 
(sobremesa feita com bolo, fruta, creme e chantilly); substitutos lácteos; leite 
de amêndoa; leite de soja; leite de arroz; leite de coco; leite de aveia; leite de 
amendoim; bebidas à base de iogurte; sobremesas à base de substitutos do 
leite; snacks à base de batata, legumes ou frutas; frutos de casca rija torrados, 
secos, salgados e temperados; pastas para barrar de avelã; pastas para barrar 
à base de fruta; pastas para barrar à base de frutos secos. CLASSE 30: Café; 
extractos de café; substitutos do café; cacau; chocolate; bebidas à base de 
cacau, chocolate e café e preparações para estas bebidas; chá; produtos de 
panificação; açúcar e adoçantes; pastelaria; bolachas; biscoitos; brownies; 
cheesecakes; bolos; waffles [gaufres]; bolachas de baunilha [wafers]; produ-
tos de confeitaria, em particular confeitaria de açúcar e confeitaria de choco-
late; produtos de chocolate para barrar; confeitaria congelada e refrigerada; 
creme gelado; sobremesas; sobremesas congeladas à base de cereais e choco-
late; bolos congelados; iogurte congelado; sobremesas refrigeradas à base de 
cereais e chocolate; produtos de massa de pasteleiro; preparações feitas de 
cereais; cereais de pequeno-almoço; gelados; sorvetes; mel; pudins; pipocas 
e fritos de milho; snacks à base de milho, arroz, cevada, centeio ou de paste-
laria 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004786/2021/ME/MP  
29, 30  
 
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH  
 
SUÍÇA  
Chollerstrasse 4, Zug 6300, Suíça  
 

Industrial e comercial  
30-12-2021  
 
Abaixo listado 

 

00004787/2021/ME/MP  
29, 30  
 
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING GMBH  
 
SUÍÇA  
 
Chollerstrasse 4, Zug 6300, Suíça  
 
Industrial e comercial  
 
30-12-2021  
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Reivindicação de cores: Preto, azul e cinzento 

CLASSE 29: Frutos secos, em conserva, cozidos e em compota; geleias; 
doces; marmelada; manteiga de cacau; produtos lácteos; produtos lácteos 
para barrar; produtos lácteos, em particular sobremesas lácteas e sobremesas 
lácteas refrigeradas, incluindo cremes [produtos lácteos] e produtos de io-
gurte; queijo; queijo creme; produtos à base de queijo; queijo para barrar; 
queijo fresco; leite e lacticínios; leite em pó; sobremesas e preparações para 
fazer sobremesas elaboradas a partir de produtos lácteos; iogurtes; iogurtes 
para beber; batidos; natas; nata batida; pudins de nata; requeijão; bebidas 
onde predomina o leite; bebidas aromatizadas à base de leite, incluindo 
bebidas à base de leite aromatizadas com chocolate, chocolate branco e/ou 
café; trifle (sobremesa feita com bolo, fruta, creme e chantilly); substitutos 
lácteos; leite de amêndoa; leite de soja; leite de arroz; leite de coco; leite de 
aveia; leite de amendoim; bebidas à base de iogurte; sobremesas à base de 
substitutos do leite; snacks à base de batata, legumes ou frutas; frutos de 
casca rija torrados, secos, salgados e temperados; pastas para barrar de ave-
lã; pastas para barrar à base de fruta; pastas para barrar à base de frutos 
secos. CLASSE 30: Café; extractos de café; substitutos do café; cacau; cho-
colate; bebidas à base de cacau, chocolate e café e preparações para estas 
bebidas; chá; produtos de panificação; açúcar e adoçantes; pastelaria; bola-
chas; biscoitos; brownies; cheesecakes; bolos; waffles [gaufres]; bolachas de 
baunilha [wafers]; produtos de confeitaria, em particular confeitaria de açú-
car e confeitaria de chocolate; produtos de chocolate para barrar; confeitaria 
congelada e refrigerada; creme gelado; sobremesas; sobremesas congeladas 
à base de cereais e chocolate; bolos congelados; iogurte congelado; sobre-
mesas refrigeradas à base de cereais e chocolate; produtos de massa de pas-
teleiro; preparações feitas de cereais; cereais de pequeno-almoço; gelados; 
sorvetes; mel; pudins; pipocas e fritos de milho; snacks à base de milho, 
arroz, cevada, centeio ou de pastelaria. 

Reivindicação de cores: Vermelho, Dourado, Preto.  
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004788/2021/ME/MP&S  
09, 35, 36, 38, 42  
 
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORA-
TED  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
2000 Purchase Street, Purchase, New York, N.Y., 
10577, E.U.A  
 
Industrial e comercial  
30-12-2021  
 
Abaixo listado 

CLASSE 09: Hardware informático e software descarregável para facilitar e administrar transações de pagamento, transações bancárias e serviços de car-
tões de pagamento; hardware informático e software descarregável para processamento eletrónico e transmissão de dados de pagamento de faturas; hardwa-
re informático e software descarregável para serviços de desembolso de dinheiro, serviços de caixas automáticas, autenticação de transações, encaminha-
mento, serviços de autorização e liquidação, deteção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de encriptação; aparelhos e instrumentos de 
telecomunicações e elétricos, nomeadamente aparelhos para gravação, transmissão e reprodução de dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabili-
dade; aparelhos para rastreio, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede informática global; hardware informático e software descarregável, 
nomeadamente 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 des-
carregáveis; aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras; codificadores e descodificadores; mo-
dems; hardware informático e software descarregável para facilitar transações de pagamento por meios eletrónicos através de redes sem fios, redes informá-
ticas globais e/ou dispositivos de telecomunicações móveis; hardware informático e software descarregável para a criação de chaves de encriptação, certifi-
cados digitais e assinaturas digitais; software descarregável para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais 
de clientes utilizado por indivíduos, instituições bancárias e financeiras; hardware informático e software descarregável que facilita a identificação e auten-
ticação de dispositivos de comunicação de campo próximo (nfc) e dispositivos de identificação por radiofrequência (rfid); software informático descarregá-
vel 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, 
avaliações críticas de produtos, ligações aos websites de retalho de terceiros, e informações sobre descontos; aplicação informática para utilização em liga-
ção com terminais de pagamento sem contacto com o objetivo de permitir aos comerciantes aceitar transações comerciais móveis sem contacto, apresenta-
ção sem contacto de credenciais de fidelidade, e resgate sem contacto de cupões, reduções, descontos, vales e ofertas especiais; software informático des-
carregável 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 descarregá-
vel para acesso, leitura e seguimento de informação no campo das transações financeiras em tecnologia blockchain; chips de circuito integrado para utiliza-
ção em telemóveis e dispositivos nfc e rfid; cartões codificados magnéticos e cartões contendo um chip de circuito integrado ("cartões inteligentes"); car-
tões 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 eletró-
nicas de encriptação; hardware informático e software descarregável para utilização nas indústrias de serviços financeiros, bancária e de 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 armazenamento de informação sobre transações, identificação e informação financeira para utilização nas indústrias de serviços 
financeiros, bancária e de telecomunicações; dispositivos de identificação por radiofrequência (transponders); aparelhos de verificação eletrónica para com-
provar a autenticação de cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; caixas 
automáticas de dinheiro; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos. CLASSE 35: Serviços de assessoria empresarial; investigações em negó-
cios comerciais; serviços de agências de informações comerciais; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de venda a retalho; servi-
ços de comparação de preços; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; consultadoria de marketing; estudos de mercado; acompa-
nhamento, análise, previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento dos titulares de cartões de dinheiro eletrónico relativamente às com-
pras; promoção da venda de produtos e serviços de terceiros através de prémios e incentivos concedidos pela utilização de cartões de crédito, débito e paga-
mento; administração comercial de programas de fidelização e de prémios; assistência em matéria de gestão comercial, industrial e empresarial; avaliações 
em negócios comerciais; serviços de assessoria para a direção de negócios comerciais; elaboração de extratos de contas; contabilidade; pesquisas comerci-
ais; relações públicas; serviços de venda a retalho fornecidos online ou através de meios de telecomunicações móveis relativos à concessão de cartões de 
crédito, débito e pagamento; compilação de índices de informações utilizando tecnologia blockchain; promoção de concertos e eventos culturais de tercei-
ros; publicidade de transporte, viagens, hotéis, alojamento, alimentos e refeições, desporto, entretenimento e visitas turísticas; fornecimento de informações 
relativas à compra de produtos e serviços online através da internet e de outras redes informáticas; gestão de registos financeiros; serviços de informação, 
assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos. CLASSE 36: Consultadoria financeira; informação financeira; patrocínio 
financeiro; serviços financeiros, nomeadamente 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, serviços 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 paga-
mento, serviços de processamento de pagamentos 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 consumo; divulgação de informação financeira através de uma rede informática global; análise e consulta finan-
ceira; serviços de processamento de transações financeiras por titulares de cartões através de caixas automáticas; manutenção de registos financeiros; servi-
ços de carteira eletrónica de valores armazenados; operações bancárias eletrónicas através de compensação [câmbio]; serviços imobiliários; avaliações 
imobiliárias; gestão de investimentos imobiliários; serviços de investimentos imobiliários; serviços de seguros imobiliários; financiamento imobiliário; 
corretagem imobiliária; estimativas imobiliárias; serviços de agência imobiliária; avaliação imobiliária; administração imobiliária; administração de assun-
tos financeiros relacionados com imóveis; concessão de empréstimos imobiliários; serviços de financiamento relacionados com a promoção imobiliária; 
serviços de corretagem financeira na área imobiliária; investimento de capital em bens imobiliários; serviços de investimento imobiliário comercial; servi-
ços 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 transações imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; gestão de carteiras imobiliárias; financiamento hipotecário e titula-
rização de ativos; serviços de consultadoria sobre soluções de pagamento, operações bancárias, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; 
serviços de informação, assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos. CLASSE 38: Telecomunicações; serviços de teleco-
municações móveis; serviços de telecomunicações baseadas na internet; serviços de comunicação de dados; transmissão eletrónica de dados através de uma  
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rede global remota de processamento de dados, incluindo a internet; serviços de transmissão, fornecimento ou visualização de informações a partir de um 
banco de dados informático ou através da internet, no domínio dos serviços financeiros; transmissão de dados através do tratamento eletrónico de imagens 
por ligação telefónica móvel; serviços de correio eletrónico, envio e receção de mensagens; serviços de teledifusão, radiodifusão e difusão via internet; 
fornecimento de acesso de utilizadores múltiplos a uma rede de informação computorizada segura para a transferência e divulgação de uma gama de infor-
mações no domínio dos serviços financeiros; serviços de cartões telefónicos pré-pagos; serviços de informação, assessoria e consultadoria relacionados 
com todos os serviços atrás referidos. CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos, e serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de 
análise e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computador; conversão de dados ou documentos de 
suporte físico para formato eletrónico; consultadoria no domínio do hardware e do software informático; programação de computadores; serviços de assis-
tência e consultadoria para gerir sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; fornecimento de acesso temporário a software e aplicações não descar-
regáveis para a gestão, localização, ativação e desativação de credenciais de autenticação e digitais de dispositivos de comunicação de campo próximo 
(nfc); conceção, desenvolvimento, manutenção e atualização de hardware informático e software de aplicação para dispositivos digitais móveis; conceção, 
desenvolvimento, manutenção e atualização de programas de computador descarregáveis e software de aplicação para telemóveis e outros dispositivos 
digitais que permite aos utilizadores aceder a cupões, vales, códigos de vales, descontos, informações de comparação de preços, avaliações críticas de pro-
dutos, ligações aos websites de retalho de outros e informações sobre descontos; conceção, desenvolvimento, manutenção e atualização de programas de 
computador descarregáveis e software de aplicação que permite aos utilizadores aceder a ofertas promocionais e obter recompensas monetárias que podem 
ser creditadas nas suas contas através de um sistema de reembolso; fornecedor de software de aplicação (asp) com software para receber, transmitir e visua-
lizar vales, cupões, códigos de vales, ofertas especiais, avaliações críticas, informação sobre produtos, informação com comparação de preços, ligações a 
websites, e receber e transmitir dados para a aquisição de produtos e serviços; provedor de serviços de aplicação com software para fornecer aos consumi-
dores informações sobre descontos, vales e ofertas especiais para os produtos e serviços de terceiros; serviços de provedor de serviços de aplicação relati-
vos a software de redes sociais; desenho gráfico para a compilação de páginas web na internet; informação relativa a hardware ou software informático 
prestada online a partir de uma rede informática mundial ou da internet; criação e manutenção de websites; alojamento de websites de terceiros; criação de 
páginas web; conceção, criação e alojamento de websites comerciais; conceção, criação e alojamento de websites para pagamento de faturas; serviços in-
formáticos e relacionados com a internet, nomeadamente fornecimento de bases de dados eletrónicas online, através de uma rede informática mundial, no 
domínio da autenticação e verificação de identidades; encriptação de dados e desencriptação de informações financeiras; serviços de autenticação de assina-
turas digitais para autenticação de terceiros, nomeadamente encriptação de dados e integridade de dados; prestação a terceiros de dados encriptados e digi-
talmente assinados e autenticados para uso na emissão e validação de certificados digitais no domínio da autenticação de documentos; verificação, autenti-
cação, emissão, distribuição e gestão de certificados digitais; serviços de consultadoria técnica nos domínios de programação de computadores, redes infor-
máticas financeiras, processamento de dados, comunicações seguras, encriptação e desencriptação de dados e segurança de redes locais; divulgação de 
informação através de uma rede informática mundial nos domínios de software informático, hardware informático, redes informáticas financeiras e redes 
locais; serviços de processamento de dados e verificação de dados; armazenamento e recuperação de dados; serviços de repositório de dados e de informa-
ções sobre perfis de clientes; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informática; serviços de informação, assessoria e consultadoria relacionados 
com todos os serviços atrás referidos. 

 00004789/2021/ME/MP&S  
06, 07, 08, 09, 11, 35  
 
Suzhou Dake Investment Consultation Co., Ltd.  
 
CHINA  
 
Room 618, Building Number 1, Lucky City Commerci-
al Center, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 
Province, China  
 
Industrial e comercial  
17-12-2021  
 
Abaixo alistado 

Reivindicação de cores: Cinzento, cinzento escuro  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

CLASSE 06: cofres [caixas fortes]; armadilhas para animais selvagens; pregos; sinos para animais; arame de aço; ganchos [ferragens metálicas]; materiais 
de reforço de metal para tubos; junções de metal para tubos; cotovelos de metal para tubos; acessórios de metal para mobiliário; acessórios de metal para 
construção; etiquetas de metal; válvulas de metal, que não sejam peças de máquinas; cata-ventos metálicos; caixas de ferramentas de metal, vazias; cadea-
dos de metal, excepto electrónicos; tubos de metal; arame de soldar; hastes de metal para soldar; dobradiças de metal; garras de torno de metal; roldanas de 
metal, excepto para máquinas; monumentos de metal; materiais de construção de metal; ferros angulares de metal; andaimes de metal; escadas de metal; 
parafusos de metal; campainhas de porta não eléctricas de metal; bocais de metal; buchas de metal; cordas de metal; fechaduras de metal, excepto eléctri-
cas; degraus [escadas] de metal; mangas [ferragens de metal]; chaves de metal; cercas de metal; escoras de metal; braceletes de metal de identificação; 
colares de metal para fixação de tubos; edifícios, transportáveis, de metal; fitas de metal para fins de tipagem; grampos de metal para cabos e tubos; ânco-
ras; ligas de metal comum; fivelas de metal comum [ferragens]; obras de arte de metal comum; protectores de árvores de metal; minérios de ferro; material 
ferroviário de metal; metais comuns em formas brutas ou semi-branqueadas; pequenas ferragens de metal. CLASSE 07: máquinas de embalagem; bombas 
[máquinas]; máquinas para trabalhar vidro; brocas de mina; cortadores de forragem; máquinas eléctricas de cozinha; ferramentas [partes de máquinas]; 
máquinas para fazer baterias eléctricas; polidores eléctricos de sapatos; fechos eléctricos de janelas; fechos eléctricos de portas; tesouras eléctricas; máqui-
nas de cortar pêlo para animais; rolos eléctricos de portas; abridores eléctricos de janelas; abridores eléctricos de portas; máquinas e aparelhos eléctricos 
para limpeza; extractores de sumo eléctricos; máquinas electromecânicas para preparação de bebidas; máquinas de galvanoplastia; máquinas de soldar 
eléctricas; máquinas para a indústria electrónica; máquinas de gravar; dínamos; válvulas [partes de máquinas]; motores, excepto para veículos terrestres; 
mecanismos de propulsão, excepto para veículos terrestres; ferramentas manuais, excepto manuais; moinhos de café, excepto manuais; desintegradores; 
ferramentas manuais pneumáticas, nomeadamente máquinas de moer pneumáticas, máquinas de polir pneumáticas, lixadeiras pneumáticas com cintas abra-
sivas, chaves de fendas pneumáticas, chaves de fendas pneumáticas, rebitadores pneumáticos; instalações eólicas para produção de electricidade; máquinas 
de coser; máquinas de limpeza a seco; lavadoras de alta pressão; máquinas de cortar relva [máquinas]; robots industriais; máquinas de processamento a frio 
de óptica; amassadeiras; máquinas de fabrico de fertilizantes; máquinas electromecânicas para a indústria química; serras [máquinas]; correias para máqui-
nas; suportes para máquinas; máquinas de ordenha; batedeiras elétricas de uso doméstico; moinhos para uso doméstico, excepto manuais; moinhos angula-
res; picadores de carne [máquinas]; máquinas misturadoras; máquinas para trabalhar metais; máquinas de ar comprimido; máquinas para fazer fechos de 
correr; moinhos centrífugos; máquinas para fazer briquetes de carvão; máquinas para moer farinha; máquinas para trabalhar madeira; máquinas para man-
teiga; dispositivos de ignição para motores de combustão interna; máquinas de triturar; máquinas de fabrico de cerveja; máquinas agrícolas; máquinas e 
aparelhos de polimento [eléctrico]; máquinas de pintura por pulverização; gruas [aparelhos de elevação e elevação]; martelos pneumáticos; pistolas pneu-
máticas de pregos; máquinas para separar gás; cilindro pneumático (parte de máquinas); macacos [máquinas]; cortadores [máquinas]; máquinas de corte; 
máquinas de cortar pão; máquinas elétricas para lavagem de tapetes e carpetes; máquinas de dimensionar; bombas de poços de petróleo especialmente para 
petróleo; máquinas de embalar alimentos; berbequim eléctrico de retenção manual; bombas de arejamento para aquários; escovas para aspiradores; máqui-
nas de lavar roupa; rolos de estrada; filtros-prensas; máquinas de processamento de tabaco; máquinas de impressão; pistolas pulverizadoras para tintas; 
máquinas de aplicação de cola; aspiradores; acessórios para aspiradores para a difusão de perfumes e desinfectantes; motores a vapor; aparelhos de limpeza 
a vapor; esfregões a vapor; máquinas de aparar; teares para tecer; máquinas para fazer cartão; máquinas para fazer fraldas de papel; máquinas de  
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processamento de chá; máquinas para fazer bolbos; máquinas para trabalhar couro; máquinas para fazer cordas; máquinas electromecânicas para prepara-
ção de alimentos; máquinas para fazer esmaltes; máquinas para fazer fios e cabos; máquinas para fazer agulhas; máquinas para fazer tijolos; rolamentos 
[partes de máquinas]; máquinas de fundição; máquinas de montagem de bicicletas; cabeças de perfuração [partes de máquinas]. CLASSE 08: talheres de 
mesa [facas, garfos e colheres]; ferramentas perfuradoras [ferramentas manuais]; ferramentas de gravura [ferramentas manuais]; instrumentos e ferramentas 
para esfolar animais; alfaias manuais para enrolar cabelo; rebitadores [ferramentas manuais]; instrumentos de abrasão [instrumentos manuais]; alfaias agrí-
colas manuais; sabres; ferramentas manuais manuais operadas à mão; pistolas acionadas manualmente para a extrusão de mastiques; macacos de elevação 
manuais; cabos para ferramentas manuais manuais; aparadores de barba; secadores; conjuntos de manicure; arpões; ferramentas manuais de jardim; ferros 
de engomar; talochas para pedreiro; brocas [partes de ferramentas]. CLASSE 09: semi-condutores; alarmes; pára-raios; aparelhos e instrumentos de topo-
grafia; réguas para medição; aparelhos de medição; aparelhos de medição de pressão; réguas [instrumentos de medição]; sensores; instrumentos de navega-
ção; aparelhos de medição eléctricos; fichas eléctricas; tomadas eléctricas; baterias eléctricas; carregadores para baterias eléctricas; aparelhos electrónicos 
de videovigilância; contactos eléctricos; electrolisadores; interruptores eléctricos; campainhas eléctricas; acoplamentos eléctricos; condensadores 
[condensadores]; aparelhos de televisão; fechaduras eléctricas; materiais para rede eléctrica [fios, cabos]; coberturas para tomadas eléctricas; instalações de 
prevenção de roubo eléctrico; painéis de informação eletrónicos; cartões electrónicos com chip; compassos de corrediça eletrónicos; desenhos animados; 
disjuntores; interfones; máscaras de protecção; vestuário para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; calçado para protecção contra acidentes, irradi-
ação e fogo; luvas para protecção contra acidentes; lasers, não para fins médicos; termómetros, não para fins médicos; fotocopiadoras [fotográficas, elec-
trostáticas, térmicas]; dispositivos de protecção para uso pessoal contra acidentes; joelheiras para trabalhadores; botas de segurança para uso industrial; 
aparelhos radiológicos para fins industriais; câmaras de endoscópio industriais; aparelhos e instrumentos ópticos; fibras ópticas [filamentos condutores de 
luz]; tacógrafos; aparelhos e instrumentos de pesagem; aparelhos e instrumentos de química; contadores; programas informáticos [software descarregável]; 
comutadores de rede informática; pontes de redes informáticas; fitas métricas; videofones; aplicações informáticas descarregáveis para telemóveis; apare-
lhos de análise do ar; painéis de controlo [electricidade]; sistemas electrónicos de controlo de acesso para bloqueio de portas; medidores; aparelhos de ex-
tinção de incêndios; instrumentos de teste de gás; medidores micrómetros; tampões auriculares para mergulhadores; aparelhos de regulação de calor; apare-
lhos de identificação facial; fechaduras biométricas de portas de impressões digitais; monitor de vídeo; ecrãs de vídeo; níveis [instrumentos para determinar 
a horizontal]; balanças de casa de banho; máquinas de votação; router de Internet; receptores e transmissores de rádio; rádios; sintonizadores de sinais de 
rádio; routers sem fios; detectores de fumo; óculos; detectores de moedas falsas; armários para altifalantes; aparelhos de controlo remoto; fontes de alimen-
tação móveis, nomeadamente baterias recarregáveis; aparelhos de controlo de franquias; compassos de corrediça; impressoras para utilização com compu-
tadores; aparelhos de controlo de velocidade para veículos; câmaras de visão traseira para veículos; câmaras [fotografia]; relógios inteligentes 
(processamento de dados); óculos inteligentes (processamento de dados); distribuidores de bilhetes. CLASSE 11: lâmpadas; aquecedores de bolso; fogões 
de cozinha [fornos]; exaustores para cozinhas; isqueiros; lâmpadas eléctricas; utensílios de cozinha eléctricos; lâmpadas eléctricas; aparelhos eléctricos para 
fazer iogurte; máquinas eléctricas para fazer leite de soja; aparelhos eléctricos de aquecimento; autoclaves eléctricos para cozinhar; cápsulas de café vazias 
para máquinas de café eléctricas; percoladores para café elétricos; máquinas de café eléctricas; radiadores eléctricos; vestuário aquecido electricamente; 
chaleiras eléctricas; fritadeiras eléctricas; vaporizadores eléctricos de alimentos; ventiladores [ar condicionado]; tubos [partes de instalações sanitárias]; 
humidificadores; panelas eléctricas de arroz para uso doméstico; purificador de água eléctrico para uso doméstico; humidificadores para uso doméstico; 
fornos de cozinha doméstica; aparelhos de entrada de água; instalações de polimerização; torradeiras para pão; grelhadores [aparelhos de cozinha]; secado-
res de ar; purificador de ar para uso doméstico; lâmpadas germicidas para purificação do ar; aparelhos e máquinas de purificação do ar; instalações de ar 
condicionado; esterilizadores de ar; aquecedores de ar; fritadeiras de ar; armários frigoríficos; aparelhos e instalações frigoríficas; aparelhos e instalações de 
refrigeração; aparelhos de aquecimento e arrefecimento para distribuição de bebidas quentes e frias; torneiras; quebra-jato [parte de torneiras]; queimadores 
a gás; aquecedores eléctricos para alimentação de garrafas; fontes; aparelhos e instalações de cozinha; condensadores a gás, excepto partes de máquinas; 
fogões a gás; pistolas de calor; tubos de iluminação fluorescente; tochas eléctricas; aparelhos de filtragem de água; aparelhos e máquinas de purificação de 
água; instalações de purificação de água; holofotes; lamparinas para frisar; secadores de cabelo; fornos microondas [aparelhos de cozinha]; aparelhos e 
instalações sanitárias; máquinas de fumo; aparelhos de desinfecção; torneiras para tubos e condutas; pedras de lava para grelhadores; lâmpadas de petróleo; 
instalações de banho; luzes para veículos; aparelhos e instalações de iluminação; vaporizadores de tecido; máquinas e aparelhos de gelo; instalações de rega 
automática. CLASSE 35: aluguer de máquinas de escritório e equipamento; publicidade; contabilidade; sistematização da informação em bases de dados 
informáticas; publicidade em linha numa rede informática; serviços de agência de importação-exportação; consultoria de gestão de pessoal; assistência de 
gestão empresarial; serviços administrativos para a relocalização de empresas; serviços de agência de informação comercial; marketing; administração 
comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; serviços de aquisição de bens e serviços de terceiros [compra de bens e serviços para outras 
empresas]; promoção de vendas para terceiros; fornecimento de um mercado em linha para compradores e vendedores de bens e serviços; aluguer de stands 
de vendas; procura de patrocínios; agência de emprego; aluguer de máquinas de venda automática; organização de exposições para fins comerciais ou pu-
blicitários. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004790/2022/MN/MS  
41 
 
SVTUR Entertainment  
 
CABO VERDE  
São Vicente - Cabo Verde - Rua Fernando ferreira 
Fortes  
Comercial  
10-01-2022  
 
CLASSE 41: Educação; formação; divertimento; ativi-
dades desportivas e culturais.  

 

00004791/2022/ME/MS  
38 
 
Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.  
 
CHINA  
Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road, 
Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, 201612, 
China 
 
Comercial  
05-01-2022  
 
CLASSE 38: Transmissão de telegramas; Serviços de 
agências noticiosas; Transmissão sem fios [wireless]; 
Teledifusão por cabo; Transmissão de mensagens;  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

Reivindicação de cores: Azul (#1002a), Azul (#000a48), Azul (#00306), 
Azul (#018ac0), Preto (#000026), Branco (ffffff)  

Comunicações por telefones móveis; Comunicações por terminais de computadores; Transmissão de mensagens e de imagens assistida por computador; 
Transmissão de correio eletrónico; Transmissão por fax; Informações sobre telecomunicações; Aluguer de aparelhos para a transmissão de mensagens; 
Aluguer de modems; Aluguer de aparelhos de telecomunicações; Transmissão por satélite; Serviços de quadros de avisos eletrónicos [serviços de telecomu-
nicações]; Fornecimento de ligações para telecomunicações a uma rede informática mundial; Serviços de encaminhamento e de ligação para telecomunica-
ções; Serviços de teleconferências; Fornecimento de acesso a uma rede informática mundial; Aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; 
Fornecimento de canais de telecomunicação para serviços de teleshopping; Fornecimento de acesso a chats de internet; Fornecimento de acesso a bases de 
dados; Serviços de correio de voz; Transmissão de cartões de felicitações on-line; Transmissão de ficheiros digitais; Serviços de videoconferência; Disponi-
bilização de fóruns online; Transmissão de dados por fluxo contínuo [streaming]; Comunicações radiofónicas; Difusão de vídeo-a-pedido (video-on-
demand);Transmissão de podcasts. 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

32 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004792/2022/MN/MS  
43 
 
A GRELHA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA  
 
CABO VERDE  
Palmarejo, Cidade da Praia, ilha de Santiago, Cabo 
Verde.  
 
Comercial  
06-01-2022  
 
CLASSE 43: Churrascaria, serviços de restauração e 
alimentação.  

 

00004793/2022/ME/MS  
43 
 
H World Holdings Singapore Pte. Ltd  
 
SINGAPURA  
11 Penang Lane, Singapore 238485  
 
Comercial  
21-01-2022  
CLASSE 43: Serviços de agências de alojamento  

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 

00004794/2022/ME/MP&S  
09, 35, 42  
 
H World Holdings Singapore Pte. Ltd  
 
SINGAPURA  
11 Penang Lane, Singapore 238485  
 
Industrial e Comercial  
21-01-2022  
 
Abaixo listado 

 

00004795/2022/ME/MP&S  
09, 35, 42  
 
H World Holdings Singapore Pte. Ltd  
 
SINGAPURA 
11 Penang Lane, Singapore 238485  
 
 Industrial e Comercial  
21-01-2022  
 
CLASSE 09: Programas de sistemas operativos,  

Reivindicação de cores: Vermelho, branco, amarelo.  

temporário [hotéis, pensões]; Aluguer de alojamento temporário; Reservas 
de alojamento temporário; Serviços de motéis; Aluguer de salas de reunião; 
Serviços de alojamento de turistas; Serviços de casas de retiro para a terceira 
idade; Serviços de creches; Alojamento para animais; Aluguer de cadeiras, 
mesas, toalhas de mesa, copos; serviços de hotelaria e motel com caracterís-
ticas que permitem aos participantes ganhar pontos a serem trocados por 
alojamento gratuito com desconto, tarifas aéreas, aluguer de automóveis, 
cruzeiros, presentes e produtos. 

CLASSE 09: Programas de sistemas operativos, gravados; Software 
[programas de computador gravados]; Aplicações de software descarregá-
veis para telemóveis; Aplicações de software informático descarregáveis; 
Programas de computador gravados; dispositivos electrónicos e informáticos 
vestíveis com uma vasta gama de funções electrónicas e informáticas, inclu-
indo informação e processamento de dados; Relógios inteligentes; Óculos 
inteligentes; Smartbands; Leitores de livros eletrónicos; Software de jogos; 
Programas de computador descarregáveis; Software de aplicação informáti-
ca, nomeadamente, software que permite aos utilizadores encontrar, pesqui-
sar, analisar, comparar e reservar ofertas e promoções especiais e ofertas 
diárias nos domínios dos bens e serviços de consumo e viagens e alojamen-
to; Software de aplicação informática, nomeadamente, software que permite 
aos utilizadores aceder a descontos, reduções, informação de comparação de 
preços e avaliações de produtos. CLASSE 35: Publicidade online numa rede 
informática; Serviços de agências de publicidade; Assistência na direção de 
negócios comerciais; Gerência administrativa de hotéis; Serviços de 
outsourcing [assistência em negócios comerciais]; Fornecimento de infor-
mações comerciais através de um website; Administração comercial do 
licenciamento de produtos e serviços para terceiros; Promoção de vendas 
[prestada a terceiros]; Consultadoria em gestão de pessoal; Subscrição de 
serviços de telecomunicação para terceiros; Promoção de serviços de hotel, 
resort, companhia aérea, aluguer de automóveis, time-share, viagens e de 
férias através de um programa de prémios de incentivo; Organização, funci-
onamento e supervisão de programas de fidelização; Condução de progra-
mas de fidelização, recompensa, afinidade e incentivo ao cliente para pro-
moção comercial e para fins publicitários; Serviços de consultoria e gestão 
empresarial na área da hotelaria, viagens, planeamento de viagens e funcio-
namento de negócios relacionados com viagens; Serviços de publicidade, 
nomeadamente, promoção e comercialização de bens e serviços de terceiros 
através de redes de comunicação electrónica e óptica; Fornecimento de 
informação sobre aluguer de automóveis, tarifas aéreas, navios de cruzeiro, 
e comparação de tarifas de alojamento temporário. CLASSE 42: Atualização 
de software; Aluguer de software; Consultoria em software; Serviços de 
motores de busca para a internet; Monitorização de sistemas de computador 
por acesso remoto; Software como serviço [SaaS]; Armazenamento eletróni-
co de dados; Conceção e desenvolvimento de software no domínio das apli-
cações para telemóvel; Investigação e desenvolvimento de software infor-
mático; Design de decoração de interiores; Fornecimento de um website 
onde os utilizadores podem publicar e transmitir classificações, críticas e 
recomendações sobre eventos e actividades no campo hoteleiro, resort, com-
panhia aérea, aluguer de automóveis, time share, viagens e serviços de fé-
rias.  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

gravados; Software [programas de computador gravados]; Aplicações de 
software descarregáveis para telemóveis; Aplicações de software informáti-
co descarregáveis; Programas de computador gravados; dispositivos electró-
nicos e informáticos vestíveis com uma vasta gama de funções electrónicas e 
informáticas, incluindo informação e processamento de dados; Relógios 
inteligentes; Óculos inteligentes; Smartbands; Leitores de livros eletrónicos; 
Software de jogos; Programas de computador descarregáveis; Software de 
aplicação informática, nomeadamente, software que permite aos utilizadores 
encontrar, pesquisar, analisar, comparar e reservar ofertas e promoções espe-
ciais e ofertas diárias nos domínios dos bens e serviços de consumo e via-
gens e alojamento; Software de aplicação informática, nomeadamente, soft-
ware que permite aos utilizadores aceder a descontos, reduções, informação 
de comparação de preços e avaliações de produtos. CLASSE 35: Publicidade 
online numa rede informática; Serviços de agências de publicidade; Assis-
tência na direção de negócios comerciais; Gerência administrativa de hotéis; 
Serviços de outsourcing [assistência em negócios comerciais]; Fornecimento 
de informações comerciais através de um website; Administração comercial 
do licenciamento de produtos e serviços para terceiros; Promoção de vendas 
[prestada a terceiros]; Consultadoria em gestão de pessoal; Subscrição de 
serviços de telecomunicação para terceiros; Promoção de serviços de hotel, 
resort, companhia aérea, aluguer de automóveis, time-share, viagens e de 
férias através de um programa de prémios de incentivo; Organização, funci-
onamento e supervisão de programas de fidelização; Condução de progra-
mas de fidelização, recompensa, afinidade e incentivo ao cliente para pro-
moção comercial e para fins publicitários; Serviços de consultoria e gestão 
empresarial na área da hotelaria, viagens, planeamento de viagens e funcio-
namento de negócios relacionados com viagens; Serviços de publicidade, 
nomeadamente, promoção e comercialização de bens e serviços de terceiros 
através de redes de comunicação electrónica e óptica; Fornecimento de in-
formação sobre aluguer de automóveis, tarifas aéreas, navios de cruzeiro, e 
comparação de tarifas de alojamento temporário. CLASSE 42: Atualização 
de software; Aluguer de software; Consultoria em software; Serviços de 
motores de busca para a internet; Monitorização de sistemas de computador 
por acesso remoto; Software como serviço [SaaS]; Armazenamento eletróni-
co de dados; Conceção e desenvolvimento de software no domínio das apli-
cações para telemóvel; Investigação e desenvolvimento de software informá-
tico; Design de decoração de interiores; Fornecimento de um website onde 
os utilizadores podem publicar e transmitir classificações, críticas e reco-
mendações sobre eventos e actividades no campo hoteleiro, resort, compa-
nhia aérea, aluguer de automóveis, time share, viagens e serviços de férias. 

Reivindicação de cores: Lilás - Pantone 669 e Dourado - Pantone 468  
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Marca nº 
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Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004799/2022/ME/MP  
30 
GALLETAS GULLON, S.A.  
 
ESPANHA  
Carretera de Burgos, Km 1,5, 34800 AGUILAR DE 
CAMPOO (PALENCIA), Spain  
 
Industrial e Comercial  
01-02-2022  
CLASSE 30: Biscoitos  

duas rodas; amortecedores de suspensão para veículos de duas rodas; pneus 
pneumáticos para veículos de duas rodas; carcaças para pneus pneumáticos 
para veículos de duas rodas; dispositivos antiderrapantes para pneus para 
veículos de duas rodas; remendos de borracha adesiva para reparação de 
câmaras-de-ar para veículos de duas rodas; bombas de pneus para veículos 
de duas rodas; conjuntos de reparação de câmaras-de-ar para veículos de 
duas rodas; jantes para rodas para veículos de duas rodas; válvulas para 
pneus de veículos; dispositivos anti-furto para veículos de duas rodas; alar-
mes anti-furto para veículos de duas rodas; buzinas para veículos de duas 
rodas; assentos de segurança para crianças para veículos de duas rodas; su-
portes para veículos de duas rodas; guarda-lamas para veículos de duas ro-
das; sinais de direcção para veículos de duas rodas; armações para veículos 
de duas rodas; porta-bagagens para veículos de duas rodas; pedais para veí-
culos de duas rodas; espelhos retrovisores para veículos de duas rodas; co-
berturas de selim para veículos de duas rodas; sacos de selim adaptados para 
veículos de duas rodas; selins para veículos de duas rodas; motores para 
veículos de duas rodas; motores eléctricos para veículos de duas rodas; sacos 
especialmente adaptados para veículos de duas rodas, nomeadamente sacos 
de tanque, sacos de barras de encosto, sacos de traseira, sacos rígidos late-
rais, caixas superiores. 

 

00004796/2022/MN/MS  
35, 37  
 
SOCIEDAD DE INGENIERIA, SERVICIOS DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, SA - SUCUR-
SAL  
 

CABO VERDE  
Rua Ilha de Santa Luzia, Palmarejo, Cidade da Praia – 
Ilha de Santiago – República de Cabo Verde  
 

Comercial  
27-01-2022  
 
CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerci-
ais, administração comercial; trabalhos de escritório. 
CLASSE 37: Construção; reparações; serviços de ins-
talação  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004797/2022/ME/MS  
43  
 
H World Holdings Singapore Pte. Ltd  
 
SINGAPURA  
11 Penang Lane, Singapore 238485  
 
Comercial  
21-01-2022  
 
CLASSE 43: Serviços de agências de alojamento  

temporário [hotéis, pensões]; Aluguer de alojamento temporário; Reservas 
de alojamento temporário; Serviços de motéis; Aluguer de salas de reunião; 
Serviços de alojamento de turistas; Serviços de casas de retiro para a terceira 
idade; Serviços de creches; Alojamento para animais; Aluguer de cadeiras, 
mesas, toalhas de mesa, copos; serviços de hotelaria e motel com caracterís-
ticas que permitem aos participantes ganhar pontos a serem trocados por 
alojamento gratuito com desconto, tarifas aéreas, aluguer de automóveis, 
cruzeiros, presentes e produtos.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004798/2022/ME/MS  
35, 45  
 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
 
Japão  
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan  
 
Industrial e Comercial  
01-02-2022  
 
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

Reivindicação de cores: Lilás - Pantone 669 e Dourado - Pantone 468  

CLASSE 35: Serviços de revenda de veículos automóveis, e respectivas 
peças e acessórios; propaganda e publicidade, desenvolvimento de campa-
nhas promocionais para empresas, serviços de comercialização e publicidade 
para concessionários de automóveis, publicidade; gestão de empresas; admi-
nistração de empresas; funções de escritório. CLASSE 45: Monitorização 
remota electrónica para automobilistas através de satélites de telecomunica-
ções, sistemas de posicionamento global (GPS) e telecomunicações celula-
res, nomeadamente, utilizando dados de diagnóstico de veículos para alertar 
o pessoal de emergência quando os sinais indicam a utilização de almofadas 
de ar nos veículos, quando os sinais indicam que os veículos colidiram; 
rastreio de veículos roubados; serviços jurídicos; serviços de segurança para 
a protecção de bens e indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por 
outros para satisfazer as necessidades dos indivíduos. 

Reivindicação de cores: Verde, verde claro e branco  

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

VESPA VXL 

00004800/2022/ME/MP  
12 
VESPA VXL  
 
ITÁLIA  
Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera, Pisa, ITÁ-
LIA  
 
Industrial e Comercial  
31-01-2022  
Abaixo alistado 

CLASSE 12: Veículos de duas rodas; scooters eléctricos; carroçarias para 
veículos de duas rodas; travões para veículos de duas rodas; tampas para 
tanques de gasolina para veículos de duas rodas; redes de bagagem para 
veículos de duas rodas; molas amortecedoras de choques para veículos de  

Reivindicação de Prioridade: Pedido nº 302021000139973, solicitado em 
Itália em 03-08-2021  
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004804/2022/MN/MP  
33 
SOLMAR - RESTAURAÇÃO & TURISMO, LDA  
 
CABO VERDE 
VILA VERDE, CIDADE DE SANTA MARIA – Ilha 
de Sal  
 
Industrial e Comercial  
07-02-2022  
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (com exceção das 
cervejas)  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004801/2022/MN/MS  
38 
 
Rede Record de Televisão Cabo Verde  
 
CABO VERDE  
Palmarejo  
 
Comercial  
07-02-2022  
 
CLASSE 38: Telecomunicação, programas de entreti-
mentos de televisão, musicas e historias de vida.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004802/2022/MN/MS  
43 
 
SANTA MARIA DESIGN SUITES - HOTEIS E IMO-
BILIÁRIA, LIMITADA  
 
CABO VERDE  
Santa Maria RUA AMILCAR CABRAL, Ilha de Sal, 
Cabo Verde  
 
Comercial  
08-02-2022  
CLASSE 43: Serviço de Restauração (Alimentação e 
Alojamento temporário).  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004803/2022/ME/MS  
42 
 
Nexperience Lda  
 
PORTUGAL 
Centro Empresarial da Lionesa, Rua da Lionesa, 446, 
Edifício C, Loja P, 4465-671 Leça do Balio. 
 
Comercial  
27-01-2022  
 
Abaixo listado  

Reivindicação de cores: Vermelho e branco. 

CLASSE 42: Disponibilização temporária de aplicações de softwa-

re de gestão, on line, não passíveis de dowload; Disponibilização 

temporária de aplicações de software, on line, não passíveis de 

download para gestão de intentário; Disponibilização de software, 

on line, como serviço. Serviços de TI (tecnologias de informação), 

Serviços de Alojamento de sites de internet e software como servi-

ço e aluguer de software. 

Reivindicação de cores: AzulPor to Pantone Process Blue c CMYK 100 30 
0 0 RBG 21 119 235 Código HEX #1577EB, BrancoNuvens Pantone Branco 

CMYK 0 0 0 0 RGB 255 255 255 Código HEX #FFFFFF, Amarelo Sol Pan-
tone 3955 C CMYK 15 0 100 0 RGB 231 219 28 Código HEX #E7DB1C, 
AzulPorto Pantone 5415 C CMYK 35 0 0 65 RGB 27 34 41 Código HEX 
#1B2229, AzulPorto Pantone 5415 C CMYK 35 0 0 65 RGB 93 115 140 

Código HEX #5D738C, AzulPorto Pantone 2768 C CMYK 100 85 0 70 RGB 
6 20 64 Código HEX #061440, AzulPorto Pantone 229 C CMYK 100 10 0 0 
RGB 42 151 247 Código HEX #2A97F7, AzulPorto Pantone 656 C CMYK 5 
0 0 0 RGB 248 250 253 Código HEX #F8FAFD, Azul Porto Pantone 290 C 

CMYK 15 5 0 0 RGB 229 236 244 Código HEX #E5ECF4, AzulPorto Panto-
ne 427 C CMYK 0 0 0 20 RGB 211 215 219 Código HEX #D3D7DB.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004805/2022/ME/MP  
05 
Reckit & Colman (Overseas) Health Limited 
 
REINO UNIDO  
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Uni-
ted Kingdon  
 
Industrial e Comercial  
08-02-2022  
CLASSE 05: Preparações e substâncias farmacêuticas; 
preparações e substâncias farmacêuticas para tratamen-
to de dores de garganta, dores de boca, tosse e constipa-
ções; pastilhas medicamentosas para garganta; confeita-
ria medicamentosa.  

STREPSILS 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004806/2022/MN/MS  
38 
Rede Record de televisão Cabo Verde  
 
CABO VERDE  
Palmarejo  
 
Comercial  
07-02-2022  
 
CLASSE 38: Telecomunicações, programa de entrevis-
ta diversões, música e entretenimento. 

Reivindicação de cores: Branco, Azul Turquesa.  
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004811/2022/ME/MS  
41 
 Teach For All, Inc  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
25 Broadway, New York, New York 10004, United 
States of America  
 
Comercial  
01-02-2022  
CLASSE 41: Serviços educativos; fornecimento de 
treinamento; arranjando de reuniões, conferências e 
seminários; serviços publicação; publicação através da 
Internet de material de formação e educação. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004807/2022/ME/MP  
30 
 
HOUMA AG HANDAKA  
 
MALI  
FALADIE SEMA PORTE 310 RUE 874, BAMAKO, 
MALI 
 
Industrial e comercial  
19-01-2022  
 
CLASSE 30: Chá; Bebidas à base de café, cacau, cho-
colate ou de chá; Cereais preparados para a alimenta-
ção humana; Aromatizantes, que não óleos essenciais, 
para alimentos ou bebidas.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004808/2022/ME/MP&S  
09, 35, 42   
 
H World Holdings Singapore Pte. Ltd.  
 
SINGAPURA  
11 Penang Lane, Singapore 238485  
 
Industrial e comercial  
21-01-2022  
Abaixo listado 

CLASSE 09: Programas de sistemas operativos, gravados; Software 
[programas de computador gravados]; Aplicações de software descarregá-
veis para telemóveis; Aplicações de software informático descarregáveis; 
Programas de computador gravados; dispositivos electrónicos e informáticos 
vestíveis com uma vasta gama de funções electrónicas e informáticas, inclu-
indo informação e processamento de dados; Relógios inteligentes; Óculos 
inteligentes; Smartbands; Leitores de livros eletrónicos; Software de jogos; 
Programas de computador descarregáveis; Software de aplicação informáti-
ca, nomeadamente, software que permite aos utilizadores encontrar, pesqui-
sar, analisar, comparar e reservar ofertas e promoções especiais e ofertas 
diárias nos domínios dos bens e serviços de consumo e viagens e alojamen-
to; Software de aplicação informática, nomeadamente, software que permite 
aos utilizadores aceder a descontos, reduções, informação de comparação de 
preços e avaliações de produtos. CLASSE 35: Publicidade online numa rede 
informática; Serviços de agências de publicidade; Assistência na direção de 
negócios comerciais; Gerência administrativa de hotéis; Serviços de 
outsourcing [assistência em negócios comerciais]; Fornecimento de informa-
ções comerciais através de um website; Administração comercial do licenci-
amento de produtos e serviços para terceiros; Promoção de vendas [prestada 
a terceiros]; Consultadoria em gestão de pessoal; Subscrição de serviços de 
telecomunicação para terceiros; Promoção de serviços de hotel, resort, com-
panhia aérea, aluguer de automóveis, time-share, viagens e de férias através 
de um programa de prémios de incentivo; Organização, funcionamento e 
supervisão de programas de fidelização; Condução de programas de fideliza-
ção, recompensa, afinidade e incentivo ao cliente para promoção comercial e 
para fins publicitários; Serviços de consultoria e gestão empresarial na área 
da hotelaria, viagens, planeamento de viagens e funcionamento de negócios 
relacionados com viagens; Serviços de publicidade, nomeadamente, promo-
ção e comercialização de bens e serviços de terceiros através de redes de 
comunicação electrónica e óptica; Fornecimento de informação sobre alu-
guer de automóveis, tarifas aéreas, navios de cruzeiro, e comparação de 
tarifas de alojamento temporário. CLASSE 42: Atualização de software; 
Aluguer de software; Consultoria em software; Serviços de motores de bus-
ca para a internet; Monitorização de sistemas de computador por acesso 
remoto; Software como serviço [SaaS]; Armazenamento eletrónico de da-
dos; Conceção e desenvolvimento de software no domínio das aplicações 
para telemóvel; Investigação e desenvolvimento de software informático; 
Design de decoração de interiores; Fornecimento de um website onde os 
utilizadores podem publicar e transmitir classificações, críticas e recomenda-
ções sobre eventos e actividades no campo hoteleiro, resort, companhia 
aérea, aluguer de automóveis, time share, viagens e serviços de férias. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004809/2022/ME/MS  
43 
 
H World Holdings Singapore Pte. Ltd.  
 
SINGAPURA  
11 Penang Lane, Singapore 238485  
 
Comercial  
21-01-2022 
 
Abaixo listado 

Reivindicação de cores: Vermelho, preto, branco, verde, castanho, ama-
relo, laranja, dourado.  

H World 

H World 

CLASSE 43: Serviços de agências de alojamento temporário [hotéis, pen-
sões]; Aluguer de alojamento temporário; Reservas de alojamento temporá-
rio; Serviços de motéis; Aluguer de salas de reunião; Serviços de alojamen-
to de turistas; Serviços de casas de retiro para a terceira idade; Serviços de 
creches; Alojamento para animais; Aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de 
mesa, copos; serviços de hotelaria e motel com características que permitem 
aos participantes ganhar pontos a serem trocados por alojamento gratuito 
com desconto, tarifas aéreas, aluguer de automóveis, cruzeiros, presentes e 
produtos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004810/2022/ME/MS  
35, 45  
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
JAPÃO  
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan  
 
Comercial  
01-02-2022  
A baixo listado 

CLASSE 35: Serviços de revenda de veículos automóveis, e respectivas 
peças e acessórios; propaganda e publicidade, desenvolvimento de campa-
nhas promocionais para empresas, serviços de comercialização e publicida-
de para concessionários de automóveis, publicidade; gestão de empresas; 
administração de empresas; funções de escritório. CLASSE 45: Monitoriza-
ção remota electrónica para automobilistas através de satélites de telecomu-
nicações, sistemas de posicionamento global (GPS) e telecomunicações 
celulares, nomeadamente, utilizando dados de diagnóstico de veículos para 
alertar o pessoal de emergência quando os sinais indicam a utilização de 
almofadas de ar nos veículos, quando os sinais indicam que os veículos 
colidiram; rastreio de veículos roubados; serviços jurídicos; serviços de 
segurança para a protecção de bens e indivíduos; serviços pessoais e sociais 
prestados por outros para satisfazer as necessidades dos indivíduos. 

TEACH FOR CAPE VERDE 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004815/2022/MN/MS  
43 
SOLMAR - RESTAURACAO & TURISMO, LDA  
 
CABO VERDE  
VILA VERDE - Santa Maria - Sal  
 
Comercial  
 04-02-2022  
CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); 
alojamento temporário. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004812/2022/ME/MS  
35, 45  
 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
 
JAPÃO  
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan  
 
Comercial  
01-02-2022  
 
Abaixo alistado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004813/2022/ME/MP  
05 
 
PFIZER INC.  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
235 East 42nd Street, New York, N Y 10017, United 
States of America  
 
Industrial e comercial 
 08-02-2022  
CLASSE 05: Preparações farmacêuticas e veterinárias; 
Produtos higiénicos para uso médico; Vacinas. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004814/2022/MN/MS  
45 
 
Associação Igreja Missão Apostólica  
 
CABO VERDE  
Rampa de Lem Ferreira, ao lado Oficina Rui Paiva, 
Cidade da Praia  
 
Comercial  
16-02-2022  
 
CLASSE 45: Social / Religioso. 

TOYOTA 

CLASSE 35: Serviços de revenda de veículos automóveis, e respectivas 
peças e acessórios; propaganda e publicidade, desenvolvimento de campa-
nhas promocionais para empresas, serviços de comercialização e publicida-
de para concessionários de automóveis, publicidade; gestão de empresas; 
administração de empresas; funções de escritório. CLASSE 45: Monitoriza-
ção remota electrónica para automobilistas através de satélites de telecomu-
nicações, sistemas de posicionamento global (GPS) e telecomunicações 
celulares, nomeadamente, utilizando dados de diagnóstico de veículos para 
alertar o pessoal de emergência quando os sinais indicam a utilização de 
almofadas de ar nos veículos, quando os sinais indicam que os veículos 
colidiram; rastreio de veículos roubados; serviços jurídicos; serviços de 
segurança para a protecção de bens e indivíduos; serviços pessoais e sociais 
prestados por outros para satisfazer as necessidades dos indivíduos. 

TEMPLO DOS MILAGRES 

Fábrica de Grelhados 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004817/2022/ME/MS  
35 
 
ZHEJIANG JOSINY HOLDING CO., LTD.  
 
CHINA  
No. 2066, No. 6 of Binhai Road, Yongxing Street, 
Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Province; 
China  
 

Comercial  
31-01-2022  
 
Abaixo listado 

 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004816/2022/MN/MP  
30 
KHYM NEGOCE, LDA  
 
CABO VERDE  
PLATEU AVENIDA AMILCAR CABRAL - CIDA-
DE DA PRAIA - 84 C  
 
Industrial e Comercial  
11-02-2022  
CLASSE 30: Arroz  

CLASSE 35: Apresentação de produtos nos meios de comunicação, para 
fins de venda a retalho; administração comercial do licenciamento de produ-
tos e serviços de terceiros; promoção de vendas para terceiros; publicidade; 
serviços de agências de importação-exportação. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004818/2022/ME/MP  
34 
 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL  
 
SUÍÇA  
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça  
 

Industrial e comercial  
31-01-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 34: Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charu-
tos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus pró-
prios 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 liqui-
da 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 cigar-
ros, isqueiros para fumadores, fósforos. 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

37 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004819/2022/MN/MP  
16, 21 25, 35, 43  
 
SUSANNE STEPHANIE GUNSCH  
 
CABO VERDE  
ACHADA PATO - CIDADE SÃO FILIPE  
 
Industria e Comercial  
02-02-2022  
 
CLASSE 16:  Impressos (postais). CLASSE 21: Uten-
sílios de e recipientes para casa ou para cozinha 
(canecas e copos). CLASSE 25: vestuário (T-Shirts). 
CLASSE 35: publicidade, trabalhos de escritório. 
CLASSE 43: serviços de restauração (alimentação) e 
alojamento temporário. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004820/2022/ME/MP&S  
25, 28, 41  
 
Teqball Holding S.A.R.L  
 
LUXEMBURGO  
Avenue John F. Kennedy 44., Luxembourg L-1855, 
Luxembourg  
 
Industrial e comercial  
22-02-2022  
Abaixo listado 

CLASSE 25: Calças pelo tornozelo; peúgas até ao tornozelo; artigos para 
aquecer os braços [vestuário]; artigos de vestuário para pessoas; calçado 
desportivo para corredores; calçado de desporto para futebol; calças de atle-
tismo; camisas desportivas; calçado para atletismo; calções atléticos; saias 
para desporto; leggings para desporto; tops e calças/calções desportivos para 
corrida; tops e calças/calções desportivos para ioga; uniformes desportivos; 
sacos especialmente concebidos para calçado de futebol; bonés de basebol; 
chapéus de praia; bonés em malha; cintos [vestuário]; cintos em imitação de 

TEQ 

couro; cintos feitos de tecido; cintos em couro (vestuário); cintos em matérias têxteis; casacos aviador; botas para ginástica; camisas de manga curta com 
bolsos; sapatos de lona; bonés; vestuário; chapelaria; calçado; vestuário para criança; vestuário para rapaz; vestuário para raparigas; vestuário para ginástica; 
vestuário para homem; vestuário para homem, senhora, e criança; vestuário de desporto; vestuário de mulher; vestuário em imitação de couro; vestuário em 
couro e imitações de couro; casacos para homem; casacos de senhora; casacos de algodão; camisas de colarinho; leggings curtas; tops curtos; vestidos; len-
ços para criança; vestidos para rapariga; vestidos; calças de fatos completos; sapatos de cerimónia; camisas de cerimónia; sapatos rasos; calçado para adul-
tos; calçado para criança; vestuário para criança; calçado para homem; calçado para homem e senhora; calçado para senhora; sweatshirts com capuz; pulôve-
res com capuz; camisolas com capuz; capuzes [vestuário]; sapatos de lazer; sapatos de lazer; vestuário de lazer; vestuário de linho; peúgas para homem; 
lenços de bolso; t-shirts impressas; casacos para a chuva [impermeáveis]; ponchos para a chuva; réplicas de calções de futebol; réplicas de meias de futebol; 
réplicas de camisolas, calções e peúgas de futebol; réplicas de camisolas de futebol; sapatos de corrida; fatos de corrida; casacos de uniforme; camisas de 
senhora; camisas para uso com fatos; camisas de homem; camisas de criança; camisas para adultos; camisas; sapatos; sapatos para homem; sapatos para 
criança; calçado para senhora; sapatos para adultos; calções; calções para homem; calções de banho para crianças; calções para adulto; conjuntos de calção e 
blusa; calções para senhora; camisolas de futebol; sacos para calçado de futebol; calções de futebol; meias de futebol; meias; casacos de desporto; sutiãs 
desportivos; bonés de desporto; camisas informais; casacos de desporto; camisolas desportivas; camisas informais; sapatos de desporto; meias de desporto; 
coletes de atletismo; soutiens sem alças; calças elásticas; camisolas [pullovers]; camisolas para adultos; camisolas de criança; camisolas para homem; cami-
solas para senhora; calças de fato de treino; calças de treino para adultos; calças de treino para criança; calças de treino para homem; calças de treino para 
senhora; sweatshirts; calções de treino; peúgas térmicas; vestuário de ténis; vestidos de ténis; camisas de ténis; sapatos de ténis; calções de ténis; saias de 
ténis; meias de ténis; fatos para jogar ténis; faixas para absorver a transpiração para a prática de ténis; camisolas de ténis; tops para ténis; cintos [vestuário]; 
vestuário com isolamento térmico; tops [vestuário]; tops para adulto; tops para criança; tops para homem; tops de senhora; toques [chapéus]; casacos despor-
tivos; calçado para atletismo; fatos de treino; casacos de fato de treino; sapatos de treino; t-shirts com logótipos de designer; t-shirts com logotipos; cuecas; 
roupa interior; camisolas de voleibol; sapatos de voleibol; casacos de aquecimento; calças de aquecimento; tops para exercícios de aquecimento; vestuário 
impermeável; casacos de proteção contra condições meteorológicas extremas; calças impermeáveis; casacos de proteção contra condições meteorológicas 
extremas; vestuário resistente contra intempéries; vestuário corta-vento; roupa interior para senhora; meias de senhora. CLASSE 28: Aparelhos de diversão e 
de jogos concebidos para utilização com um ecrã de visualização ou monitor externo; aparelhos de entretenimento, concebidos para serem ligados a ecrãs ou 
monitores externos; aparelhos de diversão para uso em salões de jogos; aparelhos para divertimento para serem utilizados com um receptor de televisão; 
máquinas de jogos de diversão; aparelhos para jogos de consumo adaptados para uso com um ecrã de visualização externo ou um monitor; aparelhos para 
jogos eletrónicos concebidos para utilizar com um ecrã de visualização ou monitor externo; aparelhos para jogos electrónicos, sem ser os concebidos para 
uso com ecrãs ou monitores externos; aparelhos para jogos, sem ser os adaptados para uso com um monitor; aparelhos para jogos sem ser para utilizar com 
ecrãs de visualização externos ou monitores; máquinas de jogos de arcada; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos concebidos para equipamento despor-
tivo; sacos especialmente concebidos para equipamento de desporto; bolas para jogos; bolas de pádel; bolas de ténis de plataforma; bolas para jogos de ra-
quete; bolas de desporto; mesas de jogos de vídeo informatizadas para jogos a dinheiro; jogos de vídeo de mesa informatizados para jogar a dinheiro; co-
mandos para consolas de jogos; piões "dreidel"; brinquedos adaptados para fins educativos; mesas de jogo electrónicas e electromecânicas com saída de 
vídeo; máquinas de jogos eletrónicos educativos para crianças; equipamentos de jogos eletrónicos; consolas de jogos eletrónicos concebidas para serem 
utilizadas com um ecrã de visualização independente ou um monitor; unidades de jogos eletrónicos de mão; alvos de tiro eletrónicos; alvos eletrónicos para 
jogos e desportos; brinquedos eletrónicos; equipamento para jogar jogos de exterior; aparelhos de exercício de brincar; máquinas para exercício físico; equi-
pamentos para exercício físico que não se destinam à reabilitação medicinal; aparelhos de manutenção física, sem ser para fins de fisioterapia; mesas de 
matraquilhos; aparelhos de jogos concebidos para utilização com ecrãs ou monitores externos; consolas de jogos; slot machines; aparelhos para jogos, sem 
ser os adaptados para uso com um monitor; jogos; jogos e brinquedos; aparelhos para jogos concebidos para serem utilizados com receptores de televisão; 
aparelhos de jogos electrónicos portáteis; jogos eletrónicos portáteis; jogos electrónicos portáteis concebidos para serem utilizados exclusivamente com 
receptores de televisão; unidades portáteis de jogos eletrónicos concebidos para uso com um ecrã ou monitor externo; jogos de vídeo eletrónicos portáteis; 
consolas de jogos portáteis; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; unidades portáteis para jogos eletrónicos; unidades portáteis para jogar jogos elec-
trónicos para utilização com um ecrã externo ou monitor; unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos, sem serem os concebidos para uso com ecrãs ou 
monitores externos; consolas de videojogos portáteis; aparelhos de mão para jogar jogos de vídeo, sem serem os concebidos para serem utilizados com um 
ecrã ou monitor externo; aparelhos de jogos de vídeo portáteis; consolas de videojogos portáteis; unidades de controlo remoto interativo para jogos de vídeo; 
máquinas para exercício físico; controladores de movimento para jogos de computador e de vídeo; redes para balizas de futebol; equipamento para brincar 
no exterior; brinquedos para brincar ao ar livre; pás para jogar "paddleball"; raquetes de ténis de plataforma; aparelhos para exercício físico, sem ser para uso 
médico; redes de ténis de mesa; aparelhos de bolso para jogar jogos de vídeo; jogos e brinquedos contendo funções de telecomunicação; jogos portáteis com 
ecrãs de cristal líquido [lcd]; bolas para jogar futebol; balizas de futebol; artigos de desporto; aparelhos de desporto; aparelhos de jogos de vídeo de suporte 
vertical; mesas de matraquilhos; mesas de matraquilhos; raquetas de ténis de mesa; redes de ténis de mesa; bolas para ténis de mesa; mesas para ténis de 
mesa; jogos de alvos; aparelhos de jogos de vídeo; consolas de jogos; consolas de jogos de vídeo para utilização com um ecrã ou monitor externo; aparelhos 
de jogos de vídeo; aparelhos para jogos de vídeo concebidos para serem ligados a ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos com saída de vídeo para 
utilização com televisores; aparelhos de jogos de vídeo para uso com um ecrã ou monitor externos; máquinas de jogos de vídeo para uso com ecrãs ou moni-
tores externos; máquinas de jogos com saída de vídeo para utilização com televisores; bolas de voleibol; equipamento de malabarismo; bolas para malabaris-
mo; raquetas para jogar pádel; redes para jogos de bola; bolas para jogos; redes para jogos de bola. CLASSE 41: Formação de adultos; formação de adultos; 
formação avançada; serviços de consultadoria relacionados com formação; serviços de salões de jogos; serviços de salões de jogos; serviços de produção de 
animação; organização e direção de competições desportivas; organização e condução de conferências comerciais, profissionais e de negócios; organização 
e preparação de cursos; organização e realização de competições [educação ou divertimento]; organização e realização de conferências; organização e 
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direcção de colóquios, conferências, congressos, seminários, simpósios e ateliers de formação; organização e condução de colóquios, conferências e con-
gressos; organização e realização de colóquios; organização e realização de conferências e congressos; preparação e animação de conferências e de exposi-
ções com fins culturais ou educativos; organização e direção de conferências e de seminários; organização e realização de conferências, congressos e sim-
pósios; organização e realização de conferências, congressos, concertos e simpósios, seminários, cursos de formação, aulas e palestras; serviços de organi-
zação e direcção de congressos, conferências, seminários e workshops de formação; organização e realização de conferências, congressos, seminários, 
simpósios, cursos de formação, cursos e palestras; organização e realização de conferências, congressos, simpósios e seminários; organização e direcção de 
conferências, convenções e exposições com fins culturais ou educativos; organização e realização de conferências, convenções, exposições educativas, 
aulas, palestras, seminários e workshops [formação]; organização e direcção de conferências, seminários e simpósios; organização e realização de congres-
sos; organização e realização de convenções; organização e realização de atividades culturais; organização e realização de eventos culturais; organização e 
direção de conferências educacionais; organização e realização de cursos de ensino; planeamento e realização de ações de formação; organização e realiza-
ção de seminários; organização e realização de atividades de entretenimento; realização e organização de espetáculos de entretenimento; organização e 
realização de atividades de entretenimento, desportivas e culturais; organização e realização de feiras para fins de entretenimento; organização e realização 
de aulas de manutenção da forma física; preparação e organização de jogos; organização e direção de fóruns educativos presenciais; organização e realiza-
ção de palestras; organização e realização de eventos de entretenimento ao vivo; organização e realização de reuniões sobre temas educativos; organização 
e realização de reuniões sobre temas recreativos; organização e realização de seminários; organização e animação de seminários e de oficinas [formação]; 
organização e realização de seminários, conferências e exposições para fins culturais ou educativos; preparação e animação de seminários, conferências, 
cursos de formação e formações complementares; preparação e animação de seminários, congressos, conferências e simpósios; organização e realização de 
seminários, workshops [educação], congressos, colóquios, cursos de ensino à distância e exposições para fins culturais; organização e realização de progra-
mas de formação de futebol; organização e realização de eventos culturais e desportivos; organização e realização de eventos desportivos; organização e 
direção de competições desportivas; organização e realização de eventos desportivos; organização e realização de simpósios; organização e realização de 
cursos de formação; organização e realização de seminários de formação; organização e realização de tutoriais; organização e realização de seminários e 
workshops [formação]; organização e realização de workshops; organização e direcção de oficinas de trabalho, tutoriais, seminários e conferências; organi-
zação e realização de programas de formação de futebol para jovens; organização e realização de workshops em linha no domínio da saúde; organização e 
realização de workshops em linha no domínio do bem-estar; organização e realização de workshops sobre controlo do peso; organização de cerimónias de 
entregas de prémios e noites de gala com fins recreativos; organização de cerimónias de entrega de prémios, com fins de entretenimento; organização de 
cerimónias de entrega de prémios destinados a empresas e indivíduos que tenham feito contributos de beneficência significativos; preparação, animação e 
organização de colóquios; preparação, direção e organização de conferências; organização, planeamento e realização de conferências, congressos, seminá-
rios, colóquios, simpósios e workshops (formação); preparação, direção e organização de congressos; preparação, direção e organização de seminários; 
preparação, direção e organização de simpósios; organização, planificação e direcção de cursos práticos de formação; organização de noites de gala para 
fins de entretenimento; organização de aulas; organização de colóquios; organização de competições de educação ou entretenimento; organização de con-
cursos através da internet; organização de conferências; organização de congressos; organização de concursos; organização de convenções; organização de 
eventos culturais e desportivos; organização de eventos para fins culturais; organização de conferências relacionadas com educação; organização de cursos 
de ensino; organização de eventos educativos; organização de seminários de formação; serviços de organização de eventos de entretenimento; organização 
de espectáculos de entretenimento; organização de exposições, congressos, seminários e conferências para fins culturais e de entretenimento; organização 
de exposições com fins culturais ou educativos; organização de exposições para fins de formação; organização de exposições, seminários e conferências; 
organização de eventos cinematográficos, eventos de música ao vivo e eventos culturais e desportivos; organização de eventos cinematográficos, eventos 
musicais, eventos culturais e desportivos e eventos de entretenimento ao vivo; organização de jogos e competições através da internet; organização de 
fóruns educativos presenciais; organização de eventos de entretenimento ao vivo; organização de seminários; organização de seminários e conferências; 
organização de jogos de futebol; organização de competições desportivas; organização de competições desportivas para crianças carenciadas para fins de 
beneficência; organização de competições desportivas para pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; organização de treino desportivo para crian-
ças carenciadas para fins de beneficência; organização de treino desportivo para pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; realização de simpósios; 
realização de simpósios e organização de workshops; organização de cursos de formação; organização de cursos de formação em institutos de ensino; orga-
nização de seminários de formação; organização de workshops e seminários; organização de workshops profissionais e cursos de formação; serviços de 
edição de áudio e vídeo; serviços de gravação de áudio e vídeo; serviços de divertimento de áudio; serviços de gravação de áudio, filme, vídeo e televisão; 
serviços relacionados com jogos de aposta; instrução no domínio da consciência corporal; serviços de formação em negócios; serviços de formação em 
negócios; serviços de consultadoria em formação empresarial; serviços de clubes [entretenimento ou educação]; serviços de clubes sob a forma de entrete-
nimento; treino (educação e formação); instrução desportiva; ensino [formação]; formação em informática; cursos de formação assistidos por computador; 
serviços de formação e educação em matéria de informática; realização de eventos de entretenimento, eventos culturais, eventos de desporto ao vivo, even-
tos educativos e atividades culturais e de entretenimento; direção de aulas de exercício físico; realização de aulas de ginástica; direção de conferências 
empresariais; realização de aulas; direcção de colóquios; realização de concursos por internet; serviços de realização de conferências; realização de seminá-
rios e congressos; realização de convenções; realização de atividades culturais; realização de eventos culturais; realização de cursos de ensino à distância; 
organização de conferências relacionadas com educação; realização de cursos educativos; realização de eventos educativos; direção de seminários de ins-
trução; realização de atividades de entretenimento; realização de eventos recreativos; direcção de exposições, incluindo no domínio do entretenimento; 
preparação de cursos de instrução, educação e formação para jovens e adultos; realização de espetáculos ao vivo; direcção de seminários; organização de 
jogos de futebol; organização de competições desportivas; realização de eventos desportivos; direcção de simpósios; realização de cursos de formação; 
animação de cursos de formação no domínio da tecnologia e da inovação; direção de seminários de instrução; animação de workshops (formação); realiza-
ção de seminários e workshops; realização de aulas de condicionamento da forma física; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, 
celebração e organização de conferências; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de congressos; servi-
ços de consultoria e informação relacionados com organização e direção de seminários; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, 
celebração e organização de simpósios; serviços de consultadoria e informações relacionados com planeamento, realização e organização de workshops de 
formação; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de colóquios; serviços de informação e consultoria em 
matéria de preparação, celebração e organização de conferências; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização 
de congressos; consultadoria relacionada com organização e realização de seminários; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, 
celebração e organização de simpósios; consultadoria relacionada com organização e realização de workshops de formação; serviços de assessoria relacio-
nados com educação e formação; consultadoria relacionada com o treino de manutenção da forma física; consultoria em formação e aperfeiçoamento; con-
sultadoria em matéria de formação inicial e contínua, bem como de educação; serviços de consultoria em entretenimento; serviços de consultoria em entre-
tenimento prestados via internet; serviços de consultadoria relacionados com formação; serviços de formação contínua; atividades culturais; serviços de 
imagens digitais (tratamento de imagens); serviços de criação de imagens digitais [fotografia]; fotografias (digitais); serviços de publicação de conteúdos 
de entretenimento de vídeo, áudio e multimédia; serviços de ensino à distância prestados em linha; edição fotográfica; edição de produtos de impressão e 
textos; edição de gravações de vídeo; edição de textos escritos; serviços de educação e entretenimento prestados por uma associação aos seus membros; 
serviços de educação e formação; serviços de educação e instrução relacionados com arte, trabalho qualificado, desportos ou cultura geral; serviços de 
educação e instrução em matéria de desporto; serviços de ensino e educacionais; serviços de educação e formação sobre jogos; serviços de educação e 
formação sobre desportos; serviços de assessoria relacionados com educação; exames pedagógicos/educação; serviço de educação no âmbito do coaching; 
serviços de educação e de divertimento; serviços de educação e formação em matéria de gestão de negócio; educação e formação em matéria de processa-
mento eletrónico de dados; educação e formação; informação sobre educação; instrução educativa; serviços de educação, formação e divertimento; serviços 
de educação, formação e instrução relacionados com fabrico e produção; serviços de jogos eletrónicos prestados através de uma rede de comunicação glo-
bal; serviços de jogos eletrónicos fornecidos através da internet; serviços de jogos electrónicos fornecidos através da internet ou outra rede de comunica-
ções; serviços de artistas de espetáculo; actividades recreativas e desportivas; entretenimento através de televisão sobre protocolo internet; entretenimento 
prestado mediante transmissões por televisão por fio; informação sobre entretenimento; divertimento sob a forma de séries de televisão de animação e de 
ação; entretenimento sob a forma de ligas de futebol de fantasia; serviços de entretenimento online na área das ligas desportivas virtuais; serviços de diver-
timento sob a forma de espectáculos ao vivo; entretenimento sob a forma de programas de televisão contínuos; entretenimento sob a forma de jogos de  
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futebol; entretenimento sob a forma de competições desportivos; entretenimento sob a forma de jogos desportivos; entretenimento sob a forma de torneios 
de desporto; divertimento sob a forma de torneios de ténis; serviços de divertimento; serviços de entretenimento sob a forma de um programa de televisão 
baseado na vida real em exibição; entretenimento sob a forma de um programa de televisão em exibição no domínio do desporto; entretenimento sob a for-
ma de programas noticiosos de televisão; serviços de entretenimento prestados através de uma rede mundial de comunicações; serviços de health club; servi-
ços de clubes de fãs sob a forma de serviços de entretenimento; serviços de produção de filmes; montagem de filmes; serviços de clubes para a manutenção 
da forma física e a prática de exercício; serviços de clube de manutenção da forma física; serviços de jogos prestados através de comunicações por terminais 
informáticos ou telefones celulares; serviços de jogo prestados online a partir de uma rede de computadores; serviços de jogos fornecidos em linha a partir 
de uma rede informática para fins de entretenimento e ensino complementar; serviços de jogos fornecidos em linha através de uma rede informática ou de 
uma rede de telemóveis; serviços de jogos prestados mediante redes de comunicação; serviços de jogos prestados através de redes informáticas e redes de 
comunicação global; serviços de jogos; determinação de handicaps para eventos desportivos; serviços de health club; formação na área da saúde e fitness; 
serviços de clube de saúde (manutenção da forma física) e recreativo; serviços de health club; disponibilização de instalações de centros de atividade física; 
serviços de educação relacionados com a saúde; informações relacionadas com entretenimento através de jogos de computador, fornecidas em linha a partir 
de uma base de dados informática ou de uma rede mundial de comunicação; serviços de informações e de informação em matéria de educação e divertimen-
to; informações relacionadas com educação e divertimento prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; informações sobre 
educação ou entretenimento, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet ou através de programas de televisão ou de rádio; 
informações sobre entretenimento ou educação fornecidas online ou através de televisão, banda larga e comunicações sem fios; serviços de instrução e for-
mação; serviços de entretenimento interativo; serviços de lazer e recreio; entretenimento ao vivo; arbitragem em provas desportivas; serviços de divertimen-
to em linha; fornecimento de jogos de computador on-line; organização de conferências, exposições e competições; organização de acontecimentos, nomea-
damente, fornecimento de atividades de entretenimento, desportivas e culturais para fins de deficiência; organização e preparação de seminários, conferên-
cias, cursos de formação e formação contínua; organização e realização de colóquios, conferências e congressos; organização e direção de atividades cultu-
rais e recreativas; serviços de organização e representação de espectáculos; organização e apresentação de espectáculos; organização e apresentação de espe-
táculos, concursos, jogos, concertos e eventos de entretenimento; organização e disponibilização de jogos e competições através da internet; organização 
comunitária de eventos desportivos e culturais; organização de concursos e cerimónias de entrega de prémios; organização de competições [educação ou 
divertimento]; organização de competições de educação ou entretenimento; organização de competições ou outros eventos desportivos e culturais com fins 
de beneficência; organização de congressos e conferências com fins culturais e educativos; organização de eventos de educação e de divertimento para pro-
fissionais e técnicos superiores; organização de competições educativas, recreativas, culturais e desportivas; organização de eventos educativos, desportivos, 
culturais e de divertimento; organização de eventos educativos; organização de espetáculos com fins educativos; organização de competições no domínio 
dos jogos eletrónicos; organização de eventos de entretenimento; organização de espetáculos para fins de entretenimento; organização de exposições, con-
venções e conferências com fins educativos ou culturais; organização de exposições para fins culturais ou educativos; organização de exposições educativas; 
providenciamento de jogos; organização de jogos e competições; organização de atuações ao vivo; organização de seminários; organização de espetáculos; 
organização de competições de futebol; organização de jogos de futebol; organização de eventos desportivos e culturais; serviços de organização de eventos 
desportivos e culturais; organização de eventos desportivos; organização de eventos desportivos para fins de beneficência; organização de atividades despor-
tivas para colónias de férias; organização de competições desportivas; organização de atividades desportivas e de competições desportivas; organização de 
eventos desportivos no domínio do futebol; organização de torneios desportivos; organização de torneios de ténis; organização de atividades de formação; 
organização de cursos de formação; organização de esquemas de formação para jovens; organização, produção e apresentação de eventos com fins educati-
vos, culturais e recreativos; organização, apresentação e produção de espetáculos, exibições ao ar livre; organização e direção de exposições para fins de 
entretenimento; organização e direção de competições desportivas e organização e realização de jogos desportivos; organização e realização de competições 
e jogos desportivos no domínio do futebol; organização e direcção de eventos desportivos; organização e realização de eventos de atletismo universitários; 
organização e realização de competições desportivas universitárias; organização e realização de eventos culturais e desportivos; organização, planeamento e 
direção de competições desportivas; organização de torneios desportivos para crianças carenciadas para fins de beneficência; organização de torneios des-
portivos para pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; organização de festas [divertimento]; planeamento de festas [entretenimento] relacionadas 
com eventos de celebração; planeamento de festas [entretenimento] relacionadas com eventos empresariais; planeamento de festas [serviços de entreteni-
mento] para promoção de eventos relacionados com angariação de fundos de beneficência; organização de festas [entretenimento] para eventos de promoção 
relacionados com organizações sem fins lucrativos; planeamento de festas [entretenimento] para promoção de eventos relacionados com lançamentos de 
produtos; planeamento de festas [entretenimento] relacionadas com eventos sociais; orientação pessoal [formação]; serviços de personal trainer [treino físi-
co]; serviços de personal trainer [treino físico]; reportagens fotográficas; educação física; instrução em manutenção da forma física; serviços de treino físico; 
serviços de educação relacionados com a saúde; organização e realização de festas [entretenimento]; serviços de edição pós-produção no domínio dos vídeos 
e dos filmes; formação prática [demonstração]; apresentação de eventos de entretenimento ao vivo; apresentações de espetáculos de entretenimento ao vivo; 
exibição de espetáculos ao vivo; exibição de espetáculos ao vivo; produção e distribuição de programas de televisão; produção e aluguer de material educati-
vo e didático; produção de gravações de som e de vídeo; produção de materiais de ensino ou instrução; produção de materiais pedagógicos; produção de 
materiais de instrução; serviços de produção de espetáculos de entretenimento ao vivo; produção de eventos de entretenimento ao vivo; produção de progra-
mas radiofónicos e televisivos para internet e outros media; produção de programas de rádio e televisão; produção de espetáculos; produção de gravações de 
som e de vídeo; produção de registos de som, de música e de vídeo; produção de programas televisivos, de televisão em telemóveis e radiofónicos; produção 
de espetáculos de televisão, produção de programas de televisão para dispositivos móveis e serviços para produção de programas radiofónicos; produção de 
espetáculos de televisão; produção de programas de televisão para a sua difusão em telefones móveis; produção de programas de televisão para radiodifusão 
através de dispositivos móveis; produção de podcasts de vídeo; produção de gravações de vídeo; prestação de serviços de campo desportivo [para entreteni-
mento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou educação] a 
crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de cursos de formação; fornecimento de atividades culturais a crianças carenciadas para fins de 
beneficência; fornecimento de atividades culturais a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; (realização de) cursos educativos; fornecimento de 
cursos educativos, palestras, seminários e programas de formação para jovens; realização de demonstrações com fins educativos; prestação de serviços de 
entretenimento pedagógico para crianças em centros de apoio escolar; prestação de informações sobre educação; fornecimento de materiais educativos a 
crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de materiais educativos a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de 
serviços de educação no domínio dos computadores, através de videoconferência; fornecimento de divertimento; prestação de serviços de campo de futebol 
[para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de futebol [para entretenimento ou edu-
cação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de férias [para entretenimento ou educação] a crianças carencia-
das para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de férias [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficên-
cia; fornecimento de informações sobre atividades desportivas; fornecimento de informações sobre exercício e manutenção da forma física a partir de um 
sítio web; disponibilização de informação sobre educação, formação, entretenimento, atividades desportivas e culturais; de informações sobre atividades 
desportivas e culturais; informação sobre educação; informação sobre entretenimento; disponibilização de informações no domínio das atividades recreati-
vas; fornecimento de informações online relacionadas com jogos de computador e melhoramentos informáticos para jogos; fornecimento de informações 
relacionadas com educação física através de um sítio web em linha; fornecimento de informações relacionadas com exercício físico através de um sítio web 
em linha; fornecimento de informações relacionadas com treino físico através de um sítio web em linha; fornecimento de informações sobre eventos despor-
tivos; prestação de informações relacionadas com desportos; fornecimento de informações relacionadas com desporto e eventos desportivos; disponibiliza-
ção de informações em matéria de formação; fornecimento de instrução no domínio de exercício físico; fornecimento de manuais educativos e de materiais 
de ensino no domínio do bem-estar; fornecimento de cursos de formação contínua; fornecimento de atividades de entretenimento a crianças carenciadas para 
fins de beneficência; fornecimento de atividades de entretenimento a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de eventos de entrete-
nimento a crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de eventos de entretenimento a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; 
formação; fornecimento de educação e formação; formação profissional inicial e contínua; oferta de formação através de uma rede mundial de computado-
res; fornecimento de jogos de computador on-line; fornecimento de formação em linha sob a forma de cursos; fornecimento de aulas (serviços de educação) 
em linha através de uma sala de conversação de vídeo em direto; serviços de entretenimento online na área das ligas desportivas virtuais; fornecimento de 
entretenimento em linha sob a forma de torneios de jogos; fornecimento de entretenimento em linha sob a forma de torneios de jogos, ligas fantásticas de 
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desportos e programas de jogos; disponibilização de informação on-line sobre educação, formação, entretenimento, atividades desportivas e culturais; pres-
tação de informações on-line no domínio do entretenimento por jogos de computador; fornecimento de informações em linha, no domínio da educação; 
fornecimento de informações em linha no domínio da formação; fornecimento de informações em linha no domínio do entretenimento; prestação de infor-
mações em linha relativas a divertimento e/ou educação; fornecimento de vídeos de instruções em linha, não descarregáveis; fornecimento de formação em 
linha; fornecimento de seminários de formação em linha; fornecimento de tutoriais em linha; fornecimento de jogos de vídeo em linha; disponibilização de 
vídeos online, não descarregáveis; prestação de serviços de campo recreativo [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de benefi-
cência; prestação de serviços de campo recreativo [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; exploração de 
instalações recreativas; oferta de instalações e serviços de recreio; prestação de serviços de campo de futebol [para entretenimento ou educação] a crianças 
carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de futebol [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de 
beneficência; fornecimento de atividades desportivas a crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de atividades desportivas a pessoas 
desfavorecidas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de 
beneficência; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; exploração 
de instalações desportivas; fornecimento de instalações desportivas a crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de instalações desportivas 
a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de artigos de desporto a crianças desfavorecidas destinados à prática de atividades despor-
tivas com fins de beneficência; fornecimento de artigos de desporto a crianças desfavorecidas destinados à prática de atividades desportivas com fins de 
beneficência; fornecimento de informações sobre desporto através de um sítio web; fornecimento de instalações para o treino desportivo; prestação de servi-
ços de campo de ténis [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de ténis [para 
entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de instalações de campos de ténis; fornecimento de instala-
ções de ténis; fornecimento de brinquedos a crianças desfavorecidas no contexto de eventos educativos, para fins de beneficência; prestação de serviços de 
campo de voleibol [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de voleibol [para 
entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de workshops no domínio do controlo do peso; fornecimento 
de jogos na internet não descarregáveis; fornecimento de cursos de formação; fornecimento de programas de formação; publicação de guias pedagógicos e 
formativos; publicação de literatura instrutiva; publicação de manuais; publicação de materiais multimédia em linha; publicação de regulamentos técnicos; 
publicação de manuais de formação; exploração de instalações recreativas; informação sobre atividades recreativas; aluguer de equipamento de desporto, 
exceto veículos; aluguer de instalações desportivas; aluguer de campos desportivos; aluguer de equipamento de ténis; aluguer de jogos de vídeo; acampa-
mentos de futebol; instrução em futebol; serviços de campos de desporto; atividades desportivas; atividades desportivas e culturais; serviços de clubes de 
desporto; instrução desportiva; serviços de instrução desportiva; arbitragem e supervisão de eventos desportivos; arbitragem e supervisão de eventos despor-
tivos; arbitragem e supervisão de eventos desportivos; treino desportivo; serviços de formação de professores; educação; serviços de ensino e de formação 
no domínio dos negócios, da indústria e das tecnologias da informação; formação e formação contínua para desenvolvimento de pessoal, de equipas e de 
organizações; serviços de formação sob a forma de orientação pessoal; serviços de montagem de vídeos; serviços de montagem de vídeos para eventos; 
serviços de videografia; serviços de masterização de vídeo; serviços de gravação de vídeo; serviços de jogos de realidade virtual prestados em linha a partir 
de uma rede informática. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004821/2022/ME/MP&S  
25, 28, 41  
 
Teqball Holding S.A.R.L.  
 
LUXEMBURGO  
Avenue John F. Kennedy 44., Luxembourg L-1855, 
Luxembourg  
 
Industrial e comercial  
22-02-2022  
Abaixo listado  

CLASSE 25: Calças pelo tornozelo; peúgas até ao tornozelo; artigos para aquecer os braços [vestuário]; artigos de vestuário para pessoas; calçado desporti-
vo para corredores; calçado de desporto para futebol; calças de atletismo; camisas desportivas; calçado para atletismo; calções atléticos; saias para desporto; 
leggings para desporto; tops e calças/calções desportivos para corrida; tops e calças/calções desportivos para ioga; uniformes desportivos; sacos especial-
mente concebidos para calçado de futebol; bonés de basebol; chapéus de praia; bonés em malha; cintos [vestuário]; cintos em imitação de couro; cintos 
feitos de tecido; cintos em couro (vestuário); cintos em matérias têxteis; casacos aviador; botas para ginástica; camisas de manga curta com bolsos; sapatos 
de lona; bonés; vestuário; chapelaria; calçado; vestuário para criança; vestuário para rapaz; vestuário para raparigas; vestuário para ginástica; vestuário para 
homem; vestuário para homem, senhora, e criança; vestuário de desporto; vestuário de mulher; vestuário em imitação de couro; vestuário em couro e imita-
ções de couro; casacos para homem; casacos de senhora; casacos de algodão; camisas de colarinho; leggings curtas; tops curtos; vestidos; lenços para crian-
ça; vestidos para rapariga; vestidos; calças de fatos completos; sapatos de cerimónia; camisas de cerimónia; sapatos rasos; calçado para adultos; calçado 
para criança; vestuário para criança; calçado para homem; calçado para homem e senhora; calçado para senhora; sweatshirts com capuz; pulôveres com 
capuz; camisolas com capuz; capuzes [vestuário]; sapatos de lazer; sapatos de lazer; vestuário de lazer; vestuário de linho; peúgas para homem; lenços de 
bolso; t-shirts impressas; casacos para a chuva [impermeáveis]; ponchos para a chuva; réplicas de calções de futebol; réplicas de meias de futebol; réplicas 
de camisolas, calções e peúgas de futebol; réplicas de camisolas de futebol; sapatos de corrida; fatos de corrida; casacos de uniforme; camisas de senhora; 
camisas para uso com fatos; camisas de homem; camisas de criança; camisas para adultos; camisas; sapatos; sapatos para homem; sapatos para criança; 
calçado para senhora; sapatos para adultos; calções; calções para homem; calções de banho para crianças; calções para adulto; conjuntos de calção e blusa; 
calções para senhora; camisolas de futebol; sacos para calçado de futebol; calções de futebol; meias de futebol; meias; casacos de desporto; sutiãs desporti-
vos; bonés de desporto; camisas informais; casacos de desporto; camisolas desportivas; camisas informais; sapatos de desporto; meias de desporto; coletes 
de atletismo; soutiens sem alças; calças elásticas; camisolas [pullovers]; camisolas para adultos; camisolas de criança; camisolas para homem; camisolas 
para senhora; calças de fato de treino; calças de treino para adultos; calças de treino para criança; calças de treino para homem; calças de treino para senho-
ra; sweatshirts; calções de treino; peúgas térmicas; vestuário de ténis; vestidos de ténis; camisas de ténis; sapatos de ténis; calções de ténis; saias de ténis; 
meias de ténis; fatos para jogar ténis; faixas para absorver a transpiração para a prática de ténis; camisolas de ténis; tops para ténis; cintos [vestuário]; vestu-
ário com isolamento térmico; tops [vestuário]; tops para adulto; tops para criança; tops para homem; tops de senhora; toques [chapéus]; casacos desporti-
vos; calçado para atletismo; fatos de treino; casacos de fato de treino; sapatos de treino; t-shirts com logótipos de designer; t-shirts com logotipos; cuecas; 
roupa interior; camisolas de voleibol; sapatos de voleibol; casacos de aquecimento; calças de aquecimento; tops para exercícios de aquecimento; vestuário 
impermeável; casacos de proteção contra condições meteorológicas extremas; calças impermeáveis; casacos de proteção contra condições meteorológicas 
extremas; vestuário resistente contra intempéries; vestuário corta-vento; roupa interior para senhora; meias de senhora. CLASSE 28: Aparelhos de diversão 
e de jogos concebidos para utilização com um ecrã de visualização ou monitor externo; aparelhos de entretenimento, concebidos para serem ligados a ecrãs 
ou monitores externos; aparelhos de diversão para uso em salões de jogos; aparelhos para divertimento para serem utilizados com um receptor de televisão; 
máquinas de jogos de diversão; aparelhos para jogos de consumo adaptados para uso com um ecrã de visualização externo ou um monitor; aparelhos para 
jogos eletrónicos concebidos para utilizar com um ecrã de visualização ou monitor externo; aparelhos para jogos electrónicos, sem ser os concebidos para 
uso com ecrãs ou monitores externos; aparelhos para jogos, sem ser os adaptados para uso com um monitor; aparelhos para jogos sem ser para utilizar com 
ecrãs de visualização externos ou monitores; máquinas de jogos de arcada; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos concebidos para equipamento des-
portivo; sacos especialmente concebidos para equipamento de desporto; bolas para jogos; bolas de pádel; bolas de ténis de plataforma; bolas para jogos de 
raquete; bolas de desporto; mesas de jogos de vídeo informatizadas para jogos a dinheiro; jogos de vídeo de mesa informatizados para jogar a dinheiro; 
comandos para consolas de jogos; piões "dreidel"; brinquedos adaptados para fins educativos; mesas de jogo electrónicas e electromecânicas com saída de 
vídeo; máquinas de jogos eletrónicos educativos para crianças; equipamentos de jogos eletrónicos; consolas de jogos eletrónicos concebidas para serem  
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utilizadas com um ecrã de visualização independente ou um monitor; unidades de jogos eletrónicos de mão; alvos de tiro eletrónicos; alvos eletrónicos para 

jogos e desportos; brinquedos eletrónicos; equipamento para jogar jogos de exterior; aparelhos de exercício de brincar; máquinas para exercício físico; 

equipamentos para exercício físico que não se destinam à reabilitação medicinal; aparelhos de manutenção física, sem ser para fins de fisioterapia; mesas 

de matraquilhos; aparelhos de jogos concebidos para utilização com ecrãs ou monitores externos; consolas de jogos; slot machines; aparelhos para jogos, 

sem ser os adaptados para uso com um monitor; jogos; jogos e brinquedos; aparelhos para jogos concebidos para serem utilizados com receptores de televi-

são; aparelhos de jogos electrónicos portáteis; jogos eletrónicos portáteis; jogos electrónicos portáteis concebidos para serem utilizados exclusivamente 

com receptores de televisão; unidades portáteis de jogos eletrónicos concebidos para uso com um ecrã ou monitor externo; jogos de vídeo eletrónicos por-

táteis; consolas de jogos portáteis; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; unidades portáteis para jogos eletrónicos; unidades portáteis para jogar 

jogos electrónicos para utilização com um ecrã externo ou monitor; unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos, sem serem os concebidos para uso com 

ecrãs ou monitores externos; consolas de videojogos portáteis; aparelhos de mão para jogar jogos de vídeo, sem serem os concebidos para serem utilizados 

com um ecrã ou monitor externo; aparelhos de jogos de vídeo portáteis; consolas de videojogos portáteis; unidades de controlo remoto interativo para jogos 

de vídeo; máquinas para exercício físico; controladores de movimento para jogos de computador e de vídeo; redes para balizas de futebol; equipamento 

para brincar no exterior; brinquedos para brincar ao ar livre; pás para jogar "paddleball"; raquetes de ténis de plataforma; aparelhos para exercício físico, 

sem ser para uso médico; redes de ténis de mesa; aparelhos de bolso para jogar jogos de vídeo; jogos e brinquedos contendo funções de telecomunicação; 

jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido [lcd]; bolas para jogar futebol; balizas de futebol; artigos de desporto; aparelhos de desporto; aparelhos de jogos 

de vídeo de suporte vertical; mesas de matraquilhos; mesas de matraquilhos; raquetas de ténis de mesa; redes de ténis de mesa; bolas para ténis de mesa; 

mesas para ténis de mesa; jogos de alvos; aparelhos de jogos de vídeo; consolas de jogos; consolas de jogos de vídeo para utilização com um ecrã ou moni-

tor externo; aparelhos de jogos de vídeo; aparelhos para jogos de vídeo concebidos para serem ligados a ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos 

com saída de vídeo para utilização com televisores; aparelhos de jogos de vídeo para uso com um ecrã ou monitor externos; máquinas de jogos de vídeo 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos com saída de vídeo para utilização com televisores; bolas de voleibol; equipamento de mala-

barismo; bolas para malabarismo; raquetas para jogar pádel; redes para jogos de bola; bolas para jogos; redes para jogos de bola. CLASSE 41: Formação 

de adultos; formação de adultos; formação avançada; serviços de consultadoria relacionados com formação; serviços de salões de jogos; serviços de salões 

de jogos; serviços de produção de animação; organização e direção de competições desportivas; organização e condução de conferências comerciais, pro-

fissionais e de negócios; organização e preparação de cursos; organização e realização de competições [educação ou divertimento]; organização e realiza-

ção de conferências; organização e direcção de colóquios, conferências, congressos, seminários, simpósios e ateliers de formação; organização e condução 

de colóquios, conferências e congressos; organização e realização de colóquios; organização e realização de conferências e congressos; preparação e ani-

mação de conferências e de exposições com fins culturais ou educativos; organização e direção de conferências e de seminários; organização e realização 

de conferências, congressos e simpósios; organização e realização de conferências, congressos, concertos e simpósios, seminários, cursos de formação, 

aulas e palestras; serviços de organização e direcção de congressos, conferências, seminários e workshops de formação; organização e realização de confe-

rências, congressos, seminários, simpósios, cursos de formação, cursos e palestras; organização e realização de conferências, congressos, simpósios e semi-

nários; organização e direcção de conferências, convenções e exposições com fins culturais ou educativos; organização e realização de conferências, con-

venções, exposições educativas, aulas, palestras, seminários e workshops [formação]; organização e direcção de conferências, seminários e simpósios; 

organização e realização de congressos; organização e realização de convenções; organização e realização de atividades culturais; organização e realização 

de eventos culturais; organização e direção de conferências educacionais; organização e realização de cursos de ensino; planeamento e realização de ações 

de formação; organização e realização de seminários; organização e realização de atividades de entretenimento; realização e organização de espetáculos de 

entretenimento; organização e realização de atividades de entretenimento, desportivas e culturais; organização e realização de feiras para fins de entreteni-

mento; organização e realização de aulas de manutenção da forma física; preparação e organização de jogos; organização e direção de fóruns educativos 

presenciais; organização e realização de palestras; organização e realização de eventos de entretenimento ao vivo; organização e realização de reuniões 

sobre temas educativos; organização e realização de reuniões sobre temas recreativos; organização e realização de seminários; organização e animação de 

seminários e de oficinas [formação]; organização e realização de seminários, conferências e exposições para fins culturais ou educativos; preparação e 

animação de seminários, conferências, cursos de formação e formações complementares; preparação e animação de seminários, congressos, conferências e 

simpósios; organização e realização de seminários, workshops [educação], congressos, colóquios, cursos de ensino à distância e exposições para fins cultu-

rais; organização e realização de programas de formação de futebol; organização e realização de eventos culturais e desportivos; organização e realização 

de eventos desportivos; organização e direção de competições desportivas; organização e realização de eventos desportivos; organização e realização de 

simpósios; organização e realização de cursos de formação; organização e realização de seminários de formação; organização e realização de tutoriais; 

organização e realização de seminários e workshops [formação]; organização e realização de workshops; organização e direcção de oficinas de trabalho, 

tutoriais, seminários e conferências; organização e realização de programas de formação de futebol para jovens; organização e realização de workshops em 

linha no domínio da saúde; organização e realização de workshops em linha no domínio do bem-estar; organização e realização de workshops sobre con-

trolo do peso; organização de cerimónias de entregas de prémios e noites de gala com fins recreativos; organização de cerimónias de entrega de prémios, 

com fins de entretenimento; organização de cerimónias de entrega de prémios destinados a empresas e indivíduos que tenham feito contributos de benefi-

cência significativos; preparação, animação e organização de colóquios; preparação, direção e organização de conferências; organização, planeamento e 

realização de conferências, congressos, seminários, colóquios, simpósios e workshops (formação); preparação, direção e organização de congressos; prepa-

ração, direção e organização de seminários; preparação, direção e organização de simpósios; organização, planificação e direcção de cursos práticos de 

formação; organização de noites de gala para fins de entretenimento; organização de aulas; organização de colóquios; organização de competições de edu-

cação ou entretenimento; organização de concursos através da internet; organização de conferências; organização de congressos; organização de concursos; 

organização de convenções; organização de eventos culturais e desportivos; organização de eventos para fins culturais; organização de conferências relaci-

onadas com educação; organização de cursos de ensino; organização de eventos educativos; organização de  seminários de formação; serviços de organiza-

ção de eventos de entretenimento; organização de espectáculos de entretenimento; organização de exposições, congressos, seminários e conferências para 

fins culturais e de entretenimento; organização de exposições com fins culturais ou educativos; organização de exposições para fins de formação; organiza-

ção de exposições, seminários e conferências; organização de eventos cinematográficos, eventos de música ao vivo e eventos culturais e desportivos; orga-

nização de eventos cinematográficos, eventos musicais, eventos culturais e desportivos e eventos de entretenimento ao vivo; organização de jogos e com-

petições através da internet; organização de fóruns educativos presenciais; organização de eventos de entretenimento ao vivo; organização de seminários; 

organização de seminários e conferências; organização de jogos de futebol; organização de competições desportivas; organização de competições desporti-

vas para crianças carenciadas para fins de beneficência; organização de competições desportivas para pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; 

organização de treino desportivo para crianças carenciadas para fins de beneficência; organização de treino desportivo para pessoas desfavorecidas para 

fins de beneficência; realização de simpósios; realização de simpósios e organização de workshops; organização de cursos de formação; organização de 

cursos de formação em institutos de ensino; organização de seminários de formação; organização de workshops e seminários; organização de workshops 

profissionais e cursos de formação; serviços de edição de áudio e vídeo; serviços de gravação de áudio e vídeo; serviços de divertimento de áudio; serviços 

de gravação de áudio, filme, vídeo e televisão; serviços relacionados com jogos de aposta; instrução no domínio da consciência corporal; serviços de for-

mação em negócios; serviços de formação em negócios; serviços de consultadoria em formação empresarial; serviços de clubes [entretenimento ou educa-

ção]; serviços de clubes sob a forma de entretenimento; treino (educação e formação); instrução desportiva; ensino [formação]; formação em informática; 

cursos de formação assistidos por computador; serviços de formação e educação em matéria de informática; realização de eventos de entretenimento, even-

tos culturais, eventos de desporto ao vivo, eventos educativos e atividades culturais e de entretenimento; direção de aulas de exercício físico; realização de 

aulas de ginástica; direção de conferências empresariais; realização de aulas; direcção de colóquios; realização de concursos por internet; serviços de  
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realização de conferências; realização de seminários e congressos; realização de convenções; realização de atividades culturais; realização de eventos cul-

turais; realização de cursos de ensino à distância; organização de conferências relacionadas com educação; realização de cursos educativos; realização de 

eventos educativos; direção de seminários de instrução; realização de atividades de entretenimento; realização de eventos recreativos; direcção de exposi-

ções, incluindo no domínio do entretenimento; preparação de cursos de instrução, educação e formação para jovens e adultos; realização de espetáculos ao 

vivo; direcção de seminários; organização de jogos de futebol; organização de competições desportivas; realização de eventos desportivos; direcção de 

simpósios; realização de cursos de formação; animação de cursos de formação no domínio da tecnologia e da inovação; direção de seminários de instrução; 

animação de workshops (formação); realização de seminários e workshops; realização de aulas de condicionamento da forma física; serviços de informa-

ção e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de conferências; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, 

celebração e organização de congressos; serviços de consultoria e informação relacionados com organização e direção de seminários; serviços de informa-

ção e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de simpósios; serviços de consultadoria e informações relacionados com planeamen-

to, realização e organização de workshops de formação; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de coló-

quios; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de conferências; serviços de informação e consultoria em 

matéria de preparação, celebração e organização de congressos; consultadoria relacionada com organização e realização de seminários; serviços de infor-

mação e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de simpósios; consultadoria relacionada com organização e realização de 

workshops de formação; serviços de assessoria relacionados com educação e formação; consultadoria relacionada com o treino de manutenção da forma 

física; consultoria em formação e aperfeiçoamento; consultadoria em matéria de formação inicial e contínua, bem como de educação; serviços de consulto-

ria em entretenimento; serviços de consultoria em entretenimento prestados via internet; serviços de consultadoria relacionados com formação; serviços de 

formação contínua; atividades culturais; serviços de imagens digitais (tratamento de imagens); serviços de criação de imagens digitais [fotografia]; fotogra-

fias (digitais); serviços de publicação de conteúdos de entretenimento de vídeo, áudio e multimédia; serviços de ensino à distância prestados em linha; 

edição fotográfica; edição de produtos de impressão e textos; edição de gravações de vídeo; edição de textos escritos; serviços de educação e entretenimen-

to prestados por uma associação aos seus membros; serviços de educação e formação; serviços de educação e instrução relacionados com arte, trabalho 

qualificado, desportos ou cultura geral; serviços de educação e instrução em matéria de desporto; serviços de ensino e educacionais; serviços de educação e 

formação sobre jogos; serviços de educação e formação sobre desportos; serviços de assessoria relacionados com educação; exames pedagógicos/educação; 

serviço de educação no âmbito do coaching; serviços de educação e de divertimento; serviços de educação e formação em matéria de gestão de negócio; 

educação e formação em matéria de processamento eletrónico de dados; educação e formação; informação sobre educação; instrução educativa; serviços de 

educação, formação e divertimento; serviços de educação, formação e instrução relacionados com fabrico e produção; serviços de jogos eletrónicos presta-

dos através de uma rede de comunicação global; serviços de jogos eletrónicos fornecidos através da internet; serviços de jogos electrónicos fornecidos 

através da internet ou outra rede de comunicações; serviços de artistas de espetáculo; actividades recreativas e desportivas; entretenimento através de tele-

visão sobre protocolo internet; entretenimento prestado mediante transmissões por televisão por fio; informação sobre entretenimento; divertimento sob a 

forma de séries de televisão de animação e de ação; entretenimento sob a forma de ligas de futebol de fantasia; serviços de entretenimento online na área 

das ligas desportivas virtuais; serviços de divertimento sob a forma de espectáculos ao vivo; entretenimento sob a forma de programas de televisão contí-

nuos; entretenimento sob a forma de jogos de futebol; entretenimento sob a forma de competições desportivos; entretenimento sob a forma de jogos des-

portivos; entretenimento sob a forma de torneios de desporto; divertimento sob a forma de torneios de ténis; serviços de divertimento; serviços de entrete-

nimento sob a forma de um programa de televisão baseado na vida real em exibição; entretenimento sob a forma de um programa de televisão em exibição 

no domínio do desporto; entretenimento sob a forma de programas noticiosos de televisão; serviços de entretenimento prestados através de uma rede mun-

dial de comunicações; serviços de health club; serviços de clubes de fãs sob a forma de serviços de entretenimento; serviços de produção de filmes; monta-

gem de filmes; serviços de clubes para a manutenção da forma física e a prática de exercício; serviços de clube de manutenção da forma física; serviços de 

jogos prestados através de comunicações por terminais informáticos ou telefones celulares; serviços de jogo prestados online a partir de uma rede de com-

putadores; serviços de jogos fornecidos em linha a partir de uma rede informática para fins de entretenimento e ensino complementar; serviços de jogos 

fornecidos em linha através de uma rede informática ou de uma rede de telemóveis; serviços de jogos prestados mediante redes de comunicação; serviços 

de jogos prestados através de redes informáticas e redes de comunicação global; serviços de jogos; determinação de handicaps para eventos desportivos; 

serviços de health club; formação na área da saúde e fitness; serviços de clube de saúde (manutenção da forma física) e recreativo; serviços de health club; 

disponibilização de instalações de centros de atividade física; serviços de educação relacionados com a saúde; informações relacionadas com entretenimen-

to através de jogos de computador, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou de uma rede mundial de comunicação; serviços de 

informações e de informação em matéria de educação e divertimento; informações relacionadas com educação e divertimento prestadas em linha a partir de 

uma base de dados informática ou da internet; informações sobre educação ou entretenimento, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informáti-

ca ou da internet ou através de programas de televisão ou de rádio; informações sobre entretenimento ou educação fornecidas online ou através de televi-

são, banda larga e comunicações sem fios; serviços de instrução e formação; serviços de entretenimento interativo; serviços de lazer e recreio; entreteni-

mento ao vivo; arbitragem em provas desportivas; serviços de divertimento em linha; fornecimento de jogos de computador on-line; organização de confe-

rências, exposições e competições; organização de acontecimentos, nomeadamente, fornecimento de atividades de entretenimento, desportivas e culturais 

para fins de deficiência; organização e preparação de seminários, conferências, cursos de formação e formação contínua; organização e realização de coló-

quios, conferências e congressos; organização e direção de atividades culturais e recreativas; serviços de organização e representação de espectáculos; 

organização e apresentação de espectáculos; organização e apresentação de espetáculos, concursos, jogos, concertos e eventos de entretenimento; organiza-

ção e disponibilização de jogos e competições através da internet; organização comunitária de eventos desportivos e culturais; organização de concursos e 

cerimónias de entrega de prémios; organização de competições [educação ou divertimento]; organização de competições de educação ou entretenimento; 

organização de competições ou outros eventos desportivos e culturais com fins de beneficência; organização de congressos e conferências com fins cultu-

rais e educativos; organização de eventos de educação e de divertimento para profissionais e técnicos superiores; organização de competições educativas, 

recreativas, culturais e desportivas; organização de eventos educativos, desportivos, culturais e de divertimento; organização de eventos educativos; organi-

zação de espetáculos com fins educativos; organização de competições no domínio dos jogos eletrónicos; organização de eventos de entretenimento; orga-

nização de espetáculos para fins de entretenimento; organização de exposições, convenções e conferências com fins educativos ou culturais; organização 

de exposições para fins culturais ou educativos; organização de exposições educativas; providenciamento de jogos; organização de jogos e competições; 

organização de atuações ao vivo; organização de seminários; organização de espetáculos; organização de competições de futebol; organização de jogos de 

futebol; organização de eventos desportivos e culturais; serviços de organização de eventos desportivos e culturais; organização de eventos desportivos; 

organização de eventos desportivos para fins de beneficência; organização de atividades desportivas para colónias de férias; organização de competições 

desportivas; organização de atividades desportivas e de competições desportivas; organização de eventos desportivos no domínio do futebol; organização 

de torneios desportivos; organização de torneios de ténis; organização de atividades de formação; organização de cursos de formação; organização de es-

quemas de formação para jovens; organização, produção e apresentação de eventos com fins educativos, culturais e recreativos; organização, apresentação 

e produção de espetáculos, exibições ao ar livre; organização e direção de exposições para fins de entretenimento; organização e direção de competições 

desportivas e organização e realização de jogos desportivos; organização e realização de competições e jogos desportivos no domínio do futebol; organiza-

ção e direcção de eventos desportivos; organização e realização de eventos de atletismo universitários; organização e realização de competições desportivas 

universitárias; organização e realização de eventos culturais e desportivos; organização, planeamento e direção de competições desportivas; organização de 

torneios desportivos para crianças carenciadas para fins de beneficência; organização de torneios desportivos para pessoas desfavorecidas para fins de be-

neficência; organização de festas [divertimento]; planeamento de festas [entretenimento] relacionadas com eventos de celebração; planeamento de festas 

[entretenimento] relacionadas com eventos empresariais; planeamento de festas [serviços de entretenimento] para promoção de eventos relacionados com 

angariação de fundos de beneficência; organização de festas [entretenimento] para eventos de promoção relacionados com organizações sem fins  
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lucrativos; planeamento de festas [entretenimento] para promoção de eventos relacionados com lançamentos de produtos; planeamento de festas 

[entretenimento] relacionadas com eventos sociais; orientação pessoal [formação]; serviços de personal trainer [treino físico]; serviços de personal trainer 

[treino físico]; reportagens fotográficas; educação física; instrução em manutenção da forma física; serviços de treino físico; serviços de educação relacio-

nados com a saúde; organização e realização de festas [entretenimento]; serviços de edição pós-produção no domínio dos vídeos e dos filmes; formação 

prática [demonstração]; apresentação de eventos de entretenimento ao vivo; apresentações de espetáculos de entretenimento ao vivo; exibição de espetácu-

los ao vivo; exibição de espetáculos ao vivo; produção e distribuição de programas de televisão; produção e aluguer de material educativo e didático; pro-

dução de gravações de som e de vídeo; produção de materiais de ensino ou instrução; produção de materiais pedagógicos; produção de materiais de instru-

ção; serviços de produção de espetáculos de entretenimento ao vivo; produção de eventos de entretenimento ao vivo; produção de programas radiofónicos e 

televisivos para internet e outros media; produção de programas de rádio e televisão; produção de espetáculos; produção de gravações de som e de vídeo; 

produção de registos de som, de música e de vídeo; produção de programas televisivos, de televisão em telemóveis e radiofónicos; produção de espetáculos 

de televisão, produção de programas de televisão para dispositivos móveis e serviços para produção de programas radiofónicos; produção de espetáculos de 

televisão; produção de programas de televisão para a sua difusão em telefones móveis; produção de programas de televisão para radiodifusão através de 

dispositivos móveis; produção de podcasts de vídeo; produção de gravações de vídeo; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou 

educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou educação] a crianças 

carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de cursos de formação; fornecimento de atividades culturais a crianças carenciadas para fins de benefi-

cência; fornecimento de atividades culturais a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; (realização de) cursos educativos; fornecimento de cursos 

educativos, palestras, seminários e programas de formação para jovens; realização de demonstrações com fins educativos; prestação de serviços de entrete-

nimento pedagógico para crianças em centros de apoio escolar; prestação de informações sobre educação; fornecimento de materiais educativos a crianças 

carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de materiais educativos a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de serviços 

de educação no domínio dos computadores, através de videoconferência; fornecimento de divertimento; prestação de serviços de campo de futebol [para 

entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de futebol [para entretenimento ou educa-

ção] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de férias [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas 

para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de férias [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; 

fornecimento de informações sobre atividades desportivas; fornecimento de informações sobre exercício e manutenção da forma física a partir de um sítio 

web; disponibilização de informação sobre educação, formação, entretenimento, atividades desportivas e culturais; de informações sobre atividades despor-

tivas e culturais; informação sobre educação; informação sobre entretenimento; disponibilização de informações no domínio das atividades recreativas; 

fornecimento de informações online relacionadas com jogos de computador e melhoramentos informáticos para jogos; fornecimento de informações relaci-

onadas com educação física através de um sítio web em linha; fornecimento de informações relacionadas com exercício físico através de um sítio web em 

linha; fornecimento de informações relacionadas com treino físico através de um sítio web em linha; fornecimento de informações sobre eventos desporti-

vos; prestação de informações relacionadas com desportos; fornecimento de informações relacionadas com desporto e eventos desportivos; disponibiliza-

ção de informações em matéria de formação; fornecimento de instrução no domínio de exercício físico; fornecimento de manuais educativos e de materiais 

de ensino no domínio do bem-estar; fornecimento de cursos de formação contínua; fornecimento de atividades de entretenimento a crianças carenciadas 

para fins de beneficência; fornecimento de atividades de entretenimento a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de eventos de 

entretenimento a crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de eventos de entretenimento a pessoas desfavorecidas para fins de benefi-

cência; formação; fornecimento de educação e formação; formação profissional inicial e contínua; oferta de formação através de uma rede mundial de 

computadores; fornecimento de jogos de computador on-line; fornecimento de formação em linha sob a forma de cursos; fornecimento de aulas (serviços 

de educação) em linha através de uma sala de conversação de vídeo em direto; serviços de entretenimento online na área das ligas desportivas virtuais; 

fornecimento de entretenimento em linha sob a forma de torneios de jogos; fornecimento de entretenimento em linha sob a forma de torneios de jogos, 

ligas fantásticas de desportos e programas de jogos; disponibilização de informação on-line sobre educação, formação, entretenimento, atividades desporti-

vas e culturais; prestação de informações on-line no domínio do entretenimento por jogos de computador; fornecimento de informações em linha, no domí-

nio da educação; fornecimento de informações em linha no domínio da formação; fornecimento de informações em linha no domínio do entretenimento; 

prestação de informações em linha relativas a divertimento e/ou educação; fornecimento de vídeos de instruções em linha, não descarregáveis; fornecimen-

to de formação em linha; fornecimento de seminários de formação em linha; fornecimento de tutoriais em linha; fornecimento de jogos de vídeo em linha; 

disponibilização de vídeos online, não descarregáveis; prestação de serviços de campo recreativo [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas 

para fins de beneficência; prestação de serviços de campo recreativo [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; 

exploração de instalações recreativas; oferta de instalações e serviços de recreio; prestação de serviços de campo de futebol [para entretenimento ou educa-

ção] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de futebol [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavoreci-

das para fins de beneficência; fornecimento de atividades desportivas a crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de atividades desporti-

vas a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou educação] a crianças carencia-

das para fins de beneficência; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de benefi-

cência; exploração de instalações desportivas; fornecimento de instalações desportivas a crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de 

instalações desportivas a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de artigos de desporto a crianças desfavorecidas destinados à 

prática de atividades desportivas com fins de beneficência; fornecimento de artigos de desporto a crianças desfavorecidas destinados à prática de atividades 

desportivas com fins de beneficência; fornecimento de informações sobre desporto através de um sítio web; fornecimento de instalações para o treino des-

portivo; prestação de serviços de campo de ténis [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços 

de campo de ténis [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de instalações de campos de ténis; 

fornecimento de instalações de ténis; fornecimento de brinquedos a crianças desfavorecidas no contexto de eventos educativos, para fins de beneficência; 

prestação de serviços de campo de voleibol [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços de 

campo de voleibol [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de workshops no domínio do con-

trolo do peso; fornecimento de jogos na internet não descarregáveis; fornecimento de cursos de formação; fornecimento de programas de formação; publi-

cação de guias pedagógicos e formativos; publicação de literatura instrutiva; publicação de manuais; publicação de materiais multimédia em linha; publica-

ção de regulamentos técnicos; publicação de manuais de formação; exploração de instalações recreativas; informação sobre atividades recreativas; aluguer 

de equipamento de desporto, exceto veículos; aluguer de instalações desportivas; aluguer de campos desportivos; aluguer de equipamento de ténis; aluguer 

de jogos de vídeo; acampamentos de futebol; instrução em futebol; serviços de campos de desporto; atividades desportivas; atividades desportivas e cultu-

rais; serviços de clubes de desporto; instrução desportiva; serviços de instrução desportiva; arbitragem e supervisão de eventos desportivos; arbitragem e 

supervisão de eventos desportivos; arbitragem e supervisão de eventos desportivos; treino desportivo; serviços de formação de professores; educação; ser-

viços de ensino e de formação no domínio dos negócios, da indústria e das tecnologias da informação; formação e formação contínua para desenvolvimen-

to de pessoal, de equipas e de organizações; serviços de formação sob a forma de orientação pessoal; serviços de montagem de vídeos; serviços de monta-

gem de vídeos para eventos; serviços de videografia; serviços de masterização de vídeo; serviços de gravação de vídeo; serviços de jogos de realidade 

virtual prestados em linha a partir de uma rede informática. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004822/2022/ME/MP&S  
25, 28, 41, 45  
 
Teqball Holding S.A.R.L.  
 
LUXEMBURGO  
Avenue John F. Kennedy 44., Luxembourg L-1855, 
Luxembourg  
 
Industrial e comercial  
22-02-2022  
A baixo alistado 

CLASSE 25: Calças pelo tornozelo; peúgas até ao tornozelo; artigos para aquecer os braços [vestuário]; artigos de vestuário para pessoas; calçado desporti-
vo para corredores; calçado de desporto para futebol; calças de atletismo; camisas desportivas; calçado para atletismo; calções atléticos; saias para despor-
to; leggings para desporto; tops e calças/calções desportivos para corrida; tops e calças/calções desportivos para ioga; uniformes desportivos; sacos especi-
almente concebidos para calçado de futebol; bonés de basebol; chapéus de praia; bonés em malha; cintos [vestuário]; cintos em imitação de couro; cintos 
feitos de tecido; cintos em couro (vestuário); cintos em matérias têxteis; casacos aviador; botas para ginástica; camisas de manga curta com bolsos; sapatos 
de lona; bonés; vestuário; chapelaria; calçado; vestuário para criança; vestuário para rapaz; vestuário para raparigas; vestuário para ginástica; vestuário para 
homem; vestuário para homem, senhora, e criança; vestuário de desporto; vestuário de mulher; vestuário em imitação de couro; vestuário em couro e imita-
ções de couro; casacos para homem; casacos de senhora; casacos de algodão; camisas de colarinho; leggings curtas; tops curtos; vestidos; lenços para cri-
ança; vestidos para rapariga; vestidos; calças de fatos completos; sapatos de cerimónia; camisas de cerimónia; sapatos rasos; calçado para adultos; calçado 
para criança; vestuário para criança; calçado para homem; calçado para homem e senhora; calçado para senhora; sweatshirts com capuz; pulôveres com 
capuz; camisolas com capuz; capuzes [vestuário]; sapatos de lazer; sapatos de lazer; vestuário de lazer; vestuário de linho; peúgas para homem; lenços de 
bolso; t-shirts impressas; casacos para a chuva [impermeáveis]; ponchos para a chuva; réplicas de calções de futebol; réplicas de meias de futebol; réplicas 
de camisolas, calções e peúgas de futebol; réplicas de camisolas de futebol; sapatos de corrida; fatos de corrida; casacos de uniforme; camisas de senhora; 
camisas para uso com fatos; camisas de homem; camisas de criança; camisas para adultos; camisas; sapatos; sapatos para homem; sapatos para criança; 
calçado para senhora; sapatos para adultos; calções; calções para homem; calções de banho para crianças; calções para adulto; conjuntos de calção e blusa; 
calções para senhora; camisolas de futebol; sacos para calçado de futebol; calções de futebol; meias de futebol; meias; casacos de desporto; sutiãs desporti-
vos; bonés de desporto; camisas informais; casacos de desporto; camisolas desportivas; camisas informais; sapatos de desporto; meias de desporto; coletes 
de atletismo; soutiens sem alças; calças elásticas; camisolas [pullovers]; camisolas para adultos; camisolas de criança; camisolas para homem; camisolas 
para senhora; calças de fato de treino; calças de treino para adultos; calças de treino para criança; calças de treino para homem; calças de treino para senho-
ra; sweatshirts; calções de treino; peúgas térmicas; vestuário de ténis; vestidos de ténis; camisas de ténis; sapatos de ténis; calções de ténis; saias de ténis; 
meias de ténis; fatos para jogar ténis; faixas para absorver a transpiração para a prática de ténis; camisolas de ténis; tops para ténis; cintos [vestuário]; ves-
tuário com isolamento térmico; tops [vestuário]; tops para adulto; tops para criança; tops para homem; tops de senhora; toques [chapéus]; casacos desporti-
vos; calçado para atletismo; fatos de treino; casacos de fato de treino; sapatos de treino; t-shirts com logótipos de designer; t-shirts com logotipos; cuecas; 
roupa interior; camisolas de voleibol; sapatos de voleibol; casacos de aquecimento; calças de aquecimento; tops para exercícios de aquecimento; vestuário 
impermeável; casacos de proteção contra condições meteorológicas extremas; calças impermeáveis; casacos de proteção contra condições meteorológicas 
extremas; vestuário resistente contra intempéries; vestuário corta-vento; roupa interior para senhora; meias de senhora. CLASSE 28: Aparelhos de diversão 
e de jogos concebidos para utilização com um ecrã de visualização ou monitor externo; aparelhos de entretenimento, concebidos para serem ligados a ecrãs 
ou monitores externos; aparelhos de diversão para uso em salões de jogos; aparelhos para divertimento para serem utilizados com um receptor de televisão; 
máquinas de jogos de diversão; aparelhos para jogos de consumo adaptados para uso com um ecrã de visualização externo ou um monitor; aparelhos para 
jogos eletrónicos concebidos para utilizar com um ecrã de visualização ou monitor externo; aparelhos para jogos electrónicos, sem ser os concebidos para 
uso com ecrãs ou monitores externos; aparelhos para jogos, sem ser os adaptados para uso com um monitor; aparelhos para jogos sem ser para utilizar com 
ecrãs de visualização externos ou monitores; máquinas de jogos de arcada; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; sacos concebidos para equipamento des-
portivo; sacos especialmente concebidos para equipamento de desporto; bolas para jogos; bolas de pádel; bolas de ténis de plataforma; bolas para jogos de 
raquete; bolas de desporto; mesas de jogos de vídeo informatizadas para jogos a dinheiro; jogos de vídeo de mesa informatizados para jogar a dinheiro; 
comandos para consolas de jogos; piões "dreidel"; brinquedos adaptados para fins educativos; mesas de jogo electrónicas e electromecânicas com saída de 
vídeo; máquinas de jogos eletrónicos educativos para crianças; equipamentos de jogos eletrónicos; consolas de jogos eletrónicos concebidas para serem 
utilizadas com um ecrã de visualização independente ou um monitor; unidades de jogos eletrónicos de mão; alvos de tiro eletrónicos; alvos eletrónicos para 
jogos e desportos; brinquedos eletrónicos; equipamento para jogar jogos de exterior; aparelhos de exercício de brincar; máquinas para exercício físico; 
equipamentos para exercício físico que não se destinam à reabilitação medicinal; aparelhos de manutenção física, sem ser para fins de fisioterapia; mesas 
de matraquilhos; aparelhos de jogos concebidos para utilização com ecrãs ou monitores externos; consolas de jogos; slot machines; aparelhos para jogos, 
sem ser os adaptados para uso com um monitor; jogos; jogos e brinquedos; aparelhos para jogos concebidos para serem utilizados com receptores de televi-
são; aparelhos de jogos electrónicos portáteis; jogos eletrónicos portáteis; jogos electrónicos portáteis concebidos para serem utilizados exclusivamente 
com receptores de televisão; unidades portáteis de jogos eletrónicos concebidos para uso com um ecrã ou monitor externo; jogos de vídeo eletrónicos por-
táteis; consolas de jogos portáteis; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; unidades portáteis para jogos eletrónicos; unidades portáteis para jogar 
jogos electrónicos para utilização com um ecrã externo ou monitor; unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos, sem serem os concebidos para uso com 
ecrãs ou monitores externos; consolas de videojogos portáteis; aparelhos de mão para jogar jogos de vídeo, sem serem os concebidos para serem utilizados 
com um ecrã ou monitor externo; aparelhos de jogos de vídeo portáteis; consolas de videojogos portáteis; unidades de controlo remoto interativo para jogos 
de vídeo; máquinas para exercício físico; controladores de movimento para jogos de computador e de vídeo; redes para balizas de futebol; equipamento 
para brincar no exterior; brinquedos para brincar ao ar livre; pás para jogar "paddleball"; raquetes de ténis de plataforma; aparelhos para exercício físico, 
sem ser para uso médico; redes de ténis de mesa; aparelhos de bolso para jogar jogos de vídeo; jogos e brinquedos contendo funções de telecomunicação; 
jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido [lcd]; bolas para jogar futebol; balizas de futebol; artigos de desporto; aparelhos de desporto; aparelhos de jogos 
de vídeo de suporte vertical; mesas de matraquilhos; mesas de matraquilhos; raquetas de ténis de mesa; redes de ténis de mesa; bolas para ténis de mesa; 
mesas para ténis de mesa; jogos de alvos; aparelhos de jogos de vídeo; consolas de jogos; consolas de jogos de vídeo para utilização com um ecrã ou moni-
tor externo; aparelhos de jogos de vídeo; aparelhos para jogos de vídeo concebidos para serem ligados a ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos 
com saída de vídeo para utilização com televisores; aparelhos de jogos de vídeo para uso com um ecrã ou monitor externos; máquinas de jogos de vídeo 
para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas de jogos com saída de vídeo para utilização com televisores; bolas de voleibol; equipamento de mala-
barismo; bolas para malabarismo; raquetas para jogar pádel; redes para jogos de bola; bolas para jogos; redes para jogos de bola. CLASSE 41: Formação 
de adultos; formação de adultos; formação avançada; serviços de consultadoria relacionados com formação; serviços de salões de jogos; serviços de salões 
de jogos; serviços de produção de animação; organização e direção de competições desportivas; organização e condução de conferências comerciais, pro-
fissionais e de negócios; organização e preparação de cursos; organização e realização de competições [educação ou divertimento]; organização e realiza-
ção de conferências; organização e direcção de colóquios, conferências, congressos, seminários, simpósios e ateliers de formação; organização e condução 
de colóquios, conferências e congressos; organização e realização de colóquios; organização e realização de conferências e congressos; preparação e ani-
mação de conferências e de exposições com fins culturais ou educativos; organização e direção de conferências e de seminários; organização e realização 
de conferências, congressos e simpósios; organização e realização de conferências, congressos, concertos e simpósios, seminários, cursos de formação, 
aulas e palestras; serviços de organização e direcção de congressos, conferências, seminários e workshops de formação; organização e realização de confe-
rências, congressos, seminários, simpósios, cursos de formação, cursos e palestras; organização e realização de conferências, congressos, simpósios e semi-
nários; organização e direcção de conferências, convenções e exposições com fins culturais ou educativos; organização e realização de conferências, con-
venções exposições educativas, aulas, palestras, seminários e workshops [formação]; organização e direcção de conferências, seminários e simpósios; orga-
nização e realização de congressos; organização e realização de convenções; organização e realização de atividades culturais; organização e realização de 

TEQBALL 
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eventos culturais; organização e direção de conferências educacionais; organização e realização de cursos de ensino; planeamento e realização de ações de 

formação; organização e realização de seminários; organização e realização de atividades de entretenimento; realização e organização de espetáculos de 

entretenimento; organização e realização de atividades de entretenimento, desportivas e culturais; organização e realização de feiras para fins de entreteni-

mento; organização e realização de aulas de manutenção da forma física; preparação e organização de jogos; organização e direção de fóruns educativos 

presenciais; organização e realização de palestras; organização e realização de eventos de entretenimento ao vivo; organização e realização de reuniões 

sobre temas educativos; organização e realização de reuniões sobre temas recreativos; organização e realização de seminários; organização e animação de 

seminários e de oficinas [formação]; organização e realização de seminários, conferências e exposições para fins culturais ou educativos; preparação e 

animação de seminários, conferências, cursos de formação e formações complementares; preparação e animação de seminários, congressos, conferências e 

simpósios; organização e realização de seminários, workshops [educação], congressos, colóquios, cursos de ensino à distância e exposições para fins cultu-

rais; organização e realização de programas de formação de futebol; organização e realização de eventos culturais e desportivos; organização e realização 

de eventos desportivos; organização e direção de competições desportivas; organização e realização de eventos desportivos; organização e realização de 

simpósios; organização e realização de cursos de formação; organização e realização de seminários de formação; organização e realização de tutoriais; 

organização e realização de seminários e workshops [formação]; organização e realização de workshops; organização e direcção de oficinas de trabalho, 

tutoriais, seminários e conferências; organização e realização de programas de formação de futebol para jovens; organização e realização de workshops em 

linha no domínio da saúde; organização e realização de workshops em linha no domínio do bem-estar; organização e realização de workshops sobre con-

trolo do peso; organização de cerimónias de entregas de prémios e noites de gala com fins recreativos; organização de cerimónias de entrega de prémios, 

com fins de entretenimento; organização de cerimónias de entrega de prémios destinados a empresas e indivíduos que tenham feito contributos de benefi-

cência significativos; preparação, animação e organização de colóquios; preparação, direção e organização de conferências; organização, planeamento e 

realização de conferências, congressos, seminários, colóquios, simpósios e workshops (formação); preparação, direção e organização de congressos; prepa-

ração, direção e organização de seminários; preparação, direção e organização de simpósios; organização, planificação e direcção de cursos práticos de 

formação; organização de noites de gala para fins de entretenimento; organização de aulas; organização de colóquios; organização de competições de edu-

cação ou entretenimento; organização de concursos através da internet; organização de conferências; organização de congressos; organização de concursos; 

organização de convenções; organização de eventos culturais e desportivos; organização de eventos para fins culturais; organização de conferências relaci-

onadas com educação; organização de cursos de ensino; organização de eventos educativos; organização de seminários de formação; serviços de organiza-

ção de eventos de entretenimento; organização de espectáculos de entretenimento; organização de exposições, congressos, seminários e conferências para 

fins culturais e de entretenimento; organização de exposições com fins culturais ou educativos; organização de exposições para fins de formação; organiza-

ção de exposições, seminários e conferências; organização de eventos cinematográficos, eventos de música ao vivo e eventos culturais e desportivos; orga-

nização de eventos cinematográficos, eventos musicais, eventos culturais e desportivos e eventos de entretenimento ao vivo; organização de jogos e com-

petições através da internet; organização de fóruns educativos presenciais; organização de eventos de entretenimento ao vivo; organização de seminários; 

organização de seminários e conferências; organização de jogos de futebol; organização de competições desportivas; organização de competições desporti-

vas para crianças carenciadas para fins de beneficência; organização de competições desportivas para pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; 

organização de treino desportivo para crianças carenciadas para fins de beneficência; organização de treino desportivo para pessoas desfavorecidas para 

fins de beneficência; realização de simpósios; realização de simpósios e organização de workshops; organização de cursos de formação; organização de 

cursos de formação em institutos de ensino; organização de seminários de formação; organização de workshops e seminários; organização de workshops 

profissionais e cursos de formação; serviços de edição de áudio e vídeo; serviços de gravação de áudio e vídeo; serviços de divertimento de áudio; serviços 

de gravação de áudio, filme, vídeo e televisão; serviços relacionados com jogos de aposta; instrução no domínio da consciência corporal; serviços de for-

mação em negócios; serviços de formação em negócios; serviços de consultadoria em formação empresarial; serviços de clubes [entretenimento ou educa-

ção]; serviços de clubes sob a forma de entretenimento; treino (educação e formação); instrução desportiva; ensino [formação]; formação em informática; 

cursos de formação assistidos por computador; serviços de formação e educação em matéria de informática; realização de eventos de entretenimento, even-

tos culturais, eventos de desporto ao vivo, eventos educativos e atividades culturais e de entretenimento; direção de aulas de exercício físico; realização de 

aulas de ginástica; direção de conferências empresariais; realização de aulas; direcção de colóquios; realização de concursos por internet; serviços de reali-

zação de conferências; realização de seminários e congressos; realização de convenções; realização de atividades culturais; realização de eventos culturais; 

realização de cursos de ensino à distância; organização de conferências relacionadas com educação; realização de cursos educativos; realização de eventos 

educativos; direção de seminários de instrução; realização de atividades de entretenimento; realização de eventos recreativos; direcção de exposições, in-

cluindo no domínio do entretenimento; preparação de cursos de instrução, educação e formação para jovens e adultos; realização de espetáculos ao vivo; 

direcção de seminários; organização de jogos de futebol; organização de competições desportivas; realização de eventos desportivos; direcção de simpó-

sios; realização de cursos de formação; animação de cursos de formação no domínio da tecnologia e da inovação; direção de seminários de instrução; ani-

mação de workshops (formação); realização de seminários e workshops; realização de aulas de condicionamento da forma física; serviços de informação e 

consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de conferências; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, celebra-

ção e organização de congressos; serviços de consultoria e informação relacionados com organização e direção de seminários; serviços de informação e 

consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de simpósios; serviços de consultadoria e informações relacionados com planeamento, 

realização e organização de workshops de formação; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de coló-

quios; serviços de informação e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de conferências; serviços de informação e consultoria em 

matéria de preparação, celebração e organização de congressos; consultadoria relacionada com organização e realização de seminários; serviços de infor-

mação e consultoria em matéria de preparação, celebração e organização de simpósios; consultadoria relacionada com organização e realização de 

workshops de formação; serviços de assessoria relacionados com educação e formação; consultadoria relacionada com o treino de manutenção da forma 

física; consultoria em formação e aperfeiçoamento; consultadoria em matéria de formação inicial e contínua, bem como de educação; serviços de consulto-

ria em entretenimento; serviços de consultoria em entretenimento prestados via internet; serviços de consultadoria relacionados com formação; serviços de 

formação contínua; atividades culturais; serviços de imagens digitais (tratamento de imagens); serviços de criação de imagens digitais [fotografia]; fotogra-

fias (digitais); serviços de publicação de conteúdos de entretenimento de vídeo, áudio e multimédia; serviços de ensino à distância prestados em linha; 

edição fotográfica; edição de produtos de impressão e textos; edição de gravações de vídeo; edição de textos escritos; serviços de educação e entretenimen-

to prestados por uma associação aos seus membros; serviços de educação e formação; serviços de educação e instrução relacionados com arte, trabalho 

qualificado, desportos ou cultura geral; serviços de educação e instrução em matéria de desporto; serviços de ensino e educacionais; serviços de educação e 

formação sobre jogos; serviços de educação e formação sobre desportos; serviços de assessoria relacionados com educação; exames pedagógicos/educação; 

serviço de educação no âmbito do coaching; serviços de educação e de divertimento; serviços de educação e formação em matéria de gestão de negócio; 

educação e formação em matéria de processamento eletrónico de dados; educação e formação; informação sobre educação; instrução educativa; serviços de 

educação, formação e divertimento; serviços de educação, formação e instrução relacionados com fabrico e produção; serviços de jogos eletrónicos presta-

dos através de uma rede de comunicação global; serviços de jogos eletrónicos fornecidos através da internet; serviços de jogos electrónicos fornecidos 

através da internet ou outra rede de comunicações; serviços de artistas de espetáculo; actividades recreativas e desportivas; entretenimento através de tele-

visão sobre protocolo internet; entretenimento prestado mediante transmissões por televisão por fio; informação sobre entretenimento; divertimento sob a 

forma de séries de televisão de animação e de ação; entretenimento sob a forma de ligas de futebol de fantasia; serviços de entretenimento online na área 

das ligas desportivas virtuais; serviços de divertimento sob a forma de espectáculos ao vivo; entretenimento sob a forma de programas de televisão contí-

nuos; entretenimento sob a forma de jogos de futebol; entretenimento sob a forma de competições desportivos; entretenimento sob a forma de jogos des-

portivos; entretenimento sob a forma de torneios de desporto; divertimento sob a forma de torneios de ténis; serviços de divertimento; serviços de  
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entretenimento sob a forma de um programa de televisão baseado na vida real em exibição; entretenimento sob a forma de um programa de televisão em 

exibição no domínio do desporto; entretenimento sob a forma de programas noticiosos de televisão; serviços de entretenimento prestados através de uma 

rede mundial de comunicações; serviços de health club; serviços de clubes de fãs sob a forma de serviços de entretenimento; serviços de produção de fil-

mes; montagem de filmes; serviços de clubes para a manutenção da forma física e a prática de exercício; serviços de clube de manutenção da forma física; 

serviços de jogos prestados através de comunicações por terminais informáticos ou telefones celulares; serviços de jogo prestados online a partir de uma 

rede de computadores; serviços de jogos fornecidos em linha a partir de uma rede informática para fins de entretenimento e ensino complementar; serviços 

de jogos fornecidos em linha através de uma rede informática ou de uma rede de telemóveis; serviços de jogos prestados mediante redes de comunicação; 

serviços de jogos prestados através de redes informáticas e redes de comunicação global; serviços de jogos; determinação de handicaps para eventos des-

portivos; serviços de health club; formação na área da saúde e fitness; serviços de clube de saúde (manutenção da forma física) e recreativo; serviços de 

health club; disponibilização de instalações de centros de atividade física; serviços de educação relacionados com a saúde; informações relacionadas com 

entretenimento através de jogos de computador, fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou de uma rede mundial de comunicação; 

serviços de informações e de informação em matéria de educação e divertimento; informações relacionadas com educação e divertimento prestadas em 

linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; informações sobre educação ou entretenimento, fornecidas em linha a partir de uma base de 

dados informática ou da internet ou através de programas de televisão ou de rádio; informações sobre entretenimento ou educação fornecidas online ou 

através de televisão, banda larga e comunicações sem fios; serviços de instrução e formação; serviços de entretenimento interativo; serviços de lazer e 

recreio; entretenimento ao vivo; arbitragem em provas desportivas; serviços de divertimento em linha; fornecimento de jogos de computador on-line; orga-

nização de conferências, exposições e competições; organização de acontecimentos, nomeadamente, fornecimento de atividades de entretenimento, despor-

tivas e culturais para fins de deficiência; organização e preparação de seminários, conferências, cursos de formação e formação contínua; organização e 

realização de colóquios, conferências e congressos; organização e direção de atividades culturais e recreativas; serviços de organização e representação de 

espectáculos; organização e apresentação de espectáculos; organização e apresentação de espetáculos, concursos, jogos, concertos e eventos de entreteni-

mento; organização e disponibilização de jogos e competições através da internet; organização comunitária de eventos desportivos e culturais; organização 

de concursos e cerimónias de entrega de prémios; organização de competições [educação ou divertimento]; organização de competições de educação ou 

entretenimento; organização de competições ou outros eventos desportivos e culturais com fins de beneficência; organização de congressos e conferências 

com fins culturais e educativos; organização de eventos de educação e de divertimento para profissionais e técnicos superiores; organização de competi-

ções educativas, recreativas, culturais e desportivas; organização de eventos educativos, desportivos, culturais e de divertimento; organização de eventos 

educativos; organização de espetáculos com fins educativos; organização de competições no domínio dos jogos eletrónicos; organização de eventos de 

entretenimento; organização de espetáculos para fins de entretenimento; organização de exposições, convenções e conferências com fins educativos ou 

culturais; organização de exposições para fins culturais ou educativos; organização de exposições educativas; providenciamento de jogos; organização de 

jogos e competições; organização de atuações ao vivo; organização de seminários; organização de espetáculos; organização de competições de futebol; 

organização de jogos de futebol; organização de eventos desportivos e culturais; serviços de organização de eventos desportivos e culturais; organização de 

eventos desportivos; organização de eventos desportivos para fins de beneficência; organização de atividades desportivas para colónias de férias; organiza-

ção de competições desportivas; organização de atividades desportivas e de competições desportivas; organização de eventos desportivos no domínio do 

futebol; organização de torneios desportivos; organização de torneios de ténis; organização de atividades de formação; organização de cursos de formação; 

organização de esquemas de formação para jovens; organização, produção e apresentação de eventos com fins educativos, culturais e recreativos; organiza-

ção, apresentação e produção de espetáculos, exibições ao ar livre; organização e direção de exposições para fins de entretenimento; organização e direção 

de competições desportivas e organização e realização de jogos desportivos; organização e realização de competições e jogos desportivos no domínio do 

futebol; organização e direcção de eventos desportivos; organização e realização de eventos de atletismo universitários; organização e realização de compe-

tições desportivas universitárias; organização e realização de eventos culturais e desportivos; organização, planeamento e direção de competições desporti-

vas; organização de torneios desportivos para crianças carenciadas para fins de beneficência; organização de torneios desportivos para pessoas desfavoreci-

das para fins de beneficência; organização de festas [divertimento]; planeamento de festas [entretenimento] relacionadas com eventos de celebração; plane-

amento de festas [entretenimento] relacionadas com eventos empresariais; planeamento de festas [serviços de entretenimento] para promoção de eventos 

relacionados com angariação de fundos de beneficência; organização de festas [entretenimento] para eventos de promoção relacionados com organizações 

sem fins lucrativos; planeamento de festas [entretenimento] para promoção de eventos relacionados com lançamentos de produtos; planeamento de festas 

[entretenimento] relacionadas com eventos sociais; orientação pessoal [formação]; serviços de personal trainer [treino físico]; serviços de personal trainer 

[treino físico]; reportagens fotográficas; educação física; instrução em manutenção da forma física; serviços de treino físico; serviços de educação relacio-

nados com a saúde; organização e realização de festas [entretenimento]; serviços de edição pós-produção no domínio dos vídeos e dos filmes; formação 

prática [demonstração]; apresentação de eventos de entretenimento ao vivo; apresentações de espetáculos de entretenimento ao vivo; exibição de espetácu-

los ao vivo; exibição de espetáculos ao vivo; produção e distribuição de programas de televisão; produção e aluguer de material educativo e didático; pro-

dução de gravações de som e de vídeo; produção de materiais de ensino ou instrução; produção de materiais pedagógicos; produção de materiais de instru-

ção; serviços de produção de espetáculos de entretenimento ao vivo; produção de eventos de entretenimento ao vivo; produção de programas radiofónicos e 

televisivos para internet e outros media; produção de programas de rádio e televisão; produção de espetáculos; produção de gravações de som e de vídeo; 

produção de registos de som, de música e de vídeo; produção de programas televisivos, de televisão em telemóveis e radiofónicos; produção de espetáculos 

de televisão, produção de programas de televisão para dispositivos móveis e serviços para produção de programas radiofónicos; produção de espetáculos de 

televisão; produção de programas de televisão para a sua difusão em telefones móveis; produção de programas de televisão para radiodifusão através de 

dispositivos móveis; produção de podcasts de vídeo; produção de gravações de vídeo; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou 

educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou educação] a crianças 

carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de cursos de formação; fornecimento de atividades culturais a crianças carenciadas para fins de benefi-

cência; fornecimento de atividades culturais a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; (realização de) cursos educativos; fornecimento de cursos 

educativos, palestras, seminários e programas de formação para jovens; realização de demonstrações com fins educativos; prestação de serviços de entrete-

nimento pedagógico para crianças em centros de apoio escolar; prestação de informações sobre educação; fornecimento de materiais educativos a crianças 

carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de materiais educativos a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de serviços 

de educação no domínio dos computadores, através de videoconferência; fornecimento de divertimento; prestação de serviços de campo de futebol [para 

entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de futebol [para entretenimento ou educa-

ção] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de férias [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas 

para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de férias [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; 

fornecimento de informações sobre atividades desportivas; fornecimento de informações sobre exercício e manutenção da forma física a partir de um sítio 

web; disponibilização de informação sobre educação, formação, entretenimento, atividades desportivas e culturais; de informações sobre atividades despor-

tivas e culturais; informação sobre educação; informação sobre entretenimento; disponibilização de informações no domínio das atividades recreativas; 

fornecimento de informações online relacionadas com jogos de computador e melhoramentos informáticos para jogos; fornecimento de informações relaci-

onadas com educação física através de um sítio web em linha; fornecimento de informações relacionadas com exercício físico através de um sítio web em 

linha; fornecimento de informações relacionadas com treino físico através de um sítio web em linha; fornecimento de informações sobre eventos desporti-

vos; prestação de informações relacionadas com desportos; fornecimento de informações relacionadas com desporto e eventos desportivos; disponibiliza-

ção de informações em matéria de formação; fornecimento de instrução no domínio de exercício físico; fornecimento de manuais educativos e de materiais 

de ensino no domínio do bem-estar; fornecimento de cursos de formação contínua; fornecimento de atividades de entretenimento a crianças carenciadas 

para fins de beneficência; fornecimento de atividades de entretenimento a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de eventos de  
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entretenimento a crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de eventos de entretenimento a pessoas desfavorecidas para fins de benefi-

cência; formação; fornecimento de educação e formação; formação profissional inicial e contínua; oferta de formação através de uma rede mundial de 

computadores; fornecimento de jogos de computador on-line; fornecimento de formação em linha sob a forma de cursos; fornecimento de aulas (serviços 

de educação) em linha através de uma sala de conversação de vídeo em direto; serviços de entretenimento online na área das ligas desportivas virtuais; 

fornecimento de entretenimento em linha sob a forma de torneios de jogos; fornecimento de entretenimento em linha sob a forma de torneios de jogos, 

ligas fantásticas de desportos e programas de jogos; disponibilização de informação on-line sobre educação, formação, entretenimento, atividades desporti-

vas e culturais; prestação de informações on-line no domínio do entretenimento por jogos de computador; fornecimento de informações em linha, no domí-

nio da educação; fornecimento de informações em linha no domínio da formação; fornecimento de informações em linha no domínio do entretenimento; 

prestação de informações em linha relativas a divertimento e/ou educação; fornecimento de vídeos de instruções em linha, não descarregáveis; fornecimen-

to de formação em linha; fornecimento de seminários de formação em linha; fornecimento de tutoriais em linha; fornecimento de jogos de vídeo em linha; 

disponibilização de vídeos online, não descarregáveis; prestação de serviços de campo recreativo [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas 

para fins de beneficência; prestação de serviços de campo recreativo [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; 

exploração de instalações recreativas; oferta de instalações e serviços de recreio; prestação de serviços de campo de futebol [para entretenimento ou educa-

ção] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo de futebol [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavoreci-

das para fins de beneficência; fornecimento de atividades desportivas a crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de atividades desporti-

vas a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou educação] a crianças carencia-

das para fins de beneficência; prestação de serviços de campo desportivo [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de benefi-

cência; exploração de instalações desportivas; fornecimento de instalações desportivas a crianças carenciadas para fins de beneficência; fornecimento de 

instalações desportivas a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de artigos de desporto a crianças desfavorecidas destinados à 

prática de atividades desportivas com fins de beneficência; fornecimento de artigos de desporto a crianças desfavorecidas destinados à prática de atividades 

desportivas com fins de beneficência; fornecimento de informações sobre desporto através de um sítio web; fornecimento de instalações para o treino des-

portivo; prestação de serviços de campo de ténis [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços 

de campo de ténis [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de instalações de campos de ténis; 

fornecimento de instalações de ténis; fornecimento de brinquedos a crianças desfavorecidas no contexto de eventos educativos, para fins de beneficência; 

prestação de serviços de campo de voleibol [para entretenimento ou educação] a crianças carenciadas para fins de beneficência; prestação de serviços de 

campo de voleibol [para entretenimento ou educação] a pessoas desfavorecidas para fins de beneficência; fornecimento de workshops no domínio do con-

trolo do peso; fornecimento de jogos na internet não descarregáveis; fornecimento de cursos de formação; fornecimento de programas de formação; publi-

cação de guias pedagógicos e formativos; publicação de literatura instrutiva; publicação de manuais; publicação de materiais multimédia em linha; publica-

ção de regulamentos técnicos; publicação de manuais de formação; exploração de instalações recreativas; informação sobre atividades recreativas; aluguer 

de equipamento de desporto, exceto veículos; aluguer de instalações desportivas; aluguer de campos desportivos; aluguer de equipamento de ténis; aluguer 

de jogos de vídeo; acampamentos de futebol; instrução em futebol; serviços de campos de desporto; atividades desportivas; atividades desportivas e cultu-

rais; serviços de clubes de desporto; instrução desportiva; serviços de instrução desportiva; arbitragem e supervisão de eventos desportivos; arbitragem e 

supervisão de eventos desportivos; arbitragem e supervisão de eventos desportivos; treino desportivo; serviços de formação de professores; educação; ser-

viços de ensino e de formação no domínio dos negócios, da indústria e das tecnologias da informação; formação e formação contínua para desenvolvimen-

to de pessoal, de equipas e de organizações; serviços de formação sob a forma de orientação pessoal; serviços de montagem de vídeos; serviços de monta-

gem de vídeos para eventos; serviços de videografia; serviços de masterização de vídeo; serviços de gravação de vídeo; serviços de jogos de realidade 

virtual prestados em linha a partir de uma rede informática. CLASSE 45: Consultoria em propriedade intelectual e gestão de direitos de autor; consultoria 

em direitos de propriedade industrial; consultoria em gestão de propriedade intelectual; consultoria em licenciamento de propriedade intelectual; consulto-

ria em licenciamento de software informático; consultoria em registo de nomes de domínio; serviços de agência de licenciamento de direitos de autor; 

serviços de registo de nomes de domínio; licenciamento de filmes, televisão e vídeo; consultoria em propriedade intelectual; serviços de consultoria em 

propriedade intelectual para organizações sem fins lucrativos; serviços de consultoria em propriedade intelectual para universidades e institutos de investi-

gação; serviços de encontros sociais e de introdução à internet; serviços de encontros, casamentos e introdução pessoal baseados na internet; serviços de 

introdução pessoal baseados na internet; serviços de redes sociais, casamentos e introdução pessoal baseados na internet; serviços de redes sociais baseadas 

na internet, serviços de introdução e encontros; serviços de redes sociais baseadas na internet; serviços jurídicos relacionados com o controlo de marcas 

registadas; serviços jurídicos relacionados com a exploração de direitos de radiodifusão; serviços jurídicos relacionados com a exploração de direitos de 

autor para material impresso; serviços jurídicos relacionados com a exploração de direitos de autor para filmes; serviços jurídicos relacionados com a ex-

ploração de direitos de propriedade intelectual; serviços jurídicos relativos à exploração de patentes; serviços jurídicos relativos à gestão, controlo e licenci-

amento de direitos de propriedade intelectual; serviços jurídicos relativos à negociação e elaboração de contratos relativos a direitos de propriedade intelec-

tual; licenciamento de slogans publicitários e personagens de desenhos animados; licenciamento de programas informáticos; licenciamento de programas 

informáticos; licenciamento de bases de dados; licenciamento de conceitos de franchising; licenciamento de direitos de propriedade industrial; licencia-

mento de direitos de propriedade industrial e direitos de autor; licenciamento de material impresso; licenciamento de programas de rádio e televisão; licen-

ciamento de desenhos registados; licenciamento de direitos de investigação e desenvolvimento; licenciamento de direitos de filmes; licenciamento de direi-

tos de produção televisiva; licenciamento de programas, produções e formatos de televisão, vídeo e rádio; licenciamento de direitos em relação à utilização 

de fotografias; licenciamento de direitos em relação a produções de vídeo; licenciamento de direitos em relação a produções de filme, televisão e vídeo; 

licenciamento de tecnologia; licenciamento de marcas registadas; serviços de licenciamento; serviços de licenciamento em relação ao fabrico de bens; 

serviços de lobbying para fins não comerciais; gestão de direitos de propriedade industrial e direitos de autor; gestão de direitos de autor e direitos de pro-

priedade industrial em nome de terceiros; gestão e exploração de direitos de autor e direitos de propriedade industrial através de licenciamento para tercei-

ros; acompanhamento dos direitos de propriedade intelectual para aconselhamento jurídico; organização de reuniões políticas; aconselhamento jurídico 

profissional relacionado com franchising; fornecimento de vestuário a pessoas desfavorecidas para fins caritativos; fornecimento de vestuário a pessoas 

carenciadas [serviços caritativos] ; fornecimento de vestuário a crianças carenciadas para fins caritativos; fornecimento de informação sobre encontros 

através de websites interactivos em linha no domínio dos encontros e para facilitar a introdução de indivíduos e o desenvolvimento de relações e amizades; 

fornecimento de calçado a crianças carenciadas para fins caritativos; fornecimento de calçado a pessoas carenciadas [serviços caritativos]; fornecimento de 

calçado a pessoas carenciadas para fins caritativos; controlo de marcas [serviços jurídicos]; serviços de agentes de marcas registadas. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004826/2022/ME/MP  
07 
Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd.  
 
CHINA  
NO. 8 CHANGCHUN ROAD, HI-TECH INDUSTRI-
AL PARK, ZHENGZHOU, CHINA  
 
Industrial e comercial  
22-02-2022  
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004823/2022/ME/MP  
12, 37  
 
YUTONG BUS CO., LTD.  
 
CHINA  
YUTONG ROAD, GUANCHENG DISTRICT, 
ZHENGZHOU, CHINA 
 
Industrial e comercial  
22-02-2022 
 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004824/2022/ME/MP  
07 
 
Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd  
 
CHINA  
NO. 8 CHANGCHUN ROAD, HI-TECH INDUSTRI-
AL PARK, ZHENGZHOU, CHINA  
 
Industrial e comercial  
 22-02-2022  
Abaixo listado 

CLASSE 07: Desintegradores; Misturadoras; Máquinas de prensagem do 
núcleo da bateria; Máquinas para exploração de minas; Cilindros compres-
sores; Escavadores; Monta-cargas; Máquinas para trabalhar o metal; Máqui-
nas para fundição; Velas de ignição para motores de veículos terrestres; 
Máquinas-ferramentas; Arranques para motores; Supercompressores; Eixos 
de manivela; Aparelhos de lavagem; Máquinas e aparelhos de limpeza, elé-
tricos; Bombas de combustível para automóveis; Pistões para motores de 
automóveis. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004825/2022/ME/MP  
07 
 
Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd.  
 
CHINA  
NO. 8 CHANGCHUN ROAD, HI-TECH INDUSTRI-
AL PARK, ZHENGZHOU, CHINA  
 
Industrial e comercial  
22-02-2022  
 
A baixo listado 

CLASSE 12: Viaturas [carros]; Autocarros; Camionetas; Automóveis sem 
condutor [veículos autónomos]; Camiões de rega; Camiões (tratores); Auto-
caravanas; Betoneiras automóveis; Carrinhos de mina; Empilhadoras; Car-
roçarias para automóveis; Chassis para automóveis; Motores para veículos 
terrestres; Bicicletas; Carrinhos de criança; Pneus para automóveis; Jantes 
para veículos; Para-brisas. CLASSE 37: Serviços de reparação de veículos 
em caso de avaria; Informações em reparações; Conservação e reparação de 
automóveis; Manutenção de veículos; Estações de serviço [abastecimento 
de combustível e manutenção]; Aluguer de máquinas de estaleiro; Aluguer 
de vassouras automotoras; Instalação, conservação e reparação de máqui-
nas; Recarga de baterias de veículos. 

CLASSE 07: Desintegradores; Misturadoras; Máquinas de prensagem do 
núcleo da bateria; Máquinas para exploração de minas; Cilindros compres-
sores; Escavadores; Monta-cargas; Máquinas para trabalhar o metal; Máqui-
nas para fundição; Velas de ignição para motores de veículos terrestres; 
Máquinas-ferramentas; Arranques para motores; Supercompressores; Eixos 
de manivela; Aparelhos de lavagem; Máquinas e aparelhos de limpeza, 
elétricos; Bombas de combustível para automóveis; Pistões para motores de 
automóveis. 

CLASSE 07: Desintegradores; Misturadoras; Máquinas de prensagem do 
núcleo da bateria; Máquinas para exploração de minas; Cilindros compresso-
res; Escavadores; Monta-cargas; Máquinas para trabalhar o metal; Máquinas 
para fundição; Velas de ignição para motores de veículos terrestres; Máqui-
nas-ferramentas; Arranques para motores; Supercompressores; Eixos de 
manivela; Aparelhos de lavagem; Máquinas e aparelhos de limpeza, elétri-
cos; Bombas de combustível para automóveis; Pistões para motores de auto-
móveis. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004827/2022/MN/MP  
33 
 
MANUEL MONTEIRO DE PINA  
 
CABO VERDE  
Cidadela, Cidade da Praia, Cabo Verde  
 
Industrial e Comercial  
14-02-2022  
 
CLASSE 33: Aguardente  

Fortaleza 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004828/2022/MN/MP  
33 
MANUEL MONTEIRO DE PINA  
 
CABO VERDE  
Cidadela, Cidade da Praia, Cabo Verde  
 
Industrial e Comercial  
14-02-2022  
CLASSE 33: Aguardente  

Fortinho 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004832/2022/ME/MP&S  
12, 37 
YUTONG BUS CO., LTD.  
 
CHINA  
YUTONG ROAD, GUANCHENG DISTRICT, ZHEN-
GZHOU, CHINA  
 
Industrial e Comercial  
23-02-2022  
Abaixo listado 

CLASSE 12: Viaturas [carros]; Autocarros; Camionetas; Automóveis sem 
condutor [veículos autónomos]; Camiões de rega; Camiões (tratores); Auto-
caravanas; Betoneiras automóveis; Carrinhos de mina; Empilhadoras; Carro-
çarias para automóveis; Chassis para automóveis; Motores para veículos 
terrestres; Bicicletas; Carrinhos de criança; Pneus para automóveis; Jantes 
para veículos; Para-brisas. CLASSE 37: Serviços de reparação de veículos 
em caso de avaria; Informações em reparações; Conservação e reparação de 
automóveis; Manutenção de veículos; Estações de serviço [abastecimento de 
combustível e manutenção]; Aluguer de máquinas de estaleiro; Aluguer de 
vassouras automotoras; Instalação, conservação e reparação de máquinas; 
Recarga de baterias de veículos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004829/2022/ME/MP  
32 
 
SCC- SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E 
BEBIDAS, S.A.  
 
PORTUGAL  
Estrada da Alfarrobeira, 2625-244 VIALONGA, POR-
TUGAL 
 
 Industrial e Comercial  
22-02-2022  
 
CLASSE 32: Bebidas (não alcoólicas); águas mine-
rais(bebidas); águas gasosas; bebidas gaseificadas sem 
álcool; sodas (águas); refrigerantes; bebidas aromatiza-
das gaseificadas não alcoólicas; preparações para fazer 
bebidas.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004830/2022/ME/MP&S  
12, 37  
 
YUTONG BUS CO., LTD.  
 
CHINA  
YUTONG ROAD, GUANCHENG DISTRICT, ZHEN-
GZHOU, CHINA  
 
Industrial e Comercial  
23-02-2022  
Abaixo  listado 

CLASSE 12: Viaturas [carros]; Autocarros; Camionetas; Automóveis sem 
condutor [veículos autónomos]; Camiões de rega; Camiões (tratores); Auto-
caravanas; Betoneiras automóveis; Carrinhos de mina; Empilhadoras; Carro-
çarias para automóveis; Chassis para automóveis; Motores para veículos 
terrestres; Bicicletas; Carrinhos de criança; Pneus para automóveis; Jantes 
para veículos; Para-brisas. CLASSE 37: Serviços de reparação de veículos 
em caso de avaria; Informações em reparações; Conservação e reparação de 
automóveis; Manutenção de veículos; Estações de serviço [abastecimento de 
combustível e manutenção]; Aluguer de máquinas de estaleiro; Aluguer de 
vassouras automotoras; Instalação, conservação e reparação de máquinas; 
Recarga de baterias de veículos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004831/2022/ME/MP  
32 
 
UNITED DUTCH BREWERIES B.V  
 
HOLANDA  
Druivenstraat 21, 4816 KB Breda, Holanda  
 
Industrial e Comercial  
21-02-2022  
 
CLASSE 32: Cerveja; bebidas não alcoólicas; bebidas 
a base de malte.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004833/2022/ME/MP&S 
06, 07, 08, 09  
 
HANGZHOU HANTOO ENTERPRISES CO., LTD.  
 
CHINA  
Building 4, No.9, 8th Xiyuan Road, Sandun Town, 
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, China  
 
Industrial e Comercial  
23-02-2022  
Abaixo listado 

CLASSE 06: Escoras metálicas; Roscas metálicas; Ferrolhos de portas, em 
metal; Correntes metálicas; Ferragens metálicas; Ferragens de metal, peque-
nas; Cadeados; Correntes para gado; Puxadores de portas em metal; Fios 
para soldar em metal; Grades metálicas; Cabos metálicos; Cintas de união 
metálicas para cabos ou tubos; Tenazes [alicates] metálicas; Roldanas metá-
licas, sem ser para máquinas; Artigos de pregaria [pregos]; Fivelas em me-
tais comuns [ferragens]; Correntes de segurança metálicas; Dobradiças 
[charneiras] metálicas. CLASSE 07: Chaves de fenda, elétricas; Ferramen-
tas, não sendo acionadas manualmente; Pistolas para a pintura; Máquinas 
para a carpintaria; Pedras de afiar [partes de máquinas]; Martelos elétricos; 
Facas elétricas; Máquinas pulverizadoras; Lâminas de corta-palha; Dínamos; 
Lâminas de serras [partes de máquinas]; Máquinas de soldar elétricas; Ferros  
de soldar, elétricos; Serras elétricas; Plainas elétricas; Lixadeiras [para car-
pintaria]; Aparelhos de vulcanização; Betoneiras; Gruas; Macacos pneumáti-
cos; Aspiradores; Lâminas de serras circulares sendo peças de máquinas; 
Retificadoras de cantoneira; Máquinas de corte elétricas; Máquinas cortado-
ras; Fresas; Serras circulares; Coroas de perfuração [partes de máquinas];  

Porta-brocas [partes de máquinas]; Dispositivos elétricos para moer; Brocas 
elétricas e máquinas de perfuração; Bombas [partes de máquinas ou motores]; 
Máquinas de ar comprimido; Bombas de ar [instalações para oficinas]; Bom-
bas de combustível para automóveis; Aparelhos de limpeza de alta pressão; 
Aparelhos de lavagem; Máquinas de gravar. CLASSE 08: Chaves 
[ferramentas]; Martelos [ferramentas]; Machados; Tornos de bancada 
[utensílios manuais]; Tesouras; Mós em esmeril; Facas de caça; Chaves de 
fendas, não elétricas; Rebitadoras [ferramentas]; Trados; Alicates; Macacos 
manuais; Pistolas acionadas manualmente para a extrusão de mastiques; Ser-
ras [ferramentas]; Chassis de serras manuais; Ferramentas manuais de jardina-
gem; Goivas; Brocas [partes de ferramentas]; Limas; Instrumentos para o 
afiamento de lâminas; Ferramentas manuais acionadas manualmente; Bombas 
de ar acionadas manualmente; Talheres [cutelaria, garfos e colheres]; Instru-
mentos manuais abrasivos; Pedras de afiar [ferramentas]; Pedras para afiar 
gadanhas, foices e segadeiras; Pés-de-cabra [ferramentas]; Guias para cabos 
[ferramentas manuais]; Infladores manuais; Espátulas; Espátulas para másti-
que; Alviões [ferramentas manuais]; Descascadores de fios [ferramentas ma-
nuais]; Grampos para carpintaria; Chaves de porcas [ferramentas conduzidas 
manualmente]; Pulverizadores para inseticidas [ferramentas]. CLASSE 09: 
Réguas [instrumentos de medida]; Compassos de corrediça; Micrómetro pal-
mer; Níveis de óculos; Dinamómetros; Acoplamentos elétricos; Aparelhos 
elétricos de medida; Proteções para a cabeça; Chumbos de fios de chumbo; 
Campainhas de porta, elétricas; Níveis [instrumentos para determinar horizon-
talidade]; Multímetros; Tomadas elétricas; Interruptores elétricos; Luvas para 
proteção contra acidentes; Máscaras de soldadura; Óculos de proteção; Cones 
de sinalização; Fechaduras elétricas. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004834/2022/ME/MP  
32 
 
SCC- SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E 
BEBIDAS, S.A. 
 
PORTUGAL  
Estrada da Alfarrobeira, 2625-244 VIALONGA, POR-
TUGAL 
 
Industrial e Comercial  
25-02-2022  
 
CLASSE 32: Bebidas (não alcoólicas); águas mine-
rais(bebidas); águas gasosas; bebidas gaseificadas sem 
álcool; sodas (águas); bebidas aromatizadas gaseifica-
das não alcoólicas.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004835/2022/MN/MP  
25 
 
CINTIA IOLANDA LOPES LANDIM  
 
CABO VERDE  
ACHADA SANTO ANTONIO - PERTO CONFEC-
ÇÕES ALVES MONTEIRO - 75 A  
 
Industrial e Comercial  
02-03-2022  
 
CLASSE 25: Vestuário, calçado e chapelaria.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004836/2022/ME/MP  
12  
 
VOLVO TRADEMARK HOLDING AB  
 
SUÉCIA  
c/o AB Volvo, SE-405 08 Göteborg, Suécia  
 
Industrial e Comercial  
09-03-2022  
 
Abaixo alistado 

Reivindicação de cores: Pantone 7621C, Pantone Silver  10077C, Pantone 
Black  

CLASSE 12: Veículos e meios de transporte; veículos; veículos aéreos e 
espaciais; veículos para utilização em terra, veículos aquáticos; peças e 
acessórios para veículos; veículos, incluindo os seguintes produtos: viaturas 
[carros], furgonetas [carrinhas, camionetes, furgões, veículos comerciais], 
veículos utilitários desportivos (incluindo carros de golfe), autocarros, cami-
ões (tratores), unidades de trator/motores principais, veículos todo-o-
terreno/camiöes basculantes e respetivas peças, incluindo componentes e 
acessórios para os produtos atrás referidos, não incluídos noutras classes, 
incluindo os seguintes produtos: chassis de veículos, carroçarias para veícu-
los, instalações de travagem, calibres para travões, barras de tracção, barras 
de pára-choques, embraiagens, motores, motores eléctricos; peças para veí-
culos terrestres, componentes para veículos terrestres e acessórios para veí-
culos terrestres, nomeadamente motores, motores eléctricos, turbinas, moto-
res de arranque, motores de combustão interna, dispositivos de arranque 
para motores de combustão interna; transmissões e engrenagens para veícu-
los terrestres, eixos de transmissão para veículos terrestres, engrenagens de 
diferencial para veículos terrestres, engrenagens impulsoras [peças de veícu-
los terrestres], eixos para veículos terrestres, rodas motrizes para veículos 
terrestres, caixas de velocidade para veículos terrestres, seletores de mudan-
ças para veículos terrestres; eixos [peças de veículos terrestres], eixos para 
veículos terrestres e acoplamentos para veículos terrestres, uniões e coreias 
de transmissão para veículos terrestres, aparelhos de direçäo manual e elétri-
ca para veículos terrestres, sistemas de direçäo elétrica para veículos terres-
tres, sistemas de direçäo hidráulica para veículos terrestres, e componentes 
dos produtos atrás referidos; peças, incluindo componentes e acessórios para 
os artigos referidos, não incluídos noutras classes, incluindo os seguintes 
produtos: bombas de ar, dispositivos antiencandeantes, dispositivos e alar-
mes antirroubo, dispositivos anti-roubo que trancam a direcção, unidades de 
imobilização de veículos, bola de reboque, dispositivos de arranque, molas, 
amortecedores, ventoinhas, correias para ventoinhas, reguladores de nível, 
rolamentos, juntas esféricas e de encaixe; rodas, peças, incluindo componen-
tes e acessórios para os produtos referidos, não incluídos noutras classes, 
incluindo os seguintes produtos: rolamentos de roda, jantes para rodas,  

chumbos para a equilibragem de rodas, armações para motores,' depósitos e 
depósitos de combustível, protectores contra o ruído dos motores, capas de 
protecção, grelhas para radiadores, grelhas dianteiras, reservatórios de líqui-
dos, peças, incluindo componentes e acessórios para veículos, nomeadamen-
te deflectores, indicadores de direcção, postigos, estofos interiores, puxado-
res para portas, toucas, buzinas, cubos de rodas, tampões de rodas, circuitos 
hidráulicos, pneumáticos, dispositivos antiderrapantes para pneus, palas de 
protecção contra a lama, travões, travões com servomecanismo e travões a 
ar comprimido, sistemas de travagem antibloqueio, calços de travões e guar-
nições de travões, amortecedores de pára-choques, guarda-lamas, cabinas, 
mecanismos de levantamento de cabina, alarmes de inversão de marcha, 
peças, incluindo componentes e acessórios para veículos, nomeadamente 
comandos mecânicos, apoios da cabeça para assentos, apoios para os braços, 
portas, assentos, cadeiras de segurança, assentos de segurança pessoal, as-
sentos de segurança para crianças [para veículos], tabuleiros de assentos, 
capas para assentos, capas de descansos para a cabeça, cintos de segurança, 
dispositivos para proteção contra colisões, sistemas de assistência ao estaci-
onamento, tectos de correr, tectos de abrir, colunas de direção de veículos, 
volantes, ligações de direcção, barras de estabilizador, suspensões; peças, 
incluindo componentes e acessórios para veículos, nomeadamente suportes, 
molas laminadas, molas em espiral, molas pneumáticas para componentes 
de suspensão de veículos para acolchoamento de assentos e cabinas de con-
dutores, instalações de abaixamento de suspensões, barras de torsão, bola de 
reboque, janelas, mecanismos de abrir e fechar janelas, janelas elétricas, 
para-brisas (também de vidro de segurança), limpa para-brisas e limpa-
faróis, sistemas de descongelamento para para-brisas, escovas para limpa 
pára-brisas, estores para janelas de veículos, retrovisores, espelhos 
(retrovisores), fundos de tanques, peças, componentes e acessórios para 
veículos nomeadamente tampas para faróis extra, dispositivos para prender 
bagagens em veículos, redes para bagagens, porta-bagagens, suportes de 
rodas, porta-bicicletas, peças, componentes e acessórios para veículos no-
meadamente porta-pranchas de surf, transportadores para barcos, guarda-
lamas, correntes para a neve, grades de separação para animais de compa-
nhia, grades de protecção contra o embate de pedras, proteções para merca-
dorias, porta-bagagens de tejadilho e portaesquis, caixas de armazenagem, 
caixas de depósito, compartimentos de armazenagem, painéis de guarnição, 
spoilers para veículos, saias laterais e traseiras, almofadas de segurança, air 
bags insufláveis [dispositivos de segurança para automóveis], malas com-
partimentadas, suportes para espelhos, toldos, suportes de rodas sobresselen-
tes, coberturas para rodas suplentes, cinzeiros para veículos, equipamento 
para montagem de telemóveis; sistemas de retenção para montagem em 
veículos automóveis, nomeadamente pré-tensores de cintos de segurança, 
airbags e sensores; pneus (pneumáticos); remendos adesivos em borracha 
para a reparação de câmaras-de-ar; carrinhos de bebé; coberturas para carri-
nhos de criança; cadeiras de rodas para inválidos; assentos de segurança 
para crianças e bebés para veículos; bicicletas; lemes, hélices, palhetas de 
remate, unidades de direcção, volantes de direcção e acessórios para barcos, 
assim como as respectivas peças componentes. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004840/2022/ME/MP&S  
09, 25, 35, 36, 41, 42  
FTX TRADING LTD.  
 
ANTÍGUA E BARBUDA  
Lower Factory Road, PO Box 990, Saint John's, Anti-
gua & Barbuda  
 
Industrial e Comercial  
17-03-2022  
Abaixo listado 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004838/2022/ME/MP  
09 
 
Red Bull GmbH  
 
ÁUSTRIA  
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria  
 
Industrial e comercial  
08-03-2022  
 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004839/2022/ME/MP  
05 
 
PFIZER INC.  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
235 East 42nd Street, New York, New York 10017, 
United States of America  
 
Industrial e comercial  
07-03-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos; aparelhos e instrumentos náuticos; aparelhos e instrumentos de topografia; aparelhos e instrumentos de 
fotografia; aparelhos e instrumentos cinematográficos; aparelhos e instrumentos de óptica; aparelhos e instrumentos de pesagem; aparelhos e instrumentos 
de medição; aparelhos e instrumentos de sinalização; aparelhos e instrumentos de controlo [supervisão]; aparelhos e equipamento de salvamento; aparelhos 
e instrumentos de ensino; aparelhos e instrumentos de condução de electricidade; aparelhos e instrumentos de comutação de electricidade; aparelhos e ins-
trumentos de transformação de electricidade; aparelhos e instrumentos para acumulação de electricidade; aparelhos e instrumentos para regulação de elec-
tricidade; aparelhos e instrumentos para controlo de electricidade; aparelhos para gravação de som; aparelhos para transmissão de som; aparelhos para 
reprodução de som; aparelhos para gravação de imagens; aparelhos para transmissão de imagens; aparelhos para reprodução de imagens; suportes magnéti-
cos de dados, discos de gravação; discos compactos; DVDs; suportes digitais de gravação; mecanismos para aparelhos operados por moedas; caixas regista-
doras; máquinas de calcular; máquinas de calcular; equipamento de processamento de dados; computadores; software informático; aparelhos de extinção de 
incêndios; conteúdo gravado; equipamento de tecnologia de informação e audiovisual; ímanes, magnetizadores e desmagnetizadores; dispositivos científi-
cos e de laboratório para tratamento com electricidade; aparelhos, instrumentos e cabos para electricidade; dispositivos melhoradores e correctores ópticos; 
dispositivos de segurança, vigilância, protecção e sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de navegação, orientação, rastreio, mira e elaboração 
de mapas; instrumentos, indicadores e controladores de medição, detecção e monitorização; aparelhos de investigação científica e de laboratório, aparelhos 
e simuladores educativos; telemóveis; cartões SIM; software para telemóveis; programas interactivos de jogos de computador multimédia; leitores de mé-
dia portáteis; suportes de dados legíveis por máquina; programas informáticos, gravados; software de jogos de computador, gravado; vestuário de protecção 
[armadura corporal]; óculos de protecção; máscaras de protecção; capacetes de protecção; óculos; óculos de sol; óculos de desporto; auscultadores; capas 
para telefones inteligentes; estojos para telefones inteligentes; varas de fotografias de si mesmo [monopés de mão]; óculos inteligentes; relógios inteligen-
tes; cata-vento para indicar a direcção do vento; letreiros luminosos; placas de aviso electrónicas; altifalantes; localizadores de actividades vestíveis; pro-
gramas informáticos, descarregáveis; esferas de controlo [periféricos de computador]; software de jogos de computador, descarregável; aparelhos electróni-
cos de vigilância. 

PFIZER 

CLASSE 05: Preparações farmacêuticas e veterinárias; Produtos higiénicos 
para uso médico; Alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou 
veterinário, alimentos para bebés; Suplementos alimentares para humanos e 
animais; Emplastros; Matérias para chumbar os dentes e para impressões 
dentárias; Desinfetantes; Preparações para a destruição de vermes; Fungici-
das, herbicidas. 

FTX 

Classe 9: Software e aplicações móveis; Software para comércio electrónico, 
armazenamento, envio, recepção, aceitação e transmissão de moeda digital e 
virtual; Software para aceitação e transmissão electrónica de moeda digital, 
virtual e fiduciária; Software para gestão de transações de pagamento em 
moeda digital, virtual e fiduciária; Software para gestão de pagamentos em 
moeda virtual e transações cambiais; Software para prestação de serviços de 
câmbio electrónico de criptomoeda; Software para utilização como criptomo-
eda e carteira de moeda virtual; Software para utilização como carteira  

móvel e electrónica; Software para processamento de pagamentos; Software para processamento de pagamentos sem contacto; Software para processamen-
to, facilitação, verificação e autenticação de pagamentos móveis e transações sem contacto com retalhistas, comerciantes e vendedores, utilizando um dispo-
sitivo móvel; Software para processamento de pagamentos e transações financeiras efectuadas através de cartões de crédito, cartões de carregamento, cartões 
de débito, cartões pré-pagos, carteiras móveis e carteiras electrónicas; Software para a captura, gestão e armazenamento de informação sobre cartões de 
crédito e de débito; Software para transações financeiras; Software para intercâmbio financeiro; Software para emissão de bilhetes de fichas não fungíveis 
(NFTs); Software para a criação de fichas não fungíveis (NFTs); Software de jogos; Programas de software para jogos de vídeo; Cartões de carregamento; 
Cartões de crédito; Cartões de débito; Carteiras de criptomoedas; Ficheiros de música, áudio, vídeo e multimédia; Ficheiros de música, áudio, vídeo e multi-
média não fungíveis por fichas (NFTs); Ficheiros de música, áudio, vídeo e multimédia autenticados por fichas não fungíveis (NFTs). CLASSE 25: Vestuá-
rio; Roupa; Acessórios; Chapelaria; Calçado. CLASSE 35: Disponibilização de um espaço de mercado online; Disponibilização de um espaço de mercado 
online para fichas não fungíveis (NFTs); Disponibilização de um espaço de mercado online para compradores e vendedores de bens digitais autenticados por 
fichas não fungíveis (NFTs); Serviços de lojas de venda a retalho; Serviços de lojas de venda a retalho online; Serviços de lojas de venda a retalho online 
para fichas não fungíveis (NFTs); Gestão da bilheteira de eventos para outros; Serviços de desenvolvimento de negócios; Gestão de empresas; Serviços de 
organização empresarial; Administração de empresas; Serviços de redes empresariais; Publicidade e marketing. CLASSE 36: Serviços de intercâmbio de 
criptomoeda; Serviços de troca de criptomoeda; Intercâmbios financeiros; Serviços de intercâmbio de futuros; Fornecimento de intercâmbio financeiro para 
negociação de moeda virtual; Transações monetárias em tempo real online; Fornecimento de uma plataforma de transações eletrónicas; Fornecimento de 
uma plataforma de transações eletrónicas para compra e venda de moeda digital em troca de moeda fiduciária ou outra moeda digital; Fornecimento de in-
formação financeira; Fornecimento de informação financeira sobre taxas de câmbio; Administração financeira; Administração financeira de ativos digitais e 
portefólios de ativos digitais; Serviços financeiros; Serviços de transação financeira; Serviços de comércio financeiros; Serviços de câmara de compensação 
financeira; Processamento de pagamentos; Serviços de pagamento eletrónico; Serviços de processamento de pagamentos por cartão de carregamento; Servi-
ços de processamento de pagamentos por cartão de crédito; Serviços de processamento de pagamentos por cartão de débito; Serviços de processamento de 
pagamentos por cartão pré-pago; Corretagem; Serviços de pesquisa relacionados com finanças; Serviços de custódia financeira. CLASSE 41: Serviços de 
divertimento; Serviços de jogos online; Serviços de jogos de vídeo online; Serviços de jogos de computador online; Fornecimento de música, áudio, vídeo e 
multimédia online; Fornecimento de informações através de um website no domínio da música e do entretenimento; Serviços de marcação e reserva para  
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eventos de entretenimento, musicais, desportivos, educativos e culturais; Serviços de bilheteira para entretenimento, eventos musicais, desportivos, educati-

vos e culturais. CLASSE 42: Software não descarregável; Software não descarregável para comércio electrónico, armazenamento, envio, recepção, aceita-

ção e transmissão de moeda digital e virtual; Software não descarregável para aceitação e transmissão electrónica de moeda digital, virtual e fiduciária; 

Software não descarregável para gestão de transações de pagamento em moeda digital, virtual e fiduciária; Software não descarregável para a gestão de 

pagamentos e transações de câmbio de moeda virtual; Software baseado na nuvem para fornecer serviços de troca electrónica de criptomoeda; Software 

baseado na nuvem para utilização como criptomoeda e carteira de moeda virtual; Software baseado na nuvem para utilização como carteira móvel e elec-

trónica; Software não descarregável para processamento de pagamentos; Software não descarregável para transações financeiras; Software não descarregá-

vel para intercâmbios financeiros; Software não descarregável para emissão de bilhetes de fichas não fungíveis (NFTs); Software não descarregável para 

fichas não fungíveis (NFTs); Software não descarregável para processamento de pagamentos sem contacto; Software não descarregável para processamen-

to, facilitação, verificação e autenticação de pagamentos móveis e transações sem contacto com retalhistas, comerciantes e vendedores, utilizando um dis-

positivo móvel; Software não descarregável para processamento de pagamentos e transações financeiras efectuadas através de cartões de crédito, cartões de 

carregamento, cartões de débito, cartões pré-pagos, carteiras móveis e carteiras electrónicas; Software não descarregável para a captura, gestão e armazena-

mento de informações de cartões de crédito e de débito; Fornecimento de um website para os utilizadores descarregarem música, áudio, vídeo e ficheiros 

multimédia; Fornecimento de software para os utilizadores descarregarem música, áudio, vídeo e ficheiros multimédia; Armazenamento electrónico de 

ficheiros digitais de áudio, vídeo e multimédia. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004841/2022/MN/MS  
41 
 
SOMBRA ZERO MUSIC, LDA  
 

CABO VERDE  
Plateau.  
 
Comercial  
21-01-2022  
 
CLASSE 41: Divertimento; atividades culturais. 

MISS E MISTER INTER LICEU 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004842/2022/MN/MS  
43 
 
MAIA & BAR RESTAURAÇÃO  
 
CABO VERDE  
Cidadela.  
 
Comercial  
10-02-2022  
 
CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação). 

Reivindicação de cores: PATONE 53C - C0 M0 Y0 K100 - C0 M0 Y0 K0  

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004843/2022/ME/MP&S  
09, 25, 35, 36, 41, 42  
 
FTX TRADING LTD.  
 
ANTÍGUA E BARBUDA  
Lower Factory Road, PO Box 990, Saint John's, Anti-
gua & Barbuda.  
 
Industrial e comercial  
17-03-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 09: Software e aplicações móveis; Software para comércio electrónico, armazenamento, envio, recepção, aceitação e transmissão de moeda digi-
tal e virtual; Software para aceitação e transmissão electrónica de moeda digital, virtual e fiduciária; Software para gestão de transações de pagamento em 
moeda digital, virtual e fiduciária; Software para gestão de pagamentos em moeda virtual e transações cambiais; Software para prestação de serviços de 
câmbio electrónico de criptomoeda; Software para utilização como criptomoeda e carteira de moeda virtual; Software para utilização como carteira móvel e 
electrónica; Software para processamento de pagamentos; Software para processamento de pagamentos sem contacto; Software para processamento, facili-
tação, verificação e autenticação de pagamentos móveis e transações sem contacto com retalhistas, comerciantes e vendedores, utilizando um dispositivo 
móvel; Software para processamento de pagamentos e transações financeiras efectuadas através de cartões de crédito, cartões de carregamento, cartões de 
débito, cartões pré-pagos carteiras móveis e carteiras electrónicas; Software para a captura, gestão e armazenamento de informação sobre cartões de crédito 
e de débito; Software para transações financeiras; Software para intercâmbio financeiro; Software para emissão de bilhetes de fichas não fungíveis (NFTs); 
Software para a criação de fichas não fungíveis (NFTs); Software de jogos; Programas de software para jogos de vídeo; Cartões de carregamento; Cartões 
de crédito; Cartões de débito; Carteiras de criptomoedas; Ficheiros de música, áudio, vídeo e multimédia; Ficheiros de música, áudio, vídeo e multimédia 
não fungíveis por fichas (NFTs); Ficheiros de música, áudio, vídeo e multimédia autenticados por fichas não fungíveis (NFTs). CLASSE 25: Vestuário; 
Roupa; Acessórios; Chapelaria; Calçado. CLASSE 35: Disponibilização de um espaço de mercado online; Disponibilização de um espaço de mercado 
online para fichas não fungíveis (NFTs); Disponibilização de um espaço de mercado online para compradores e vendedores de bens digitais autenticados 
por fichas não fungíveis (NFTs); Serviços de lojas de venda a retalho; Serviços de lojas de venda a retalho online; Serviços de lojas de venda a retalho 
online para fichas não fungíveis (NFTs); Gestão da bilheteira de eventos para outros; Serviços de desenvolvimento de negócios; Gestão de empresas; Servi-
ços de organização empresarial; Administração de empresas; Serviços de redes empresariais; Publicidade e marketing. CLASSE 36: Serviços de intercâm-
bio de criptomoeda; Serviços de troca de criptomoeda; Intercâmbios financeiros; Serviços de intercâmbio de futuros; Fornecimento de intercâmbio finan-
ceiro para negociação de moeda virtual; Transações monetárias em tempo real online; Fornecimento de uma plataforma de transações eletrónicas; Forneci-
mento de uma plataforma de transações eletrónicas para compra e venda de moeda digital em troca de moeda fiduciária ou outra moeda digital; Forneci-
mento de informação financeira; Fornecimento de informação financeira sobre taxas de câmbio; Administração financeira; Administração financeira de 
ativos digitais e portefólios de ativos digitais; Serviços financeiros; Serviços de transação financeira; Serviços de comércio financeiros; Serviços de câmara 
de compensação financeira; Processamento de pagamentos; Serviços de pagamento eletrónico; Serviços de processamento de pagamentos por cartão de 
carregamento; Serviços de processamento de pagamentos por cartão de crédito; Serviços de processamento de pagamentos por cartão de débito; Serviços de 
processamento de pagamentos por cartão pré-pago; Corretagem; Serviços de pesquisa relacionados com finanças; Serviços de custódia financeira. CLASSE 
41: Serviços de divertimento; Serviços de jogos online; Serviços de jogos de vídeo online; Serviços de jogos de computador online; Fornecimento de músi-
ca, áudio, vídeo e multimédia online; Fornecimento de informações através de um website no domínio da música e do entretenimento; Serviços de marca-
ção e reserva para eventos de entretenimento, musicais, desportivos, educativos e culturais; Serviços de bilheteira para entretenimento, eventos musicais, 
desportivos, educativos e culturais. CLASSE 42: Software não descarregável; Software não descarregável para comércio electrónico, armazenamento,  
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envio, recepção, aceitação e transmissão de moeda digital e virtual; Software não descarregável para aceitação e transmissão electrónica de moeda digital, 

virtual e fiduciária; Software não descarregável para gestão de transações de pagamento em moeda digital, virtual e fiduciária; Software não descarregável 

para a gestão de pagamentos e transações de câmbio de moeda virtual; Software baseado na nuvem para fornecer serviços de troca electrónica de criptomo-

eda; Software baseado na nuvem para utilização como criptomoeda e carteira de moeda virtual; Software baseado na nuvem para utilização como carteira 

móvel e electrónica; Software não descarregável para processamento de pagamentos; Software não descarregável para transações financeiras; Software não 

descarregável para intercâmbios financeiros; Software não descarregável para emissão de bilhetes de fichas não fungíveis (NFTs); Software não descarre-

gável para fichas não fungíveis (NFTs); Software não descarregável para processamento de pagamentos sem contacto; Software não descarregável para 

processamento, facilitação, verificação e autenticação de pagamentos móveis e transações sem contacto com retalhistas, comerciantes e vendedores, utili-

zando um dispositivo móvel; Software não descarregável para processamento de pagamentos e transações financeiras efectuadas através de cartões de 

crédito, cartões de carregamento, cartões de débito, cartões pré-pagos, carteiras móveis e carteiras electrónicas; Software não descarregável para a captura, 

gestão e armazenamento de informações de cartões de crédito e de débito; Fornecimento de um website para os utilizadores descarregarem música, áudio, 

vídeo e ficheiros multimédia; Fornecimento de software para os utilizadores descarregarem música, áudio, vídeo e ficheiros multimédia; Armazenamento 

electrónico de ficheiros digitais de áudio, vídeo e  multimédia.  

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004844/2022/ME/MP  
09 
 
Red Bull Gmbh  
 
ÁUSTRIA  
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria  
 
Industrial e Comercial  
09-03-2022  
 
Abaixo listado 

RED BULL 

CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos; aparelhos e instrumentos náuticos; aparelhos e instrumentos de topografia; aparelhos e instrumentos de 
fotografia; aparelhos e instrumentos cinematográficos; aparelhos e instrumentos de óptica; aparelhos e instrumentos de pesagem; aparelhos e instrumentos 
de medição; aparelhos e instrumentos de sinalização; aparelhos e instrumentos de controlo [supervisão]; aparelhos e equipamento de salvamento; aparelhos 
e instrumentos de ensino; aparelhos e instrumentos de condução de electricidade; aparelhos e instrumentos de comutação de electricidade; aparelhos e ins-
trumentos de transformação de electricidade; aparelhos e instrumentos para acumulação de electricidade; aparelhos e instrumentos para regulação de electri-
cidade; aparelhos e instrumentos para controlo de electricidade; aparelhos para gravação de som; aparelhos para transmissão de som; aparelhos para repro-
dução de som; aparelhos para gravação de imagens; aparelhos para transmissão de imagens; aparelhos para reprodução de imagens; suportes magnéticos de 
dados, discos de gravação; discos compactos; DVDs; suportes digitais de gravação; mecanismos para aparelhos operados por moedas; caixas registadoras; 
máquinas de calcular; equipamento de processamento de dados; computadores; software informático; aparelhos de extinção de incêndios; conteúdo gravado; 
equipamento de tecnologia de informação e audiovisual; ímanes, magnetizadores e desmagnetizadores; dispositivos científicos e de laboratório para trata-
mento com electricidade; aparelhos, instrumentos e cabos para electricidade; dispositivos melhoradores e correctores ópticos; dispositivos de segurança, 
vigilância, protecção e sinalização; equipamento de mergulho; dispositivos de navegação, orientação, rastreio, mira e elaboração de mapas; instrumentos, 
indicadores e controladores de medição, detecção e monitorização; aparelhos de investigação científica e de laboratório, aparelhos e simuladores educativos; 
telemóveis; cartões SIM; software para telemóveis; programas interactivos de jogos de computador multimédia; leitores de média portáteis; suportes de 
dados legíveis por máquina; programas informáticos, gravados; software de jogos de computador, gravado; vestuário de protecção [armadura corporal]; 
óculos de protecção; máscaras de protecção; capacetes de protecção; óculos; óculos de sol; óculos de desporto; auscultadores; capas para telefones inteligen-
tes; estojos para telefones inteligentes; varas de fotografias de si mesmo [monopés de mão]; óculos inteligentes; relógios inteligentes; cata-vento para indicar 
a direcção do vento; letreiros luminosos; placas de aviso electrónicas; altifalantes; localizadores de actividades vestíveis; programas informáticos, descarre-
gáveis; esferas de controlo [periféricos de computador]; software de jogos de computador, descarregável; aparelhos electrónicos de vigilância. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004845/2022/ME/MP&S  
12, 36, 37  
 
Mercedes-Benz Group AG  
 
ALEMANHA  
mercedesstraße 120 70372 Stuttgart, Alemanha  
 
Industrial e Comercial  
09-03-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 12: Veículos e peças para veículos; aparelhos de locomoção por 
terra, por ar ou por água e respetivas peças. CLASSE 36: Seguros; serviços 
financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; agências de segu-
ros; empréstimos [finanças]; financiamento para a compra de veículos em 
leasing; serviços bancários; serviços de financiamento aluguer-compra 
[leasing]; fornecimento de garantias de veículos. CLASSE 37: Reparação de 
veículos motorizados; assistência técnica e manutenção de veículos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004846/2022/ME/MS  
39 
 
WINNER STAR HOLDINGS LIMITED  
 
CHINA  
Room 306, Yip Fung Building, 2-12 D´Aguilar Street 
Central, Hong Kong  
 
Comercial  
21-02-2022 
  
CLASSE 39: Fretamento; transporte; corretagem de 
mercadorias; embrulho de produtos; aluguer de auto-
móveis; armazenagem de mercadorias; armazenamen-
to; entrega de encomendas; serviços de correio 
[mensagens ou mercadorias]; embalagem de produtos.  
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004850/2022/ME/MS  
38, 41  
INSTAGRAM, LLC  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA  
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, 
Estados Unidos da América 
 
Comercial  
25-02-2022  
 
Abaixo listado 

 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004847/2022/ME/MS  
39 
 
WINNER STAR HOLDINGS LIMITED  
 
CHINA  
Room 306, Yip Fung Building, 2-12 D´Aguilar Street 
Central, Hong Kong  
 
Comercial  
21-02-2022  
 
CLASSE 39: Fretamento; transporte; corretagem de 
mercadorias; embrulho de produtos; aluguer de auto-
móveis; armazenagem de mercadorias; armazenamen-
to; entrega de encomendas; serviços de correio 
[mensagens ou mercadorias]; embalagem de produtos.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004848/2022/MN/MP  
33  
 
Ederlino de Jesus Silva Tavares  
 
CABO VERDE  
São Felipe - Praia  
 
Industrial e Comercial 
24-03-2022  
 
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (com exceção das 
cervejas).   

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004849/2022/MN/MP&S  
25, 41  
 
RAPK, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA  
 
CABO VERDE  
Achada Santo Antonio  
 
Industrial e Comercial  
25-03-2022  
 
CLASSE 25: vestuário calçados, chapelaria. CLASSE 
41: Educação, formação, divertimento, atividades des-
portivas e culturais.  

INSTAGRAM 

CLASSE 38: Serviços de partilha de fotografias e partilha de vídeos, nome-
adamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografias digitais, vídeos 
e conteúdo audiovisual entre utilizadores da Internet; telecomunicações; 

fornecimento de acesso a bases de dados informáticas, eletrónicas e online;  

serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de dados, mensagens, gráficos, fotografias, imagens, áudio, vídeo, conteúdo audiovi-
sual e informação; fornecimento de fóruns online para comunicações, nomeadamente, transmissão sobre tópicos de interesse geral; fornecimento de liga-
ções de comunicações que transferem os utilizadores de telemóveis e da Internet para outras localizações online locais e globais; facilitação de acesso a 
websites de terceiros ou a outro conteúdo eletrónico de terceiros através de uma autenticação universal; fornecimento de salas de conversação online, servi-
ços de mensagens instantâneas e boletins informativos eletrónicos; serviços de difusão de áudio, texto e vídeo através da Internet e outras redes de comuni-
cações; fornecimento de acesso a bases de dados informáticas nos domínios das redes sociais, apresentações de pessoas e encontros; serviços de partilha de 
fotografias e dados peer-to-peer, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografias digitais, gráficos e conteúdo áudio entre utilizadores da 
Internet; serviços informáticos de telecomunicações e de redes peer-to-peer, nomeadamente, transmissão eletrónica de imagens, conteúdo audiovisual e de 
vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações publicitárias dos meios de comunicação e informação; transmissão contínua e 
transmissão contínua em direto de conteúdo de vídeo, audiovisual e audiovisual interativo através da Internet. CLASSE 41: Serviços de divertimento, no-
meadamente, fornecimento de um fórum online para a divulgação de conteúdo, dados e informação para fins de divertimento e de redes sociais e empresa-
riais; serviços de divertimento, nomeadamente, fornecimento de acesso a bases de dados eletrónicas e online interativas de conteúdo definido pelo utiliza-
dor, conteúdo de terceiros, fotografias, vídeo, áudio, material visual e audiovisual no domínio do interesse geral; serviços de partilha de fotografias e de 
partilha de vídeos; serviços de publicação eletrónica; jornais online, nomeadamente, web blogues (blogues) com conteúdo definido pelo utilizador; forneci-
mento de bases de dados informáticas, eletrónicas e online no domínio do divertimento; serviçbs de publicação, nomeadamente, publicação de publicações 
eletrónicas para terceiros; aluguer de quiosques de fotografiae videografia para captação, carregamento, edição e partilha de imagens e vídeos; serviços de 
divertimento, nomeadamente, fornecimento de instalações virtuais para transmissão contínua de conteúdo de divertimento e transmissão contínua de vídeo 
em direto de eventos de divertimento; organização de exposições e conferências ao vivo nos domínios da cultura, divertimento e redes sociais para fins não 
empresariais e não comerciais; fornecimento de informação de divertimento a partir de índices pesquisáveis e bases de dados de informação, incluindo 
texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, imagens fotográficas e informação audiovisual, através da Internet e redes de comunicação; servi-
ços de divertimento e educacionais, nomeadamente, fornecimento de filmes não descarregáveis, programas de televisão, transmissões de vídeo através da 
Internet, obras audiovisuais e multimédia através da Internet, assim como informação, críticas e recomendações sobre filmes, programas de televisão, trans-
missões de vídeo através da Internet, obras audiovisuais e multimedia. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004851/2022/MN/MP  
25 
 
Leonine Xavier Fonseca  
 
CABO VERDE 
ACHADA SANTO ANTONIO  
 
Industrial e Comercial  
01-03-2022  
 
CLASSE 25: Roupas e acessórios. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004852/2022/ME/MS 
35, 42 
 
IDEAS DINÂMICAS- INVESTIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS, LDA  
PORTUGAL  
 
Rua Tomás Ribeiro, nº751, 1º Andar Esqº, 4450 298, 
concelho de matosinhos  

 
Comercial  
18-03-2022  
 
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004854/2022/MN/MP  
25 
 
GERCELINO MORAIS DE ANDRADE  
 
CABO VERDE  
Tira Chapeu  
 
Industrial e Comercial  
18-03-2022  
CLASSE 25: vestuário, calçados e chapelaria. 

 

 

Classe 35: Gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; publicidade incluindo publicidade pela televisão e radiofóni-
ca; difusão de material publicitário tais como folhetos prospectos, impressos e amostras; aluguer de espaços publicitários; promoção (publicidade) incluin-
do promoção de centros comerciais imóveis; serviços de venda a retalho para terceiros prestados num conjunto de estabelecimentos comerciais agrupados 
sob a mesma organização e o mesmo espaço de produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura; resinas artificiais, maté-
rias plásticas em bruto; adubos orgânicos; composições extintoras; preparações para a têmpera e a soldadura de metais; conservantes químicos de alimen-
tos; substâncias tanantes; adesivos para a indústria; tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias 
tintoriais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas; preparações para bran-
quear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004853/2022/MN/MS  
42 
 
NÔS NEGÓCIO- BU SHOPPING, LDA  
 
CABO VERDE  
Terra Branca Próximo ao Tiver Rés- do-Chão  
 
Comercial  
21-03-2022  
 
CLASSE 42: Programas de computador, plataforma de 
rede social. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

 

00004856/2022/MN/MS  
35, 37  
 

 LED -Refrigeração e Ar Condicionado  
 
CABO VERDE 
Palmarejo- Praia  
 
Comercial  
25-03-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 35: Venda em hasta pública [leilão]; leilão online; serviços reta-
lhistas de obras de arte fornecidas por galerias de arte; organização e realiza-
ção de exposições de arte para fins comerciais ou publicitários; direção pro-
fissional de negócios artísticos. CLASSE 42: Autenticação de obras de arte; 
Blockchain como serviço [BaaS]; Autenticação de dados via blockchain; 
Construção de uma plataforma de internet para comércio eletrônico; Conver-
são de plataforma cruzada de conteúdo digital em outras formas de conteúdo 
digital; Alojamento de plataformas de transação na internet; Plataforma 
como serviço [Paas]; Plataforma como serviço [PaaS] apresentando platafor-
mas de software para transmissão de imagens, conteúdo audiovisual, conteú-

Revindicação de Prioridade: Revindica-se a prioridade do registo requerido 
em mocambique em 08 de 11 de 2021 com o numero de registo 44786/2021 e 

44787/2021 

CLASSE 35: Comercio de veículos automóveis; comercio de peças e aces-
sórios para veículos automóveis; comercio por grosso e a retalho de motoci-
clos, de peças acessórios; agentes do comercio por grosso; comercio por 
grosso de electrodomésticos, aparelho de radio e de televisão; comercio por 
grosso de maquinas e autos equipamentos agrícolas; comercio por grosso de 
outros bens de consumo; comercio por grosso testeis, vestuários e calçados; 
comercio a retalho eletrodoméstico, mobiliário, equipamentos de ilumina-
ção e outros artigos e equipamentos para uso domestico; comercio por gros-
so de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos ( 
software); comercio por grosso de equipamentos elétricos de comunicação 
suas partes. CLASSE 37: Manutenção e reparação de motociclos de pecas e 
acessórios; construção de edifícios; demolição e preparação dos locais de 
construção; instalação de canalização e climatização; outras instalações em 
construção/ manutenção e reparação de veículos automóveis. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004857/2022/ME/MS  
35, 36, 37, 43, 45  
 
SONAE SGPS, S.A.  
 
PORTUGAL  
Lugar do Espido, Via Norte, 4470-090 Maia, Portugal  
 
Industrial e Comercial  
25-03-2022  
Abaixo listado 
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para os cabelos; dentífricos; óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a gasolina para moto-

res) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação; produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos higiénicos para a 

medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais noci-

vos; fungicidas, herbicidas; metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para 

as vias férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluídos 

noutras classes; minerais; máquinas, máquinas-ferramentas e motores .com excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmis-

são com excepção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras para ovos; máqui-

nas de venda automática; ferramentas e instrumentos manuais accionados por força muscular; cutelaria e armas brancas; lâminas; aparelhos e instrumentos 

científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctri-

ca; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; discos compactos, dvds e 

outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para processamento 

de dados; computadores; programas de computador (software); dispositivos de extinção de fogo; aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e 

veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura; aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, 

de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar 

ou por água; armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício; metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos; 

joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; instrumentos musicais; papel, cartão; produtos de impressão; artigos para 

encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes), para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escre-

ver e artigos de escritório .com excepção de móveis); material de instrução ou de ensino .com excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embala-

gem; caracteres de impressão; clichés; borracha, guta-percha, goma, amianto, mica; produtos em matérias plásticas semi-acabadas para uso na indústrias; 

matérias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis não metálicos; couro e imitações de couro; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus de 

chuva e chapéus de sol; bengalas; chicotes e selaria; materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e 

betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos; mobiliário, vidros (espelhos), molduras em madeira, cortiça, cana, junco, 

vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma de mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas; utensílios 

recipientes para uso doméstico e na cozinha, pentes e esponjas; escovas .com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpe-

za; palha-de-aço ; vidro em bruto ou semi-acabado .com excepção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes; 

cordas, cordéis; redes, tendas, toldos, velas, sacos; matérias para enchimento .com excepção de borracha e de matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas 

brutas; fios para uso têxtil; tecidos e produtos têxteis; coberturas de cama e coberturas de mesa; vestuário, calçado, chapelaria; rendas e bordados, fitas e 

laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais; tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimentos de soalhos; tape-

çarias murais não em matérias têxteis; jogos e brinquedos; artigos ginástica e de desporto; decorações para árvores de natal; carne, peixe, aves e caça; ex-

tractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestí-

veis; café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz, tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; 

açúcar, mel e xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar; grãos e produtos 

agrícolas, hortícolas, florestais; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; malte; cervejas; águas 

minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas; bebidas alcoólicas .com 

excepção das cervejas); preparações alcoólicas para fazer bebidas; tabaco; artigos para fumadores; fósforos. Classe 36: Negócios imobiliários exclusiva-

mente relacionados com a promoção e gestão e investimento em complexos imobiliários comerciais, lazer e ou mistos (incluindo escritórios e habitação). 

Classe 37: Construção; reparação submarina; bordado (reparação); reparação de cortinas; reparação de tapetes; reparação de esteiras; reparação de quinqui-

lharia; 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 bicicletas; reparação de rádios; reparação de ma-

quinaria; reparação de binóculos; reparação de fotocopiadoras; reparação de óculos; reparação de janelas; reparação 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; repara-

ção de tapetes tatami; serviços de alfaiate (reparação); reparação de alarmes antirroubo; reparação de veículos acidentados; reparação de equipamento des-

portivo; reparação de dispositivos elétricos; reparação de aparelhos elétricos; reparação de instrumentos óticos; serviços de reparação subaquática; repara-

ção de reboques; reparação de camiões; reparação de joalharia; reparação de câmaras; reparação de vestuário; reparação de ladrilhos; reparação de estores; 

reparação de gruas; reparação de automóveis; reparação de veículos; reparação de armários; reparação de banheiras; reparação de telefones; reparação de 

móveis; reparação de máquinas; reparação de fomos 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 dani-

ficados; reparação de instrumentos musicais; reparação de hardware informático; reparação 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 aquáticos; reparação de instalações sanitárias; reparação de máquinas industriais; 

reparação de equipamentos elétricos; reparação de aparelhos fotográficos; vulcanização de pneus (reparação); reparação de pavimentos laminados; repara-

ção de brinquedos ou bonecas; construção, instalação e reparação submarina; reparação de botijas de gás; reparação de contentores de transporte; manuten-

ção e reparação de oleodutos; reparação de móveis de cozinha; reparação de apetrechos de pesca; manutenção e reparação de algerozes; trabalhos de repa-

ração de construções; manutenção e reparação de aquecimento; reparação ou manutenção de bombas; reparação de velas de navios; manutenção e repara-

ção de vestuário; manutenção e reparação de queimadores; conservação 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 manu-

tenção de edifícios; manutenção e reparação 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; servi-

ços 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 restau-

ro 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 correçäo; reparação de artigos de metal; instalação e 

reparação de oleodutos; reparação de alarmes de incêndio; manutenção e reparação de motores; reparação ou manutenção de reservatórios; reparação de 

artigos domésticos (ocos); reparação ou manutenção de retroprojetores; instalação e reparação de antenas; reparação de chapéus de chuva; engaste de pe-

dras preciosas (reparação); serviços de reparação de canalizações; reparação de mobiliário de loja; reparação de chapéus-de-chuva; manutenção e reparação 

de pavimentos; serviços de reparação de caldeiras; instalação e reparação de hardware; reparação de equipamento de aquecimento; instalação e reparação 

de aquecimento; reparação ou manutenção de caldeiras; reparação de coadores de leite; reparação de placas de sinalização; reparação ou manutenção de 

computadores; manutenção e reparação de hardware; manutenção e reparação de computadores; serviços de reparação de veículos; conservação e 
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e reparação de automóveis; reparação e manutenção de veículos; manutenção e reparação de veículos; reparação e manutenção de automóveis; manuten-

ção e reparação de portões; manutenção e reparação de gruas; reparação de caixilhos de portas; manutenção e reparação de drones; reparação de revesti-

mentos de pavimentos; reparação de pavimentos de madeira; serviços de reparação de vestuário; conservação e reparação de aviões; manutenção ou repa-

ração de aeronaves; manutenção e reparação de aeronaves; reparação e manutenção de navios; reparação de aparelhos de iluminação; reparação e manu-

tenção de brinquedos; reparação e manutenção de estofos; reparação de aparelhos de cozinha; reparação de aparelhos de secagem; reparação e manutenção 

de bombas; reparação e manutenção de calçado; reparação e manutenção de óculos; reparação de aparelhos de ventilação; reparação e manutenção de 

motocicletas; 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 repara-

ção 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 aparelhos e utensí-

lios médicos; reparação de dispositivos e instrumentos médicos; construção e reparação de entrepostos (armazéns); serviços de reparação de aparelhos 

eletrodomésticos; serviços de garagem de reparação automóvel; serviços para a reparação de sinais; serviços de carpintaria (reparação de madeira); repara-

ção 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, conserva-

ção e reparação de máquinas; reparação de embelezadores de veículos motorizados; instalação, manutenção e reparação 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 repara-

ção de cofres-fortes; conservação e reparação de casas-fortes; manutenção e reparação de cofres-fortes; manutenção e reparação de casas-fortes; manuten-

ção 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 ma-

nutenção de instalações veterinárias; reparação e manutenção de telefones inteligentes; 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 foto-

gráficos; reparação de acoplamentos para veículos terrestres; reparação e manutenção de impressoras 3d; reparação de vestuário (arranjos de roupa); vul-

canização de pneus de automóveis (reparação); reparação de sistemas de proteçäo solar; reparação de pavimentos de madeira artificial; reparação de equi-

pamentos de navegação aérea; reparação e manutenção de instalações eletrónicag; reparação e manutenção de aparelhos eletrónicos; manutenção e repara-

ção de transmissões manuais; reparação de máquinas de ar comprimido; manutenção e reparação de transmissões automáticas; restauro, reparação e manu-

tenção de mobiliário; reparação de aparelhos de ar condicionado; reparação e manutenção de produtos têxteis; reparação de painéis elevadores de carroça-

ria; reparação e manutenção de máquinas agrícolas; reparação e manutenção de 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; repa-

ração e manutenção de veículos elétricos; reparaçäo 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; manu-

tenção 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; instalação e reparação de dispositivos de irrigação; manutenção e reparação de linhas de 

balastro; manutenção e reparação do conteúdo de edifícios; instalação 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 forragens; 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 esquentado-

res a gás; reparação ou manutenção de geradores de energia; reparação ou manutenção de alarmes de incêndio; reparação ou manutenção de tachos e pane-

las; reparação de máquinas e aparelhos de jogos; aplicação de revestimentos para reparação de paredes; instalação e reparação de aparelhos de refrigera-

ção; 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 armazenamento; manutenção e reparação de sistemas de comunicação; manutenção e reparação de tanques de ar-

mazenagem; reparação de refrigeradores de óleo de aeronaves; regulação e reparação de queimadores a óleo; manutenção e reparação de óleo do queima-

dor; 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 aerona-

ves; serviços de reparação e estofamento de veículos; serviços de reparação de condutas de escoamento; instalação e reparação de equipamento de aqueci-

mento; instalação e reparação de aparelhos de aquecimento; manutenção e reparação de veículos automóveis terrestres; serviços de manutenção e repara-

ção 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 veícu-

los; 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 equi-

pamentos 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 sistemas 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; reparação de equipa-

mentos 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 reparação de veículos; repa-

ração de máquinas e aparelhos para trabalhar metais; reparação de dispositivos e equipamento para trabalhar metais; instalação, reparação e manutenção 

de aparelhos de condensação; instalação, reparação e manutenção de radiadores para motores; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos óti-

cos; reparação de aparelhos de rádio ou de televisão; reparação ou manutenção de máquinas e utensílios agrícolas; reparação ou manutenção de máquinas 

e aparelhos médicos; reparação de oleodutos através de conjuntos de encapsulamento; organização para a reparação de veículos terrestres motorizados; 

serviços de oficinas para reparação de veículos motorizados; instalação, reparação e manutenção de condensadores de vapor; serviços de assessoria relaci-

onados com reparação de veículos; reparação de relógios e de artigos de relojoaria; instalação, reparação e manutenção de reaquecedores de ar; instalação,  
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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 manu-

tenção 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 reparação de permutadores de calor, reparação ou manutenção de 

máquinas de lavar industriais; serviços de manutenção e reparação de equipamento desportivo; aparelhos de instalação, conservação e reparação de escritó-

rio; instalação, manutenção e reparação de equipamentos de escritório; instalação, manutenção e reparação de aparelhos de escritório; reparação ou manu-

tenção de máquinas e aparelhos fotográficos; estações de serviço para a reparação de veículos; assistência em caso de avaria de veículos (reparação); insta-

lação, manutenção e reparação de equipamentos de telecomunicações; instalação, manutenção e reparação de equipamentos de cozinha; manutenção e 

reparação de instalações de energia solar, manutenção e reparação de recipientes sob pressão industriais; manutenção, assistência técnica, afinação e repa-

ração de motores; reparação e manutenção de centrais de energia eólica; reparação e manutenção de aparelhos auditivos para surdos; reparação e manuten-

ção de eixos e respetivas peças; instalação, manutenção e reparação de aparelhos de radiodifusão; reparação e manutenção de motores para veículos auto-

móveis; fornecimento de informações relativas à reparação de bicicletas; reparação de sistemas de tratamento dos resíduos animais; reparação ou manuten-

ção de sistemas de estacionamento mecânico; instalação, reparação e manutenção de equipamentos de aquecimento; reparação e manutenção de relojoaria 

e instrumentos cronométricos; reparação de máquinas de tratamento 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; reparação 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 manuten-

ção de veículos de transporte público; fornecimento 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 máquinas 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 

gasolina; 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 edifícios; repara-

ção ou manutenção de máquinas e instrumentos de testes; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de medição; instalação, manutenção e repara-

ção de alarmes, fechaduras e cofres; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de carpintaria; manutenção e reparação de peças e acessórios para 

edifícios; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de cultivo; instalação e reparação de dispositivos de alarme anti-roubo; reparação ou ma-

nutenção 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 relaciona-

dos com a reparação de edifícios; serviços de reparação de geradores elétricos e turbinas eólicas; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

congelamento; manutenção e reparação de redes de comunicações de dados; manutenção e reparação de peças e acessórios para barcos; reparação ou ma-

nutenção de máquinas e aparelhos para têxteis; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de escritório; serviços de reparação de veículos em 

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

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

mas de alarme de incêndio; manutenção e reparação de sistemas de evacuação contra incêndios; manutenção e reparação de sistemas de extinção de incên-

dios; manutenção e reparação de sistemas de controlo de acessos; manutenção e reparação de sistemas de proteçäo contra raios; manutenção e reparação de 

sistemas de deteção contra incêndios; instalação e reparação de equipamento de proteçäo contra inundações; elevação de máquinas para a instalação, repa-

ração e instalação; reparação e manutenção de aparelhos e instalações de refrigeração; fornecimento de informações relativas à reparação de veículos ter-

restres; fornecimento de informações relativas à reparação de tapetes tatami; reparação e manutenção de artigos para ginástica e desporto; serviços de infor-

mação sobre reparação ou manutenção de embarcações; reparação de centrais e máquinas de produção de energia; reparação e manutenção de aparelhos de 

extraçäo 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 manu-

tenção 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 cozinha; 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 instalaçöes de produção de energia; reparação ou ma-

nutenção 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 recondicionamento de aparelhos e instalações fotovoltaicas; repara-

ção de estruturas para utilização em condições de alta temperatura; serviços de manutenção 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; serviços de assessoria relacionados com a reparação de veículos motorizados; reparação 

ou manutenção de máquinas para a transformação de tabaco; reparação 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 relativas 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; forneci-

mento 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 manutenção de automóveis; fornecimento de informações relativas à reparação e manutenção de fornalhas; reparação 

ou manutenção de aparelhos e instalações de cozinha elétricas; manutenção e reparação de redes, aparelhos e instrumentos de telecomunicações; forneci-

mento de informações relativas à reparação ou manutenção de aeronaves; serviços de manutenção e reparação predial fornecidos por um ajudante; forneci-

mento de informação sobre serviços de reparação no setor da aviação; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de carga e descarga; reparação ou  
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manutenção de aparelhos de ar condicionado (para uso industrial); serviços de revestimentos para a reparação de instalações de engenharia naval; manu-

tenção 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 proces-

samento 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 

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

ção ou manutenção de máquinas e aparelhos para utilização em barbearias; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para fabrico de contraplaca-

dos; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de motores elétricos; fornecimento de informações relativas à construção, repara-

ção 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; forneci-

mento 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 fábricas (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 telecomu-

nicações; 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 equipamento 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; 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 informações relativas à repara-

ção ou manutenção de tanques de armazenamento; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de geradores de energia; forneci-

mento de informações relativas à reparação ou manutenção de placas de sinais; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de apa-

relhos de cozinha; fornecimento de informações relativas à reparação de máquinas e aparelhos de jogos; fornecimento de informações relativas à repara-

ção 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 máquinaparelhos de fa-

brico de produtos de borracha; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para a transformação 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; repara-

ção ou manutenção de máquinas e aparelhos para utilização em salões de beleza; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para fabrico de placa-

gens em madeira; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de aparelhos 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 manutenção de máquinas e aparelhos têxteis; reparação ou manuten-

ção de máquinas e as e aparelhos para processamento de alimentos ou bebidas; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de apa-

relhos e instrumentos de laboratório; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de aparelhos e instalações de cozinha; fornecimen-

to 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 manutenção de veículos e de aparelhos de locomoção por ar; fornecimen-

to de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos fotográficos; fornecimento de informações relativas à reparação ou manu-

tenção de máquinas e instrumentos óticos; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas de venda automática; forneci-

mento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e utensílios agrícolas; fornecimento de informações relativas à reparação ou ma-

nutenção 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 repara-

ção ou manutenção de aparelhos de estacionamento para bicicletas; fornecimento 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 instrumentos de pesca; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção 

de aparelhos e máquinas de encadernação; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de telecomunica-

ções; 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 repara-

ção ou manutenção de equipamento de posto de gasolina; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas de processamen-

to de tabaco; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de instalações de lavagem de veículos; fornecimento de informações rela-

tivas 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 informa-

ções relativas à reparação ou manutenção de aparelhos e instalações elétricos de cozinha; fornecimento de informações relativas à reparação ou manuten-

ção 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; forneci-

mento 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 manuten-

ção de veículos automóveis e respetivas peças, e de motores para veículos automóveis e respetivas peças; fornecimento de informações relativas à repara-

ção ou manutenção de máquinas 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 fabricação de calçado; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de processamento  
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de plástico; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de trituração de resíduos; fornecimento de informa-

ções relativas à reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para fabrico de vidro; reparação de instalações para uso em produção de metal, proces-

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

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

instalação de vidro; instalação de cabos; instalação de tetos; instalação de fechaduras; instalação de suportes; instalação de bancadas; instalação de veda-

ções; instalação de transportadores; instalação de cofres; instalação de mezaninos; instalação de prateleiras; instalação de maquinaria; instalação de fábri-

cas; instalação de tendas; instalação de congeladores; instalação de frigoríficos; instalação de letreiros; instalação de caldeiras; instalação de tapumes; insta-

lação 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 antirroubo; serviços 

de instalação elétrica; instalação de antenas parabólicas; instalação de divisórias interiores; instalação de envidraçamento duplo; instalação de redes infor-

máticas; 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 con-

dutas industriais; instalação de condutas offshore; instalação de aparelhos médicos; instalação de equipamento radiotelefónico; instalação de linhas telefó-

nicas; 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 temporárias; instalação de cofragens ascenden-

tes; 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 equipa-

mentos de escritório; instalação de máquinas de escritório; instalação de sistemas de instrumentação; instalação de revestimentos anti-incêndios; instalação 

de âncoras de solo; instalação de acessórios para automóveis; instalação de aparelhos de ventilação; instalação 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; instala-

ção 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; instalação 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 maqui-

naria; 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 reparação de computadores; instalação de acessórios para edifícios; 

instalação de expositores para conferências; instalação de equipamento de aquecimento; instalação de aparelhos de aquecimento; instalação de tubos de 

esgotos; instalação e reparação de fornos; instalação e reparação de fornalhas; instalação 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 fomos para fundição; instalação de stands para exposições; instalação e reparação de antenas; instalação de equipamentos de cozinha; instala-

ção 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 fechadu-

ras 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 refrige-

ração; instalação de aparelhos de secagem; instalação de aparelhos de cozinha; instalação de condutas de água; instalação e reparação de aparelhos elétri-

cos; instalação e reparação de antenas parabólicas; montagem (instalação) de acessórios para veículos; colocação e instalação subterrânea de cabos; instala-

ção de chapas blindadas em veículos; serviços para a instalação de esgotos; instalação de sistemas de engenharia ambiental; instalação de sistemas de infor-

mação computorizados; renovação de instalação 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 reparação de estores venezianos; instalação de divisórias interiores para edifícios; instalação de redes de radiocomunicações integra-

das; 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/fomalhas; instalação 

e reparação de elevadores (ascensores); instalação de produtos impermeabilizantes em subsolos; instalação de redes de comunicações eletrónicas; instala-

ção de estruturas 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 elemen-

tos de construção prefabricados; instalação de controlo de acesso físico; instalação de recipientes sob pressão industriais; instalação de proteçäo passiva 

contra incêndios; instalação de proteçäo ativa contra incêndios; instalação de sistemas de controle ambiental; instalação de isolamento térmico de edifícios; 

instalação de hardware para sistemas informáticos; instalação de aparelhos de cozinha comercial; instalação de sistemas de proteçäo solar, instalação de 

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

des ocas; instalação de equipamentos de automação predial; instalação de sistemas de aquecimento solar; instalação de sistemas de proteçäo 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 telecomunicações; 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 instalações solares térmicas; 

instalação de estruturas temporárias para feiras comerciais; instalação, manutenção e reparação de hardware informático; instalação de unidades de simula-

ção de veículos; instalação de dispositivos de segurança para veículos; instalação de sistemas de controlo de acesso; instalação 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 deteçäo de incêndios; instalação de sistemas de comunica-

ção por radiofrequência; instalação de aparelhos de redes de dados; instalação de unidades de construção préfabricadas; instalação de sistemas de alertas de 

inundações; instalação de aparelhos de segurança em residências; instalação e reparação de equipamento de aquecimento; instalação e reparação de apare-

lhos 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; instalação de condutas em terrenos de construção; instalação de serviços em esta-

leiros 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 aparelhos de extraçäo 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; insta-

lação, 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 transmissão de telecomunicações; montagem (serviços de instalação) dos sistemas de armazenamento;  
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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; instalação 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, conser-

vação 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 proteçäo contra incêndios; instalação de equipamento elétrico de ligação à terra; instalação de siste-

mas de aproveitamento de águas pluviais; instalação de sistemas de drenagem de águas pluviais; fornecimento de informações relativas à instalação de 

máquinas; instalação de sistemas de recolha de águas pluviais; instalação de aparelhos de compensação de energia reativa; instalação, reparação e manuten-

ção de equipamentos 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 consulta-

doria 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; instalação de sistemas 

de condutas para transporte de gases; serviços de assessoria relacionados com a instalação de canalizações; serviços de assessoria relacionados com a insta-

lação 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 dispositi-

vos de segurança para equipamentos sob pressão; instalação de sistemas de controle ambiental para salas esterilizadas; instalação de redes de tubagem de 

gás e água; instalação de materiais isolantes em edifícios, telhados e estruturas; instalação e reparação de equipamento de proteção contra inundações; ins-

talação de sistemas de painéis de energia solar residenciais; instalação de sistemas industriais de traçagem elétrica de aquecimento; instalação de sistemas 

de ventilação e extraçäo de poeiras; instalação de sistemas de luz elétrica e de energia; fornecimento de informações relativas à instalação de aparelhos 

elétricos; instalação de mecanismos de abertura e fecho de portas; instalação, reparação e manutenção de computadores e dispositivos periféricos informáti-

cos; 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 instalação de 

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

nados com a instalação de sistemas de segurança; instalação de isolamentos contra correntes de ar em janelas de guilhotina; instalação 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 hidráulicos; instalação de 

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

formas 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 esterilizadas; instalação de aparelhos de ar 

condicionado para usar em salas esterilizadas; serviços de instalação de andaimes e plataformas de trabalho e construção; serviços de consultoria relaciona-

dos com a instalação de equipamentos de comunicação; serviços de consultoria relacionados com a instalação 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, manutenção e reparação de hardware de computador e apare-

lhos de telecomunicações; instalação, manutenção e reparação de sistemas avac (aquecimento, ventilação e ar condicionado); serviços de instalação, manu-

tenção e reparação de máquinas e equipamento de escritório; serviços de consultoria relacionados com a instalação de aparelhos de aquecimento e de refri-

geração; 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 relacionados com a instalação de equipamentos de segurança e proteção; 

serviços de consultoria relacionados com a instalação de equipamentos de automação predial; instalação de revestimento, tubagem e tubos de perfuração de 

poços de petróleo; instalação e manutenção de hardware para redes informáticas e acesso à internet; serviços de consultoria relacionados com a instalação, 

manutenção e reparação de hardware. Classe 41: Educação, formação, divertimento; atividades desportivas e culturais; organização de eventos. Classe 43: 

Restaurantes (alimentação) incluindo serviços de restaurantes, cafetarias de salões de chá, de bares, de serviços hoteleiros e de restauração; serviços de 

restaurantes de livre-serviço; restaurantes de serviço rápido e permanente (snack-bars); alojamento temporário. Classe 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 fornecidos através de redes sociais; servi-

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

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004858/2022/ME/MP&S  
16, 35, 41, 42 ,43  
 
Fondation des Alliances Françaises  
 
FRANÇA  
101 Boulevard Raspail, 75006 Paris, França  
 

Industrial e Comercial  
17-03-2022  
 
Abaixo listado 

 

CLASSE 16: Materiais impressos, impressos, jornais, revistas, revistas especializadas, periódicos, livros, folhetos, fichas (papelaria), manuais, manuais e 
manuais e manuais educativos, álbuns, catálogos e panfletos, folhetos, cartazes, agendas, almanaques, calendários, cartões ilustrados e impressos, brochuras 
(impressas); papel, cartão; cartões postais, cartões de saudação; artigos de papelaria; publicações impressas; prospectos; representações gráficas; fotografias 
(impressas); blocos de impressão; papelaria; lápis, canetas; materiais para artistas; sacos [envelopes, bolsas] para embalagem [feitos de papel ou plástico]; 
material instrucional ou didáctico (excepto aparelhos). CLASSE 35: Publicidade; gestão de empresas; administração comercial; consultoria de gestão e orga-
nização empresarial, assistência a empresas comerciais ou industriais na gestão dos seus negócios, consultoria de gestão empresarial, consultoria empresari-
al, serviços de peritos empresariais, avaliações empresariais; consultoria empresarial, informação ou inquéritos; investigação empresarial, compilação de 
estatísticas, estudos e análises de mercado, sondagens de opinião, compilação de informação em bases de dados informáticas; promoção da história da civili-
zação francesa e ensino de línguas; funções de escritório; gestão de ficheiros informatizados; contabilidade; relações públicas; pesquisa de patrocínios; servi-
ços de recortes de notícias; reprodução de documentos; distribuição de prospectos, de amostras; serviços de marketing e marketing directo online; promoção  
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de bens e serviços (para outros); divulgação de anúncios e anúncios classificados, incluindo através da Internet; publicação de textos e/ou imagens publici-

tárias; distribuição de material publicitário (folhetos, prospectos, material impresso, amostras); serviços de assinatura de jornais para outros; organização de 

assinaturas para outros de material impresso, jornais, revistas, enciclopédias e todas as informações, textos, suportes de som e/ou imagem, produtos audio-

visuais ou multimédia (edição informática de textos e/ou imagens fixas ou animadas, e/ou sons musicais ou não musicais), para utilização interactiva ou 

não interactiva, em suportes correspondentes (discos compactos de áudio digital, discos de áudio vídeo digital); publicidade por correspondência, rádio, 

televisão; publicidade online numa rede informática; serviços de assinatura para outros de material impresso, jornais, revistas, enciclopédias e todas as 

informações, textos, suportes de som e/ou imagem, ou produtos multimédia (publicações electrónicas); organização de concursos para fins promocionais 

com ou sem distribuição de prémios ou atribuição de incentivos; organização de exposições, exposições comerciais, feiras e todos os tipos de eventos para 

fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para outros de todos os tipos e em todos os suportes; apresentação e demonstração de bens e serviços 

para fins promocionais; serviços de venda a retalho e serviços de consolidação em benefício de outros (excluindo o seu transporte) para publicações elec-

trónicas, CD-ROMs, DVDs, discos digitais, materiais impressos, documentos de não-ficção, revistas especializadas, periódicos, revistas, livros, manuais e 

manuais extracurriculares, jornais, boletins informativos, panfletos, catálogos, canetas, lápis, artigos de papelaria, materiais didácticos e pedagógicos, apa-

relhos e instrumentos pedagógicos, software; aluguer de qualquer material publicitário e apresentações comerciais; gestão de ficheiros informatizados; 

serviços de marketing e telemarketing; recrutamento de pessoal; agências de emprego; serviços prestados por um franqueador, nomeadamente, assistência 

na operação ou gestão de assuntos comerciais e administrativos; projectos (assistência na gestão de assuntos comerciais e/ou publicitários e/ou administrati-

vos); gestão administrativa e comercial de franquias. CLASSE 41: Educação, formação, entretenimento; serviços de informação e consultoria nos domínios 

da educação, ensino e formação; ensino e formação relativamente à civilização e língua francesas; serviço de jogos fornecido online a partir de uma rede 

informática; serviços de formação e ensino especialmente por correspondência, redes informáticas e online através de um sítio de Internet (e-learning); 

informação relativa a educação ou entretenimento; exames educacionais; organização e realização de workshops de formação; edição e publicação de mate-

rial impresso, jornais, revistas, revistas especializadas, periódicos, livros, brochuras, fichas [papelaria], manuais e textos académicos, álbuns, catálogos e 

panfletos, cartazes, calendários, agendas, almanaques, fotografias (impressas), em todos os suportes, incluindo os meios digitais; publicação online de ma-

terial impresso, jornais, revistas, revistas especializadas, periódicos, brochuras, livros, fichas [papelaria], manuais e manuais académicos, álbuns, catálogos 

e panfletos, cartazes, calendários, agendas, almanaques, fotografias (impressas); fornecimento de publicações electrónicas (não descarregáveis) online; 

publicação de textos não publicitários e ilustrações em todos os meios; edição de textos educativos; publicação e empréstimo de livros, meios audiovisuais; 

organização de exposições, feiras, salões e todos os eventos para fins culturais ou educativos; organização e realização de colóquios, conferências, congres-

sos, seminários, simpósios; serviços de organização de concursos relativos à educação, entretenimento, com ou sem distribuição de prémios ou atribuição 

de incentivos; serviços de lazer; actividades desportivas e culturais; produção e apresentação de espectáculos, de concertos; serviços de artistas de espetácu-

lo; produção de filmes, curtas-metragens, documentários, programas de actualidade de rádio ou televisão; edição de programas de rádio ou televisão; pro-

jecções de filmes; entretenimento de rádio ou televisão; aluguer de filmes, vídeos, cassetes de vídeo e áudio, discos digitais, discos ópticos, discos compac-

tos (áudio e vídeo), DVDs, CD-ROMs e gravações fonográficas; serviços de museu (apresentações, exposições). CLASSE 42: Serviços científicos e tecno-

lógicos, bem como serviços de investigação e concepção com eles relacionados; análise e investigação industrial, concepção e desenvolvimento de compu-

tadores e software. CLASSE 43: Alojamento temporário; agências de alojamento (hotéis, pensões); reserva de alojamento temporário; reserva de hotéis, 

pensões, serviços hoteleiros. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004859/2022/ME/MP  
35 
 
SOCIEDADE COMERCIAL VALMONTE LDA.  
 
CABO VERDE  
Av. Amílcar Cabral - Porto-Novo, Ilha de Santo Antão, 
Cabo Verde 
 

Comercial  
23-02-2022  
 
CLASSE 35: Gestão de Negócios Comerciais  

  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004860/2022/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  
24-03-2022  
 
CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para 
estes.  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004862/2022/ME/MP  
12 
 
INNOVA PATENT GMBH  
 
ÁUSTRIA  
Konrad-Doppelmayr-Strasse 1, 6922 Wolfurt, Austria  
 
Comercial  
06-04-2022  
 
Abaixo listado 

 

doppelmayr 

Classe 12 - Veículos e meios de transporte; Carruagens de transporte; Transportadores aéreos; Carrinhos; Veículos de transporte autónomos; Veículos de 
transporte sem condutor; Carruagens mineiras; Instalações de transporte (elevadores de esqui); Elevadores de esqui; Veículos ferroviários; Carruagens 
funiculares; Cabinas de teleférico; Veículos de transporte não tripulados; Ferrovias Telpher [teleféricos]; Comboios [veículos]; Veículos ferroviários; Veí-
culos não tripulados; Veículos operados à distância; Carrinhos [veículos]; Carrinhos [veículos]; Carros sem condutor [carros autónomos]; Aparelhos e 
instalações de transporte por cabo; Carros contentores; Carros para instalações de transporte por cabo; Assentos de veículos; Veículos ferroviários; Chassis 
para veículos ferroviários; Sistemas de chassis modulares para veículos; Acoplamentos para veículos terrestres; Acoplamentos de máquinas e componentes  
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de transmissão para veículos terrestres; Mecanismos de embraiagem para veículos automóveis; Reboques [veículos]; Capôs para motores de veículos; Tele-

cadeiras; Engrenagens para veículos; Dispositivos anti-encandeamento para veículos; Revestimentos de travões; Travões para veículos; Sistemas de trava-

gem para veículos e respectivas peças; Sapatas de travão para veículos terrestres; Travões electrónicos para veículos; Camiões de transferência de paletes; 

Carroçarias para veículos terrestres; Camiões; Carroçarias basculantes para camiões; Camiões de movimentação de materiais [sem condutor] guiados auto-

maticamente; Tampas para camionetas; Rodas; Vidros para automóveis; Amortecedores para bicicletas; Pára-choques para veículos; Molas para sistemas 

de suspensão de veículos; Molas para sistemas de suspensão de veículos; Molas pneumáticas para componentes de suspensão de veículos para amorteci-

mento de assentos de condutores e cabinas; Apoios de braços para assentos de automóveis; Apoios de cabeça para veículos; Coberturas de assentos de 

automóveis; Cárteres para componentes de veículos terrestres, excepto motores; Grupos motopropulsores, incluindo motores eléctricos e motores a com-

bustão, para veículos terrestres; Turbinas para veículos terrestres; Eixos para veículos terrestres; Chassis; Limpa pára-brisas; Carruagens ferroviárias; Aco-

plamentos ferroviários; Chassis para veículos; Funiculares; Instalações de transporte por cabo; Veículos autónomos, Meios de transportes autónomos, em 

particular, Carruagens de transporte, Transportadores aéreos, Veículos de transporte com auto-condução, Veículos de transporte sem condutor, Carruagens 

de minas, Instalações de transporte [elevadores de esqui], Elevadores de esqui, Veículos ferroviários, Carruagens funiculares, Cabines para teleféricos, 

Veículos de transporte não tripulados, Ferrovias Telpher [teleféricos], Veículos, Comboios [veículos], Veículos ferroviários; Camiões de viagem; Elevado-

res de esqui; Peças e acessórios para qualquer dos produtos supracitados, Os produtos mencionados não incluídos em outras classes. 

Reivindicação de Prioridade: nº 018584166, feita na União Europeia  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004863/2022/MN/MP&S  
26,35,40, 45  
 
DOS ILHAS - HANDMADE, SOUVENIR, COMÉR-
CIO E DIVERSOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL 
LDA  
 
CABO VERDE  
Sal Rei Cidade de Sal Rei  
 
Industrial e Comercial 
 27-01-2022  
 
CLASSE 26: artesanato (acessórios para vestimentas, 
artigos de costura e artigos decorativos). CLASSE 35: 
comercio a retalho de vestuário, calcado, bijutaria e 
outros acessórios de moda. CLASSE 40: corte e costu-
ra. CLASSE 45: acessória de moda.  

 

Reivindicação de cores: Preto, branco, azul turquesa 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004864/2022/ME/MP  
12 
 
KIA CORPORATION 
 
COREIA DO SUL  
 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
 
 Industrial e Comercial  
04-04-2022  
 
CLASSE 12: Automóveis; carros desportivos; Furgone-
tas [carrinhas, camionetas]; camiões; Autocarros; Veí-
culos elétricos.  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004865/2022/ME/MP  
35 
 
Distribuição Albatros Lda.  
 
CABO VERDE  
Palmarejo, cidade da Praia, Cabo Verde  
 
Comercial  
31-03-2022  
 
CLASSE 35: Venda de equipamentos proteção indivi-
dual 

 

Reivindicação de cores: Pretos, amarelo, branco 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004867/2022/ME/MP&S  
12, 37  
 
Chery Automobile Co., Ltd.  
 
CHINA  
 
8 Changchun Road, Economy & Technology Deve-
lopment Zone, Wuhu City, Anhui Province, China  
 
Comercial  
29-03-2022  
 
Abaixo listado 

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 terres-
tres; Jantes para veículos. CLASSE 37: Conservação e reparação de automó-
veis; Lavagem de automóveis; Estações de serviço [abastecimento de combus-
tível e manutenção]; Instalação e reparação de aquecimento; Serviços de pul-
verização para automóveis; Recauchutagem de pneus; Instalação, conservação 
e reparação de máquinas; Renovação de motores usados ou parcialmente des-
truídos; Renovação de máquinas usadas ou parcialmente destruídas; Instalação 
e reparação de aparelhos de ar condicionado. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004868/2022/ME/MP&S  
09, 28, 35,  36, 38, 41, 42, 45  
 
META PLATFORMS, INC  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA  
161 Willow Road, Menlo Park, Califórnia 94025, Esta-
dos Unidos da America  
 
Industrial e Comercial  
05-04-2022  
Abaixo listado 

CLASSE 09: Software descarregável na forma de uma aplicação móvel; Hardware informático; Software descarregável para redes sociais e criação e inte-
ração com comunidades online; Software descarregável para criar, gerir e aceder a grupos dentro de comunidades virtuais; Ferramentas de desenvolvimen-
to de software; Software descarregável para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de software móvel para dispositivos 
de comunicação eletrónica portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computadores tablet; Software descarregável para 
utilização como interface de programação de aplicações (API); Software descarregável para organizar eventos, procurar eventos, agendar e gerir eventos; 
Software descarregável para criar, editar, carregar, descarregar, aceder, visualizar, publicar, exibir, marcar, blogar, streaming, ligar, anotar, indicar senti-
mentos sobre, comentar, interagir com, incorporar, e partilhar ou por qualquer outra forma disponibilizar meios eletrónicos, imagens, vídeo, conteúdo áu-
dio, audio-visual, dados e informação através da internet e de redes de comunicação; Software informático descarregável para encontrar editores de conteú-
dos e conteúdos e para subscrever conteúdos; Software descarregável para criar e gerir perfis de redes sociais e contas de utilizador; Equipamentos de foto-
grafia e vídeo interativos, nomeadamente, quiosques para captura, carregamento, edição, impressão e partilha de imagens e vídeos digitais; Software des-
carregável para streaming de conteúdos de entretenimento multimédia, conteúdo audiovisual, conteúdo de vídeo e texto e dados associados; Software des-
carregável para permitir a transmissão de conteúdos e dados de imagens, áudio, áudio e vídeo; Software descarregável para modificar fotografias, imagens 
e áudio, vídeo e conteúdo audiovisual; Software descarregável para utilização em tirar e editar fotografias e em gravação e edição de vídeos; Software des-
carregável para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; Software descarregável para recolha, gestão, organização, sincronização e arma-
zenamento de dados e informações; Software de e-commerce descarregável para permitir aos utilizadores realizarem transações comerciais eletrónicas 
através de redes globais de computadores e comunicações; Software descarregável e software de aplicação móvel que fornece um mercado virtual; Softwa-
re descarregável para envio e receção de mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software descarregável para partilha de ficheiros; Softwa-
re descarregável de mensagens; Software de motor de pesquisa de computador; Software descarregável para utilização na criação, gestão, medição e divul-
gação de publicidade de outros; Servidor de publicidade, nomeadamente, um servidor de computador para armazenar anúncios e entregar anúncios em 
websites; Software descarregável para criar, partilhar, divulgar e publicar publicidade; Software descarregável para publicidade baseada em geo-localização 
e promoção de produtos e serviços; Software descarregável que permite a indivíduos, grupos, empresas e marcas criar e manter uma presença online e 
interagir com comunidades online para fins de marketing; Software descarregável de realidade virtual; Software descarregável de realidade aumentada; 
Software de descarregável realidade mista; Software de realidade virtual para entretenimento interativo e jogos de realidade virtual; Software de realidade 
aumentada para entretenimento interativo e jogos de realidade aumentada; Software descarregável para integrar dados eletrónicos com ambientes do mundo 
real para fins de entretenimento, educação, jogos, comunicação e redes sociais; Software descarregável para utilização para permitir que computadores, 
consolas de videojogos, consolas de videojogos portáteis, computadores tablet, dispositivos móveis e telemóveis forneçam experiências de realidade virtual 
e realidade aumentada; Software descarregável para operar, configurar e gerir headsets e controladores de realidade virtual; Software descarregável para 
reconhecimento de gestos, rastreio de objetos, controlo de movimentos e visualização de conteúdos; Software, firmware e hardware para utilização em 
visual, voz, áudio, movimento, rastreio e reconhecimento de gestos; Software descarregável para navegar numa realidade virtual e em ambientes de realida-
de aumentada; Software descarregável para permitir aos utilizadores experimentarem realidade virtual e visualização de realidade aumentada, manipulação 
e imersão; Software descarregável para gravação, armazenamento, transmissão, receção, exibição e análise de dados de hardware informático de utilização 
corporal; Software descarregável para utilização na criação e conceção de realidade virtual e software de realidade aumentada; Interface de programação de 
aplicações (API) para software informático para o desenvolvimento de realidade virtual e experiências de realidade aumentada; Hardware informático de 
jogos de realidade virtual; Hardware informático de jogos de realidade aumentada; Hardware informático de jogos de realidade mista; Hardware informáti-
co de realidade virtual; Hardware informático de realidade aumentada; Sensores de rastreio de movimento para realidade virtual e tecnologia de realidade 
aumentada; Hardware de realidade virtual, nomeadamente, headsets, óculos e controladores para envolvimento em experiências de realidade virtual e jogar 
jogos de realidade virtual; Hardware de realidade aumentada, nomeadamente, headsets, óculos e controladores para envolvimento em experiências de reali-
dade aumentada e jogar jogos de realidade aumentada; Dispositivos de computação de utilização corporal compostos principalmente por software e ecrãs 
de exibição para ligação a computadores, computadores tablet, dispositivos móveis e telemóveis, de forma a permitir experiências de realidade virtual e de 
realidade aumentada no mundo; Hardware e software para dispositivos sensores operativos; Dispositivos eletrónicos de sensores, câmaras, projetores e 
microfones para deteção, captura e reconhecimento de voz; Hardware e software para deteção de objetos, gestos e comandos do utilizador; Software des-
carregável de jogos eletrónicos na natureza de videojogos, jogos de computador, jogos multimédia interativos e jogos de realidade virtual, aumentada e 
mista; Software informático para controlo do funcionamento de dispositivos de áudio e vídeo; Software de exibição de vídeo; Software descarregável para 
aceder e visualizar texto, imagens e dados eletrónicos relativos a conferências no domínio do desenvolvimento de software; Software descarregável para 
converter linguagem natural em comandos executáveis por máquina; Software descarregável para facilitar a interação e comunicação entre plataformas 
humanas e de IA (inteligência artificial); Interface de programação de aplicações (API) para utilização no desenvolvimento de plataformas de IA 
(inteligência artificial), nomeadamente, robôs, agentes virtuais e assistentes virtuais; Software descarregável, nomeadamente, uma interface interpretativa 
para facilitar a interação entre humanos e máquinas; Software de inteligência artificial, nomeadamente, software de aprendizagem automática, software de 
perceção visual, software de reconhecimento de fala ou linguagem, software de tomada de decisão, software de tradução, software de reconhecimento de 
toque, software de consulta de conversação, software para converter linguagem natural em comandos executáveis por máquina e software de assistente 
digital; Software descarregável de assistente virtual que pode executar tarefas ou serviços em nome de um utilizador que é ativado por input do utilizador, 
consciência de localização e informações online; Software descarregável para fornecer informações ao consumidor; Software descarregável para fornecer 
mapas eletrónicos; Software descarregável consciente de localização para pesquisar, determinar e partilhar localizações; Software descarregável para pes-
quisar e identificar oportunidades de emprego; Software descarregável para identificar e permitir que os utilizadores contactem representantes do governo; 
Software descarregável que fornece informações meteorológicas baseadas em localização; Software descarregável que forneça, ligue ou em streaming de 
notícias ou informações de eventos correntes; Software de controlo parental; Software informático; Sistemas operativos informáticos; Software descarregá-
vel para permitir que dispositivos eletrónicos partilhem dados e comuniquem uns com os outros; Dispositivos periféricos informáticos; Periféricos de utili-
zação corporal para computadores, tablets, dispositivos móveis e telemóveis; Dispositivos de streaming de meios digitais; Headsets e auscultadores; Hard-
ware de exibição de vídeo, nomeadamente, drivers de vídeo para óculos de vídeo; Câmaras; Baterias; Caixas de baterias; Baterias; Dispositivos de bateria 
elétrica recarregáveis, nomeadamente, baterias recarregáveis e fontes de alimentação portáteis; Carregadores de bateria; Baterias externas recarregáveis 
para utilização com dispositivos eletrónicos móveis; Dispositivos de carregamento de energia e de gestão de energia para dispositivos eletrónicos móveis; 
suportes de carregamento para dispositivos eletrónicos móveis; Carregadores externos para utilização com computadores, tablets, dispositivos móveis e 
telemóveis; Caixas de carregamento sem fios para utilização com computadores, tablets, dispositivos móveis e telemóveis; Adaptadores de potência; Adap-
tadores elétricos, cabos e conetores; Sacos e caixas especialmente adaptados para dispositivos eletrónicos móveis; Capas de proteção e caixas para disposi-
tivos eletrónicos móveis; Descansos, braçadeiras, clipes e caixas de transporte especialmente adaptadas para dispositivos eletrónicos móveis; Suportes de 
parede para montagem de dispositivos eletrónicos móveis; Descansos para dispositivos eletrónicos móveis; Suportes para dispositivos eletrónicos móveis; 
Controlos remotos para dispositivos eletrónicos móveis; Altifalantes de áudio; Cabos e conetores de áudio e altifalantes elétricos; Peças e acessórios eletró-
nicos dos cabos; Cabos eletrónicos; Cabos para transmissão de sinal óptico; Cabos de alimentação e conetores de cabos; Microfones; Recetores de áudio; 
Transmissores de áudio; Ecrã de vídeo para usar na cabeça; Recetores de sinais eletrónicos; Recetores de vídeo; Transmissores e recetores sem fios para a  
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reprodução de som e sinais; Sensores elétricos; Sensores para monitorização de movimentos físicos; Cartões SIM; Software descarregável para utilização 

na gestão da relacionamento com o cliente (CRM); Software descarregável para facilitar e organizar financiamento e distribuição de angariação de fundos e 

donativos; Software descarregável para serviços de angariação de fundos de caridade online e serviços de doação financeira; Software descarregável para 

utilização na facilitação de chamadas de protocolo de voz sobre protocolo de internet (VOIP), chamadas, chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensa-

gens de texto, mensagens instantâneas e serviços de redes sociais online; Equipamentos de telecomunicações para fornecer acesso de terceiros e permitir 

transmissões de vídeo, dados e voz através de redes globais de comunicações, nomeadamente, terminais de computadores móveis e de acesso e telefone 

móvel, estações de transcetores de base e suas partes de rádio sem fios, transcetores de dados, repetidores, routers e comutadores de dados, circuitos de 

transmissão, circuitos integrados, hardware informático, clientes e servidores de nuvem móvel, multiplexadores, processadores de sinal digital, processado-

res de sinal de radiofrequência, circuitos de comutação móvel, controladores elétricos de tráfego aéreo, controladores elétricos de mobilidade, controladores 

elétricos de acesso, controladores elétricos de porta remota, portas de rádio, antenas, componentes eletrónicos de rádio, software para aplicações de teleco-

municações e redes móveis que incluem transcetores de dados, redes sem fios e gateways para recolha, transmissão e gestão de dados, voz e vídeo; Softwa-

re de comunicação e hardware informático de comunicação para fornecer acesso à Internet; Equipamentos de telecomunicações; Recetores e transmissores 

de rádio; Recetores GPS; Software descarregável para permitir aos utilizadores realizarem transações de e-commerce através da internet e redes de comuni-

cações; Software informático descarregável que permite aos utilizadores efetuarem pagamentos e transferir fundos; Software informático descarregável que 

permite aos utilizadores online efetuarem pagamentos e transferir fundos através de vários websites e aplicações móveis; Software informático descarregá-

vel para processamento de pagamentos eletrónicos; Software informático na forma de um motor de consulta; Software descarregável para facilitar a apren-

dizagem automática; Software descarregável para a construção de interfaces de utilizador; Publicações eletrónicas descarregáveis; Software descarregável 

para sondagens de opinião; Software descarregável que permite aos utilizadores publicarem perguntas com opções de resposta; Equipamentos interativos 

de fotografia e vídeo, nomeadamente, quiosques informáticos para capturar, carregar, editar, imprimir e partilhar imagens e vídeos digitais; Software des-

carregável para sincronização de dados entre uma estação ou dispositivo remoto e uma estação ou dispositivo fixo ou remoto; Software de comando e reco-

nhecimento de voz, software de conversão de fala para texto; Aplicações de software ativadas por voz para gestão de informação pessoal; Software de 

integração domótica e de dispositivos domésticos; software de comunicação sem fios para transmissão de voz, áudio, vídeo e dados; Software descarregá-

vel utilizado para controlar informações controladas por voz autónoma e dispositivos de assistente pessoal; Software descarregável para reconhecimento de 

voz para utilização associada à transmissão de voz e dados; Software descarregável para aceder, navegar e pesquisar bases de dados online, conteúdos áu-

dio, vídeo e multimédia, jogos e aplicações de software e software de aplicações de mercado; Software descarregável para utilização para ligar e controlar 

dispositivos eletrónicos da internet das coisas (Iot); Software de aplicação por computador para dispositivos sem fios portáteis, nomeadamente, software 

para controlo, integração, operação, ligação e gestão de dispositivos de informação controlados por voz, nomeadamente, dispositivos eletrónicos inteligen-

tes de consumo inteligente ligados à nuvem e controlados por voz e dispositivos de assistente pessoal eletrónico; Software descarregável para processamen-

to, reprodução, sincronização, gravação, organização, descarregamento, carregamento, transmissão, streaming, receção, reprodução e visualização de tex-

tos, multimédia e ficheiros de dados; Software descarregável, para programação personalizada e interativa de televisão (TV) e para utilização na exibição e 

manipulação de meios visuais, imagens gráficas, texto, fotografias, ilustrações, animação digital, videoclips, filmagens e dados áudio; Software descarregá-

vel na forma de uma aplicação móvel para serviços de telecomunicações para fornecer transmissão de conteúdos de voz, dados, vídeos e meios de comuni-

cação através da internet e da web mundial para computadores ou outros dispositivos eletrónicos portáteis de consumo; Software descarregável para pes-

quisar guias de exploração de entretenimento televisivo; Software descarregável para pesquisa, localização, compilação, indexação, correlação, navegação, 

obtenção, descarregamento, receção, codificação, descodificação, reprodução, armazenamento e organização de textos, dados, imagens, gráficos, áudio e 

vídeo numa rede global de computadores; Software descarregável para melhorar o acesso móvel à internet através de computadores, computadores móveis 

e dispositivos de comunicações móveis; Software descarregável para formatação e conversão de conteúdos, texto, obras visuais, obras de áudio, obras audi-

ovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, documentos e obras eletrónicas num formato compatível com dispositivos eletrónicos portáteis e computadores; 

Equipamentos e instrumentos de comunicação eletrónicos, nomeadamente, dispositivos eletrónicos digitais móveis e de utilização corporal para envio e 

receção de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo; Aparelhos e instrumentos de telecomunicações, nomeadamente, altifalantes e microfones ven-

didos como componentes de computadores, dispositivos eletrónicos digitais móveis e de utilização corporal para o envio e receção de chamadas telefóni-

cas, mensagens de texto, correio eletrónico e outros dados digitais, e para utilização no acesso à internet; Blocos de notas eletrónicos; Organizadores pesso-

ais eletrónicos; Aparelho eletrónico de gravação de voz e reconhecimento de voz; Dispositivos eletrónicos digitais portáteis para gravação, organização, 

transmissão, manipulação, revisão e receção de texto, dados e ficheiros digitais; Hardware informático de utilização corporal; Dispositivos eletrónicos 

digitais de utilização corporal constituídos principalmente por software para alertas, mensagens, e-mails e lembretes, e para gravação, organização, trans-

missão, manipulação, revisão e receção de texto, dados, áudio, imagens e ficheiros digitais e ecrãs de exibição; Software descarregável para aceder, nave-

gar e pesquisar bases de dados online; Software descarregável para acesso, monitorização, pesquisa, exibição, leitura, recomendação, partilha, organização 

e anotações de notícias, desporto, meteorologia, comentários e outras informações, conteúdos de periódicos, blogues e websites, e outros textos, dados, 

gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia; Software descarregável para criação, autoria, distribuição, descarregamento, transmissão, receção, 

reprodução, edição, extração, codificação, descodificação, exibição, armazenamento e organização de textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e con-

teúdos multimédia, publicações eletrónicas e jogos eletrónicos; Aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagem; Aparelhos para a 

transmissão da comunicação; Aparelhos para armazenamento de dados, nomeadamente dispositivos eletrónicos digitais móveis e de utilização corporal 

para o armazenamento de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo; Cadeia de blocos (blockchain); Software de cadeia de blocos (blockchain); 

Software descarregável no domínio de cadeia de blocos (blockchain); Software descarregável para utilização com moeda digital, criptomoeda e moeda 

virtual; Carteira de moeda digital e software de serviços de armazenamento; Software informático descarregável para utilização como carteira de criptomo-

eda; Hardware de Carteira de criptomoeda; Software informático descarregável para utilização como carteira digital; Software informático descarregável 

para utilização como carteira eletrónica; Programas informáticos e software de aplicação informática descarregável para armazenamento eletrónico de 

dados; Software descarregável para fornecer uma carteira digital; Software descarregável para pagamento de moeda digital e transações cambiais; Software 

descarregável para utilização na gestão de carteiras de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos 

digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Software descarregável para serviços de carteira eletrónica; Carteiras eletrónicas 

descarregáveis; Software de plataforma de livros de contabilidade distribuídos; Software para utilização com tecnologia de livros de contabilidade; Softwa-

re descarregável que facilita a capacidade dos utilizadores de visualizar, analisar, gravar, armazenar, monitorizar, gerir, cambiar e trocar moeda digital, 

moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; 

Software descarregável para envio, receção, aceitação, compra, venda, armazenamento, transmissão, negociação e troca de moeda digital, moeda virtual, 

criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Software descar-

regável para implementação e registo de transações financeiras; Software descarregável para utilização em transações financeiras; Software descarregável 

para utilização em intercâmbios financeiros; Software descarregável para aceder a informação financeira e dados de mercado e tendências; Software des-

carregável para fornecer autenticação de partes a uma transação financeira; Software descarregável para manter livros de contabilidade para transações 

financeiras; Software descarregável para gestão da segurança criptográfica das transmissões eletrónicas através de redes informáticas; Software descarregá-

vel para encriptar e permitir a transmissão segura de informação digital através da Internet; Software descarregável para permitir aos utilizadores calcula-

rem parâmetros relacionados com transações financeiras; Software descarregável para transferência eletrónica de fundos; Software descarregável para con-

versão de moeda; Software descarregável para recolha e distribuição de dados; Software descarregável para operações de pagamento; Software descarregá-

vel para ligar computadores a bases de dados locais e redes informáticas globais; Software descarregável para criar bases de dados pesquisáveis de informa-

ção e dados; Software descarregável para gerir e validar moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais, ativo cadeia de blocos (blockchain),  
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ativos digitais, token digital, criptoficha e transações de criptofichas de consumo; Software descarregável para criar e gerir contratos inteligentes; Software 

descarregável para gerir operações de pagamento e troca; Software e hardware descarregáveis para utilização como carteira de moeda digital, carteira de 

moeda virtual, carteira de ativos digitais, carteira de criptoficha e carteira de utilidades; Software descarregável para criar uma moeda digital descentraliza-

da e de código aberto, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitalizados, token digital para utilização em transações baseadas em cadeia de blocos 

(blockchain); Software de aplicação informática para plataformas baseadas em cadeia de blocos (blockchain), nomeadamente, software para trocas digitais 

de itens virtuais; Software descarregável para criar, vender e gerir tokens baseados em cadeia de blocos (blockchain) ou aplicações de moedas; Software 

descarregável para utilização numa plataforma financeira eletrónica; Software descarregável para processamento de pagamentos eletrónicos e para transfe-

rência de fundos de e para outros; Software de plataforma de cadeia de blocos (blockchain); Software descarregável para utilização na gestão e implemen-

tação de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, criptoficha e transa-

ções de criptofichas de consumo; Software descarregável para criar e gerir uma plataforma de cadeia de blocos (blockchain) para utilização na gestão de 

moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, criptoficha e contas de cripto-

fichas de consumo; Software descarregável para gerir criptomoedas e contas de moeda digital; Software descarregável para utilização em pagamentos, 

compras e investimentos utilizando moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens 

digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Software descarregável para utilização na gestão da conversão de moeda digital, moeda virtual, criptomoe-

da, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo em moeda forte; Software 

descarregável para desenvolver, implementar e gerir aplicações de software, e integrar aplicações de software para moeda digital, moeda virtual, criptomo-

eda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, criptofichas e contas de criptofichas de consumo; Software e hard-

ware descarregáveis para utilização em moeda de troca eletrónica para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos 

(blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Software descarregável para utilização como interface de progra-

mação de aplicações (API) para o desenvolvimento, teste e integração de aplicações de software de cadeia de blocos (blockchain); Hardware informático 

para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain) e mineração de ativos digitalizados; Hardware de passes 

(tokens) de segurança; Conversores de moeda eletrónica; Software descarregável, nomeadamente, plataforma financeira eletrónica que acomoda vários 

tipos de pagamentos e transações num telemóvel integrado, assistente digital pessoal (PDA) e ambiente baseado na Web; Software descarregável para criar 

tokens para serem utilizados para pagar produtos e serviços, que podem ser negociados ou trocados por valor em dinheiro; Software descarregável para 

gestão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativo digital, token digital, criptoficha e pagamentos 

de criptofichas de consumo, transferências de dinheiro e transferências de mercadorias; Software descarregável para utilização como software de interface 

de programa de aplicações (API) para utilização na identificação de dispositivos de hardware informático; Software descarregável para utilização na auten-

ticação do acesso dos utilizadores a computadores e redes informáticas; Software descarregável para utilização na facilitação de transações seguras; Soft-

ware descarregável para utilização no acesso, leitura, rastreio e utilização da tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Software e hardware descarregá-

veis para a gestão de informações de identidade, direitos de acesso a recursos de informação e aplicações e funcionalidade de autenticação; Software des-

carregável para serviços de verificação de identificação de rede, autenticação e gestão para fins de segurança; Software descarregável de autenticação para 

controlar o acesso e comunicações com computadores e redes informáticas; Cartões de crédito codificados magneticamente e cartões de pagamento; Dispo-

sitivos de encriptação; Passes (tokens) de segurança; Software descarregável para utilização como passes (tokens) de segurança; Software descarregável 

utilizado na emissão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, 

criptofichas e criptofichas de consumo; Criptofichas e criptofichas de consumo; Software descarregável utilizado na auditoria de moeda digital, moeda 

virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Servidor 

de anúncios, nomeadamente, um servidor de computador para armazenar anúncios e entregar anúncios em websites; Altímetros; Interface de programação 

de aplicações (API) para software informático para desenvolvimento e criação e experiências de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; 

Interface de programação de aplicações (API) para software informático que facilita serviços online para redes sociais e para recuperação, carregamento, 

descarregamento, acesso e gestão de dados; Interface de programação de aplicações (API) para software que facilita serviços online para redes sociais e 

para recuperação, carregamento, descarregamento, acesso e gestão de dados; Interface de programação de aplicações (API) para utilização em aplicações 

de software de construção; Óculos de realidade aumentada; Headsets de realidade aumentada; Software de realidade aumentada; Software de realidade 

aumentada para entretenimento interativo; Software de realidade aumentada para navegar num ambiente de realidade aumentada; Software de realidade 

aumentada para rastreio de objetos, controlo de movimentos e visualização de conteúdos; Software de realidade aumentada para operar headsets de realida-

de aumentada; Software de realidade aumentada para os utilizadores experimentarem visualização, manipulação e imersão de realidade aumentada; Cabos, 

nomeadamente, cabos eletrónicos e cabos de ligação; Caixas, faixas, pulseiras e braçadeiras para dispositivos eletrónicos de monitorização; Software de 

aplicação informática para smartphones e dispositivos móveis nas áreas da aptidão e exercício com serviços de treino pessoal, coaching, treinos e avalia-

ções de fitness; Software de aplicação informática para utilização associada à configuração e controlo de hardware informático de utilização corporal e 

periféricos de computador de utilização corporal; Hardware informático para exibição de dados e vídeo; Hardware informático para utilização na medição 

do ritmo cardíaco; Hardware informático para utilização na realização de eletrocardiogramas; Software de sistema operativo informático; Equipamento 

periférico de computador para utilização com relógios inteligentes, nomeadamente, pulseiras de relógios inteligentes e correias de relógios inteligentes; 

Periféricos informáticos para exibição de dados e vídeo; Periféricos informáticos para dispositivos móveis para exibição de dados e vídeos, nomeadamente, 

periféricos para usar na cabeça para dispositivos móveis para exibição de dados e vídeo; Periféricos informáticos para dispositivos móveis para acesso e 

transmissão remota de dados, nomeadamente, periféricos para usar na cabeça para dispositivos móveis para acesso e transmissão remota de dados; Periféri-

cos informáticos para dispositivos móveis, nomeadamente, dispositivos eletrónicos, monitores, sensores e ecrãs para deteção, monitorização, gravação, 

visualização, medição e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, informação de navegação, informação meteorológi-

ca, temperatura, nível de atividade física, ritmo cardíaco, pulsação, pressão arterial, calorias queimadas, passos dados e dados biométricos; Periféricos in-

formáticos para acesso e transmissão remota de dados; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais 

pessoais que fornece uma avaliação de fitness e pontuação de fitness, comparando desempenhos desportivos anteriores e níveis de fitness com futuras per-

formances desportivos e níveis de fitness, e fornece conselhos e treinos personalizados para melhorar em áreas específicas de uma determinada atividade 

desportiva ou de fitness; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais que monitorizam, rastrei-

am e comparam a atividade desportiva e o nível de fitness; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais 

pessoais que avalia o nível de aptidão e capacidade atlética de um utilizador, e fornece pontuações de fitness; Software informático e software de aplicação 

informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais que fornece sugestões, coaching e treinos personalizados, para melhorar a pontuação de fitness 

do utilizador; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais para comunicação com consolas de 

jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais e telemóveis, em termos de tempo, ritmo, velocidade, passos dados, capacidade atlética, calori-

as queimadas, agilidade, movimento, equilíbrio, coordenação e flexibilidade; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis e 

dispositivos digitais pessoais para monitorização, carregamento e descarregamento de dados relativos à atividade desportiva, treino de fitness e nível de 

fitness para a internet e outras redes de comunicação informática e eletrónica; Software informático e software de aplicação informática que deteta os movi-

mentos do utilizador durante a atividade física, sessões de fitness, treinos, para fornecer pontuações e avaliações personalizadas de fitness; Software infor-

mático e firmware, nomeadamente, programas de sistema operativo, software de sincronização de bases de dados e programas de sincronização de dados; 

Ferramentas de desenvolvimento de software informático; Software informático para aceder, navegar e pesquisar bases de dados online; Software informá-

tico para acesso, monitorização, pesquisa, exibição, leitura, recomendação, partilha, organização e anotações de notícias, desporto, clima, comentários e 

outras informações, conteúdos de periódicos, blogues e websites, e outros textos, dados, gráficos, imagens, conteúdos de áudio, vídeo e multimédia;  
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Software informático para comunicar com consolas de jogos sobre tempo, ritmo, velocidade, passos dados, capacidade atlética, calorias queimadas, agilida-

de, movimento, equilíbrio, coordenação e flexibilidade; Software informático para criação, autoria, distribuição, descarregamento, transmissão, receção, 

reprodução, edição, extração, codificação, descodificação, exibição, armazenamento e organização de textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e con-

teúdos multimédia, e publicações eletrónicas, e jogos eletrónicos; Software informático para criar, editar, carregar, descarregar, aceder, visualizar, publicar, 

exibir, marcar, blogar, streaming, ligar, anotar, indicar sentimento sobre, comentar, incorporar, transmitir e partilhar ou de outra forma fornecer meios ele-

trónicos ou informações através de computador, internet e redes de comunicação; Software informático para criar, gerir e interagir com uma comunidade 

online; Software informático para gestão de fitness e de peso; Software informático para fitness, avaliações de fitness e atividades desportivas; Software 

informático para integrar dados eletrónicos com ambientes do mundo real para fins de entretenimento, comunicação e redes sociais; Software informático 

para gestão de informação sobre rastreio, conformidade e motivação com um programa de saúde e fitness; Software informático para modificar e permitir a 

transmissão de conteúdos e dados de imagens, áudio, áudio e vídeo; Software informático para modificar fotografias, imagens e conteúdos de áudio, vídeo 

e audiovisual com filtros fotográficos e efeitos de realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada (AR), nomeadamente, gráficos, animações, texto, 

desenhos, geomarcações, etiquetas de metadados, hiperligações; Software informático para monitorização, tratamento, exibição, armazenamento e trans-

missão de dados relativos à atividade física de um utilizador; Software informático para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; Software 

informático para envio e receção de mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, conteúdos áudio e áudio visual através de computador da internet e das redes 

de comunicação; Software informático para envio e receção de mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software informático para deteção, 

monitorização, gravação, visualização, medição e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, informação de navegação, 

informação meteorológica, temperatura, nível de atividade física, ritmo cardíaco, pulsação, pressão arterial, calorias queimadas, passos dados e dados bio-

métricos; Software informático para definição, configuração, operação e controlo de dispositivos móveis, dispositivos de utilização corporal, telemóveis, 

computadores e periféricos informáticos; Software informático para redes sociais e interagir com comunidades online; Software informático para a recolha, 

gestão, edição, organização, modificação, transmissão, partilha e armazenamento de dados e informações; Software informático para redirecionamento de 

mensagens, e-mail da Internet e/ou outros dados para um ou mais dispositivos eletrónicos de comunicação sem fios de utilização corporal a partir de uma 

loja de dados ou associado a um computador pessoal ou a um servidor; Software informático para rastreio e gestão de informação sobre programas de saú-

de, fitness e bem-estar; Software informático para utilização como interface de programação de aplicações (API); Software informático para utilização na 

criação, gestão, medição e divulgação de publicidade de outros; Software informático para visualização de imagens e fotografias digitais fornecidas como 

atualizações para ou em combinação com dispositivos de exibição de ecrã para usar na cabeça; Software informático para entrega sem fios de conteúdo e 

informação de dados; Software informático para comunicação de dados sem fios para receção, processamento, transmissão e exibição de informações rela-

tivas à aptidão, gordura corporal, índice de massa corporal; Software informático no domínio da saúde, aptidão, exercício físico e bem-estar para deteção, 

monitorização, gravação, exibição, medição e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, informação de navegação, 

temperatura, nível de atividade física, ritmo cardíaco, pulsação, pressão arterial, calorias queimadas, passos dados e dados biométricos e para rastrear e 

gerir informação sobre programas de saúde, fitness, exercício e bem-estar; Software informático que deteta os movimentos do utilizador durante a atividade 

física, sessões de fitness, treinos, para fornecer pontuações e avaliações personalizadas de fitness; Software informático que avalia o nível de aptidão e 

capacidade atlética de um utilizador, e fornece pontuações de fitness; Software informático que monitoriza, acompanha e compara a atividade desportiva e 

o nível de fitness; Software informático que fornece uma avaliação de fitness e pontuação de fitness comparando performances desportivas anteriores e 

níveis de fitness com futuras performances desportivas e níveis de fitness, e fornece conselhos e treinos personalizados para melhorar em áreas específicas 

de um determinado desporto ou atividade de fitness; Software informático que fornece sugestões, coaching e treinos personalizados, para melhorar a pontu-

ação de fitness do utilizador; Software informático para permitir o acesso, exibição, edição, ligação, partilha e, de outro modo, fornecer meios eletrónicos e 

informações através da internet e redes de comunicações; Software informático para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplica-

ções de software móvel para dispositivos de comunicação eletrónica portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e compu-

tadores tablet; Software informático para melhorar as capacidades audiovisuais de aplicações multimédia, nomeadamente, para a renderização tridimensio-

nal de gráficos, imagens paradas e imagens em movimento fornecidas como atualizações para ou em combinação com dispositivos de exibição de ecrã para 

usar na cabeça; Software informático, software informático descarregável e software de aplicação móvel para criar, gerir e aceder a grupos dentro de comu-

nidades virtuais; Software informático, nomeadamente, uma aplicação que fornece funcionalidades de redes sociais; Software informático, nomeadamente, 

uma interface interpretativa para facilitar a interação entre humanos e máquinas; Software informático, nomeadamente, ferramentas de desenvolvimento de 

software para a criação, depuração e implementação de aplicações de software para óculos inteligentes, ecrãs perto dos olhos, ecrãs para usar na cabeça e 

smartphones; Computadores, nomeadamente, relógios inteligentes; Cabos de ligação; Óculos de vídeo digital; Óculos de vídeo digital, ecrãs de vídeo para 

usar na cabeça, nomeadamente, micro ecrãs e óptica associada, headsets de realidade virtual, eletrónica associada, nomeadamente, cabos de ligação e adap-

tadores, software e firmware para exibição de videojogos, suportes eletrónicos e imagens; Software descarregável de aplicação informática para telemóveis, 

smartphones, computadores, tablets, óculos inteligentes, Óculos de vídeo digital, dispositivos eletrónicos digitais de utilização corporal, nomeadamente, 

óculos, óculos especiais e headsets, ecrãs para usar na  cabeça, sistemas de visualização perto dos olhos, redes de comunicações, serviços de computação 

em nuvem e sistemas informáticos para comunicação entre os dispositivos, redes e serviços; Software de aplicação informática descarregável para óculos 

inteligentes, sistemas de visualização perto dos olhos e ecrãs para usar na cabeça para exibir ícones, determinar e responder à seleção de ícones do utiliza-

dor, controlar ligações e comunicar com outros dispositivos, redes e sistemas, operar uma câmara para gravar e exibir imagens e ficheiros visuais áudio, 

organizar imagens digitais e ficheiros audiovisuais, controlar os microfones, controlar o nível de som dos altifalantes incorporados, transferir ficheiros de 

computador entre os óculos inteligentes, sistemas de visualização perto dos olhos, ecrãs para usar na cabeça e outros dispositivos, redes e sistemas, contro-

lar notificações do utilizador, controlar um touchpad, controlar e obter dados de sensores nos óculos inteligentes, sistemas de visualização perto dos olhos e 

ecrãs para usar na cabeça, incluindo acelerómetros, barométricos, temperatura, sensores de inclinação, ponta e yawl, sensores de orientação da cabeça e 

recetores GPS, que controlam a velocidade da CPU, e detetam e exibem o nível de carga da bateria, e exibem, capturam, gravam e fazem streaming de 

dados, imagens e conteúdos audiovisuais em ambientes de realidade padrão, realidade aumentada e realidade mista; Software de aplicação informática 

descarregável para óculos inteligentes, sistemas de visualização perto dos olhos e ecrãs para usar na cabeça para a geração e exibição de conteúdos de reali-

dade padrão, realidade aumentada, realidade mista; Software de aplicação informática descarregável para óculos inteligentes, sistemas de visualização perto 

dos olhos e ecrãs para usar na cabeça para comunicação com outros óculos inteligentes, sistemas de visualização perto dos olhos e ecrãs para usar na cabe-

ça; Software informático descarregável para permitir a captura, armazenamento e transmissão de fotografias, vídeos, dados e informações com os dados 

biométricos, de saúde e outros dados de desempenho sobrepostos de um utilizador e integrados na gravação; Software informático descarregável para visu-

alização e interação com uma alimentação de imagens, conteúdo áudio, audiovisual e vídeo e texto e dados associados; Software informático descarregável, 

nomeadamente, aplicação móvel descarregável para definição, configuração e controlo de Hardware informático de utilização corporal e periféricos de 

computador de utilização corporal; Cabos elétricos; Adaptadores elétricos; Dispositivos de monitorização eletrónica que incorporam indicadores que ilumi-

nam e mudam de cor com base no nível cumulativo de atividade do utilizador; Dispositivos de monitorização eletrónica que incorporam microprocessado-

res, ecrã digital e acelerómetros, para deteção, armazenamento, reporte, monitorização, carregamento e descarregamento de desporto, treino de fitness e 

dados de atividade para a internet, e comunicação com consolas de jogos e computadores pessoais, no que diz respeito ao tempo, ritmo, velocidade, passos 

dados, capacidade atlética, calorias queimadas, ritmo cardíaco e corporal, posicionamento global, direção, distância, altitude, navegação e informação me-

teorológica; Instrumentos e aparelhos eletrónicos de navegação; Sensores de fitness e exercício, monitores e visores para deteção, monitorização, gravação, 

visualização, medição e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, temperatura e informação de navegação, a usar 

durante o exercício e para atividades desportivas; Software de reconhecimento de gestos; Óculos com função de comunicação sem fios; Dispositivos de 

sistema de posicionamento global (GPS); Óculos especiais para permitir experiências do mundo de realidade virtual, realidade aumentada e realidade  
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mista; Hardware e software para visualizar imagens virtuais na criação de realidade virtual, aumentada e mista; Ecrã de vídeo para usar na cabeça; Disposi-

tivos de exibição de ecrã para usar na cabeça e suas partes componentes, nomeadamente, cartões de visualização de vídeo; Headsets; Headsets para utiliza-

ção com computadores; software de entretenimento interativo; eletrónica de interface, nomeadamente, circuitos de interface de condutor de vídeo para 

óculos para vídeo digitais; Software informático consciente da localização, software informático descarregável e software de aplicação móvel para pesqui-

sa, determinação e partilha de localizações; Altifalantes; Software de mensagens; Micro-ecrãs, nomeadamente, ecrãs de vídeo para usar na cabeça e ecrãs 

de vídeo perto dos olhos; Hardware informático de realidade mista; Óculos de realidade mista; Headsets de realidade mista; Software de realidade mista; 

Software de realidade mista para entretenimento interativo; Software de realidade mista para navegar num ambiente de realidade mista; Software de reali-

dade mista para rastreio de objetos, controlo de movimentos e visualização de conteúdos; Software de realidade mista para operar headsets de realidade 

mista; Software de realidade mista para os utilizadores experimentarem visualização, manipulação e imersão de realidade mista; Software de aplicação 

móvel para criar programas de treino de fitness personalizados; Sensores de rastreio de movimento para tecnologia de realidade aumentada; Sensores de 

rastreio de movimento para tecnologia de realidade mista; Sensores de rastreio de movimento para tecnologia de realidade virtual; Dispositivos eletrónicos 

multifuncionais para exibição, medição e carregamento de informações para a Internet, incluindo tempo, data, ritmo corporal e cardíaco, posicionamento 

global, direção, distância, altitude, velocidade, passos dados, calorias queimadas, informações de navegação, informações meteorológicas, temperatura, 

velocidade do vento e diminuição do ritmo corporal e cardíaco, altitude e velocidade; Dispositivos eletrónicos multifuncionais para exibição, medição e 

carregamento de informações para a Internet, incluindo hora, data, ritmo cardíaco, posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, passos 

dados, calorias queimadas, informações de navegação, alterações no ritmo cardíaco, nível de atividade, horas de sono, qualidade do sono e alarme de des-

pertar silencioso; Óptica de visualização perto dos olhos, nomeadamente, ecrãs de visualização de vídeo para montagem perto dos olhos e lentes de um 

utilizador para exibir imagens a um utilizador; Sistemas de visualização perto dos olhos compostos por sensores GPS, acelerómetros, magnetómetros, bús-

solas direcionais, sensores de temperatura ambiente e sensores eletrónicos de orientação de ponta e inclinação; Sistemas de exibição perto dos olhos que 

incluem hardware informático, interfaces de exibição eletrónica e software para a geração e exibição de conteúdo de realidade virtual e de realidade mista; 

Sistemas de exibição perto dos olhos compostos por hardware informático, interfaces de exibição eletrónica e software especificamente adaptado para ócu-

los especiais; Sistemas de exibição perto dos olhos que incluem óculos e software para a geração e exibição de conteúdo de realidade padrão, realidade 

aumentada e realidade mista; Ecrãs perto dos olhos; Aparelhos eletrónicos de comunicação em rede, nomeadamente, dispositivos eletrónicos digitais mó-

veis e de utilização corporal para envio e receção de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo através das redes; Pedómetros; Periféricos para dispo-

sitivos móveis, nomeadamente, pedómetros e altímetros; Software de assistente pessoal; Assistentes digitais pessoais; Dispositivos eletrónicos pessoais 

utilizados para rastrear objetivos e estatísticas de fitness; Rastreadores de aptidão pessoal; Dispositivos de exibição de vídeo pessoais na forma de ecrãs de 

utilização corporal para visualização de conteúdos digitais, incluindo realidade virtual, realidade aumentada e conteúdo de realidade mista; Ecrãs de exibi-

ção de vídeo pessoais; Dispositivos eletrónicos digitais portáteis e pessoais para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão e receção de 

texto, dados e ficheiros digitais; Aparelhos de controlo remoto para hardware informático e relógios inteligentes de utilização corporal; Sensores para utili-

zação científica a serem utilizados por um ser humano para recolher dados biométricos humanos, dispositivos eletrónicos digitais móveis e de utilização 

corporal para gravação, organização, transmissão, manipulação e revisão de ficheiros de textos, dados, áudio, imagem e de vídeo; Óculos inteligentes; Ócu-

los inteligentes com capacidade de áudio com fios e sem fios; Pulseiras de relógio inteligente; Correias de relógio inteligente; Relógios inteligentes; Soft-

ware de assistente social; Software e firmware para controlo, configuração e gestão de controladores; Software e firmware para exibição de videojogos e 

meios eletrónicos em dispositivos de exibição de ecrã fornecidos como atualizações para ou em combinação com dispositivos de exibição de ecrã para usar 

na cabeça; Software e firmware para programas de sistema operativo; Software e firmware para drivers de vídeo e processamento de vídeo fornecidos co-

mo atualizações para ou em combinação com dispositivos de exibição de ecrã para usar na cabeça; Software e firmware para permitir que dispositivos 

eletrónicos partilhem dados e comuniquem uns com os outros; Programas de controlador de software para dispositivos eletrónicos para permitir que hard-

ware informático e dispositivos eletrónicos comuniquem entre si; Software para anunciantes comunicarem e interagirem com comunidades online; Softwa-

re para alertas, mensagens, e-mails e lembretes, e para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão e receção de texto, dados, áudio, imagens 

e ficheiros digitais e ecrãs de exibição; Software para comunicação por redes locais sem fios, tecnologias sem fios e outros protocolos de comunicação 

entre sistemas de visualização perto dos olhos e dispositivos de rede, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores, tablets e outros sistemas 

informáticos; Software para converter linguagem natural em comandos executáveis por máquina; Software para criar e gerir perfis de redes sociais e contas 

de utilizador; Software para criar, editar, carregar, descarregar, aceder, visualizar, publicar, exibir, marcar, blogar, streaming, ligar, anotar, indicar senti-

mento sobre, comentar, incorporar, transmitir e partilhar ou de outro modo fornecer meios eletrónicos ou informações através de redes informáticas e de 

comunicação; Software para criar, gerir e aceder a grupos dentro de comunidades virtuais; Software para criar, gerir e interagir com uma comunidade onli-

ne; Software para facilitar e organizar o financiamento e distribuição de angariação de fundos e doações; Software para gerar imagens a serem exibidas 

num sistema de exibição perto dos olhos; Software para integrar dados eletrónicos com ambientes do mundo real para fins de entretenimento, educação, 

jogos, comunicação e redes sociais; Software para modificar e permitir a transmissão de conteúdos e dados de imagens, áudio, áudio e vídeo; Software para 

serviços de angariação de fundos de caridade online e serviços de doação financeira; Software para encomenda e/ou aquisição de produtos e serviços; Soft-

ware para organização, procura e gestão de eventos; Software para planeamento de atividades com outros utilizadores, fazendo recomendações; Software 

para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; Software para gravação, armazenamento, transmissão, receção, exibição e análise de dados 

de hardware informático de utilização corporal; Software para smartphones e outros sistemas informáticos para gerar dados, imagens e áudio para exibição 

em sistemas de exibição perto dos olhos e para transmitir tais sistemas de visualização de dados, imagens, áudio para sistemas de visualização perto dos 

olhos; Software para smartphones e outros sistemas informáticos para receber dados de sistemas de exibição perto dos olhos; Software para mapeamento 

social e de destino; Software para redes sociais; Software para streaming de conteúdos de entretenimento multimédia; Software para a recolha, gestão, 

edição, organização, modificação, transmissão, partilha e armazenamento de dados e informações; Software para rastrear o movimento, visualizar, manipu-

lar, visualizar e exibir experiências de realidade aumentada, mista e virtual; Software para utilização como interface de programação de aplicações (API); 

Software para utilização na criação e conceção de realidade virtual, realidade aumentada e software de realidade mista; Software para entrega sem fios, de 

dados, conteúdo e informação; Software na forma de uma aplicação móvel; Software que permite a indivíduos, grupos, empresas e marcas criar e manter 

uma presença online para fins de marketing; Software, nomeadamente, uma interface interpretativa para facilitar a interação entre humanos e máquinas; 

Aparelhos e instrumentos de telecomunicações, nomeadamente, altifalantes e microfones vendidos como componentes de computadores, dispositivos ele-

trónicos digitais móveis e de utilização corporal para o envio e receção de chamadas telefónicas, mensagens de texto, correio eletrónico e outros dados 

digitais, e para utilização no acesso à internet; Óculos de realidade virtual; Headsets de realidade virtual; Software de realidade virtual; Software de realida-

de virtual para entretenimento interativo; Software de realidade virtual para navegar num ambiente de realidade virtual; Software de realidade virtual para 

rastreio de objetos, controlo de movimentos e visualização de conteúdos; Software de realidade virtual para operar headsets de realidade virtual; Software 

de realidade virtual para os utilizadores experimentarem visualização, manipulação e imersão de realidade virtual; Software de realidade virtual, aumentada 

e mista para utilização em computadores, consolas de videojogos, consolas de videojogos portáteis, computadores tablet, dispositivos móveis e telemóveis 

para fornecer experiências de realidade virtual, aumentada e mista; Relógios, pulseiras e braçadeiras que comunicam dados a assistentes digitais pessoais, 

smartphones e computadores pessoais através de websites da Internet e outras redes de comunicação informática e eletrónica; Sistemas de exibição perto 

dos olhos impermeáveis que incluem hardware informático, interfaces de exibição eletrónica e software para a geração e exibição de realidade virtual e 

conteúdo de realidade mista; Rastreadores de atividade de utilização corporal; Periféricos de computador de utilização corporal; Dispositivos de computa-

ção de utilização corporal compostos principalmente por software e ecrãs de exibição para ligação a computadores, computadores tablet, dispositivos mó-

veis e telemóveis, de forma a permitir experiências de realidade virtual, realidade aumentada e de realidade mista; Dispositivos eletrónicos digitais de utili-

zação corporal constituídos principalmente por software para alertas, mensagens, e-mails e lembretes, e para gravação, organização, transmissão,  
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manipulação, revisão e receção de ficheiros de texto, dados, áudio, e imagens digitais e ecrãs de exibição; Dispositivos eletrónicos digitais de utilização 

corporal, nomeadamente, óculos, óculos especiais e headsets; Dispositivos eletrónicos de utilização corporal, nomeadamente, relógios, pulseiras e braçadei-

ras que são compostos por software que comunica dados a assistentes digitais pessoais, smartphones e computadores pessoais através de websites da Inter-

net e outras redes de comunicação informática e eletrónica; Periféricos de utilização corporal para computadores, tablets, dispositivos móveis e telemóveis, 

nomeadamente, ecrãs para usar na cabeça configuráveis; Periféricos de computador sem fios. CLASSE 28: Headsets de realidade virtual para jogar vi-

deojogos para ligação a computadores, consolas de videojogos, consolas de videojogos portáteis, computadores tablet, dispositivos móveis e telemóveis, de 

forma a permitir experiências de realidade virtual; Consolas de jogos de multimédia eletrónicas e interativas; Unidades de controlo remoto interativo de 

jogos de vídeo; Periféricos de utilização corporal para jogar videojogos especialmente adaptados para computadores, consolas de videojogos, consolas de 

videojogos portáteis, computadores tablet, dispositivos móveis e telemóveis; Controladores de jogos para jogos de computador; Headsets áudio e visuais 

para utilização em videojogos; Unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos, de computador, interativos e de vídeo; Dispositivos de jogo, dispositivos de 

jogos móveis, nomeadamente, máquinas de jogo com ou sem saída de vídeo para jogar jogos de computador e videojogos; Consolas de jogos de computa-

dor para utilização com ecrã ou monitor externos; Aparelhos para jogos eletrónicos que não os adaptados para utilização com ecrã ou monitor externos; 

Aparelhos para jogos eletrónicos adaptados para utilização com ecrã ou monitor externos; Sacos especialmente adaptados para videojogos portáteis e con-

solas de videojogos; Joysticks de computador e videojogos; Consolas de jogos de computador para jogo recreativo; Películas plásticas equipadas conheci-

das como skins para cobrir e proteger aparelhos eletrónicos de jogo, nomeadamente, consolas de videojogos e unidades de videojogos portáteis; Controla-

dores de jogos na forma de teclados para jogos de computador; Jogos adaptados para utilização com recetores de televisão; Headsets de jogos adaptados 

para utilização em jogos de vídeo; Unidades joystick portáteis para jogar videojogos; Consolas de jogos portáteis; Jogos eletrónicos portáteis adaptados 

para utilização apenas com recetores de televisão; Jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; Unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos para utiliza-

ção com ecrã ou monitor externos; Máquinas de jogos domésticos; Máquinas de jogos LCD; Controladores eletrónicos operados pelo jogador para máqui-

nas eletrónicas de videojogos; Caixas de transporte protetoras especialmente adaptadas para videojogos portáteis e consolas de videojogos; Máquina de 

videojogos autónoma; Suportes para aparelhos de jogar eletrónicos, nomeadamente, consolas de videojogos e unidades de videojogos portáteis; Unidades 

de mesa para jogar jogos eletrónicos que não seja em conjunto com uma televisão ou computador; Controlos remotos portáteis de videojogos interativos 

para jogar jogos eletrónicos; Controladores para consolas de jogos; Máquinas de jogos de vídeo Arcade; Consolas de videojogos; Jogos e brinquedos; Arti-

gos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; Decorações para árvores de Natal; Aparelhos de culturismo; Aparelho de treino corporal; Equipa-

mento de treino corporal; Equipamentos para desportos e jogos; Máquinas de exercício. CLASSE 35: Serviços de publicidade; Publicidade através de mei-

os eletrónicos; Divulgação de publicidade para outros através de uma rede informática global; Serviços de negócios e publicidade, nomeadamente, serviços 

de publicidade para monitorização do desempenho publicitário, para gestão, distribuição e serviço de publicidade, para análise de dados publicitários, para 

reporte de dados publicitários e para otimização do desempenho publicitário; Serviços de publicidade, nomeadamente, serviços de gestão, direcionamento, 

implementação e otimização de campanhas publicitárias,; Preparação e realização de planos e conceitos de meios e publicidade; Conceção de materiais 

publicitários para outros; Serviços de publicidade, nomeadamente, planeamento de meios e compra de meios para outros, serviços de avaliação de marcas e 

posicionamento de marcas para outros, e serviços de aquisição de publicidade para outros; Serviço de anúncios, nomeadamente, colocação de anúncios em 

websites para outros; Publicidade, marketing e promoção dos produtos e serviços de outros através da fornecimento de equipamentos fotográficos e de 

vídeo em eventos especiais; Organização de exposições e eventos no domínio do desenvolvimento de software e hardware para fins comerciais ou publici-

tários; Serviços publicitários, nomeadamente, fornecimento de espaço publicitário classificado através da internet e de outras redes de comunicação; Com-

pilação de dados em bases de dados de computadores online e bases de dados online pesquisáveis no domínio dos classificados; Promoção de produtos e 

serviços de outros através de redes informáticas e de comunicação; Promoção de produtos e serviços de outros através da distribuição de publicidade vídeo 

através da internet e de outras redes de comunicações; Fornecimento de eventos promocionais através de streaming de vídeo ao vivo; Serviços de marke-

ting e promoção; Serviços de consultoria nos domínios da publicidade e marketing; Serviços de assistência e consultoria empresarial; Consulta de negócios 

sobre atividades de marketing; Serviços de  consultoria de estratégia de marca; Consulta empresarial no domínio das telecomunicações; Serviços de consul-

toria de gestão empresarial para permitir que entidades empresariais, organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos desenvolvam, 

organizem e administram programas para oferecer um maior acesso às redes globais de comunicações; Serviços de redes de empresas; Serviços de consul-

toria e recrutamento de emprego; Promoção de vendas para outros facilitando serviços de cartões oferta pré-pagos, nomeadamente, emissão de certificados 

de cartão oferta que possam ser resgatados para produtos ou serviços; Serviços de publicidade para promover a sensibilização do público sobre atividades 

de caridade, filantrópica, voluntária, pública e comunitária e de atividades humanitárias; Fornecimento de programas de concurso e incentivo para fins de 

marketing e publicidade para reconhecer, premiar e incentivar indivíduos e grupos que se dedicam à autoaperfeiçoamento, autorrealização, caridade, filan-

trópica, voluntariado, serviço público e comunitário e atividades humanitárias e partilha de produtos de trabalho criativos; Serviços de consultoria empresa-

rial para profissionais e empresas na área do desenvolvimento de aplicações de software móvel; Organização, promoção, preparação e realização de even-

tos especiais, exposições e feiras para fins comerciais, promocionais ou publicitários; Organização e realização de eventos, exposições, exposições e confe-

rências para fins comerciais nas indústrias de entretenimento interativo, realidade virtual, eletrónica de consumo e entretenimento de videojogos; Serviços 

de lojas de retalho online com realidade virtual e hardware e software de realidade aumentada; Serviços de lojas de retalho online com conteúdo de realida-

de virtual e meios digitais, nomeadamente, música pré-gravada, vídeo, imagens, texto, obras audiovisuais e software de jogos de realidade virtual e aumen-

tada; Fornecimento de mercados online para vendedores de produtos e/ou serviços; Serviços intermediários empresariais na forma de facilitar o intercâm-

bio e a venda de serviços e produtos de terceiros através de redes informáticas e de comunicação; Ligar compradores e vendedores através de um ambiente 

de rede online; Serviços promocionais, nomeadamente, fornecimento de serviços de catálogo eletrónico; Fornecimento de informações de diretórios telefó-

nicos através de redes globais de comunicações; Serviços de assistência ao negócio, nomeadamente, gestão de relações com o cliente; Fornecimento de 

informações comerciais, nomeadamente, comentários dos utilizadores relativos a organizações empresariais, prestadores de serviços e outros recursos; 

Investigação em marketing, nomeadamente, campanha publicitária e análise de preferências dos consumidores; Serviços de investigação de mercado; For-

necimento de serviços de investigação e informação de mercado; Gestão da informação empresarial, nomeadamente, reporte de informação empresarial e 

análise de negócios nos domínios da publicidade e marketing; Gestão de negócios; Administração de empresas, funções de escritório; Compilação de dire-

tórios de negócios online com as empresas, produtos e serviços de outros; Promoção e sensibilização do interesse público para as questões que envolvem o 

acesso à internet para a população global; Serviços de associação, nomeadamente, promoção de adoção, aceitação e desenvolvimento de tecnologias infor-

máticas de código aberto; Organização de eventos de redes de negócios no domínio do software de código aberto; Promoção de normas voluntárias comuns 

da indústria para o desenvolvimento e execução de software; Organização e realização de conferências de negócios; Organização e realização de conferên-

cias empresariais no domínio da programação do desenvolvimento e utilização de linguagens; Realização de investigações empresariais no domínio das 

redes sociais; Serviços de consultoria no domínio da avaliação de conteúdos das redes sociais; Serviços de consultoria no domínio das políticas e regula-

mentos das redes sociais; Serviços de marketing, publicidade e promoção; Serviços de negócios e publicidade; Serviços de inteligência de mercado; Forne-

cimento de um website com um mercado online para venda e  comercialização de produtos virtuais com outros utilizadores; Serviços de negociação online; 

Organização e realização de eventos especiais para fins comerciais; Cadeia de blocos (blockchain) como um serviço, nomeadamente, consultoria empresa-

rial e informação no domínio da tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Fornecimento de lembretes e notificações eletrónicas; Serviços de publicida-

de e distribuição de informação, nomeadamente, fornecimento de espaço publicitário classificado através da internet e redes de comunicações; Serviços de 

publicidade, nomeadamente, direcionamento e otimização da publicidade online; Organização e realização de eventos especiais para fins comerciais, pro-

mocionais ou publicitários; Serviços de associação que promovem os interesses de profissionais e empresas no domínio do desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; Consultoria de marcas; Serviços de negócios e publicidade, nomeadamente, serviços de publicidade para monitorização do desempenho 

publicitário, para gestão, distribuição e serviço de publicidade, para análise de dados publicitários, para reporte de dados publicitários e para otimização do  
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desempenho publicitário; Serviços de negócios e publicidade, nomeadamente, planeamento de meios e compra de meios para outros; Serviços de aquisição 

para outros, nomeadamente, aquisição de produtos e serviços para outras empresas; Redes de negócios; Serviços de caridade, nomeadamente, promoção da 

sensibilização do público sobre atividades de caridade, filantrópica, voluntária, pública e comunitária e atividades humanitárias; Serviços de consultoria nos 

domínios da publicidade e marketing, nomeadamente, personalização dos esforços de publicidade e marketing de outros; Divulgação da publicidade para 

outros através da internet e das redes de comunicação; Serviços de emprego e de recrutamento; Facilitação do intercâmbio e a venda de serviços e produtos 

de terceiros através de redes informáticas e de comunicação; Serviços de marketing, publicidade e promoção, nomeadamente, fornecimento de informações 

sobre descontos, cupões, reduções, vouchers, links para sites de retalho de outros, e ofertas especiais para os produtos e serviços de outros; Publicidade 

online e promoção dos produtos e serviços de outros através da internet; Serviços de lojas de retalho online com realidade virtual, realidade mista e head-

sets de realidade aumentada, jogos, conteúdos e meios digitais; Serviços de lojas de retalho online em relação a dispositivos eletrónicos de fitness de utili-

zação corporal, balanças de pesagem pessoal, rastreadores de atividade de utilização corporal, vestuário de fitness e de desporto, e acessórios para os produ-

tos acima referidos; Organização, promoção e realização de exposições, feiras e eventos para fins comerciais; Promover os produtos e serviços de outros 

através da distribuição de publicidade vídeo na internet e redes de comunicação; Promoção dos produtos e serviços de outros através da internet e das redes 

de comunicação; Fornecimento de diretórios de negócios online com as empresas, produtos e serviços de outros; Fornecimento de instalações online para 

ligação entre vendedores e compradores; Fornecimento de instalações online para streaming de vídeo ao vivo de eventos promocionais; Fornecimento de 

instalações online para a ligação entre vendedores e compradores; Serviços de retalho e retalho online para software, dispositivos eletrónicos e calçado que 

incorpora sensores que permitem aos consumidores participar em competições desportivas virtuais e classes de fitness individual e de grupo; Serviços de 

lojas de retalho e de retalho online que permitem aos consumidores se dedicarem ao coaching de fitness, competições desportivas virtuais e aulas individu-

ais e de fitness em grupo; Serviços de loja de retalho em relação a dispositivos eletrónicos de fitness de utilização corporal, balanças de pesagem pessoal, 

rastreadores de atividade de utilização corporal, vestuário de fitness e de desporto, e acessórios para os produtos acima referidos. CLASSE 36: Serviços de 

processamento de transações financeiras, nomeadamente, fornecimento de operações eletrónicas seguras e opções de pagamento; Processamento eletrónico 

de dados de pagamento de faturas para utilizadores da internet e das redes de comunicação; Serviços de processamento de transações de pagamento; Servi-

ços de transferência eletrónica de fundos; Serviços de processamento de transações de cartões de crédito eletrónicos, cartões de débito e cartões oferta; 

Fornecimento de serviços de pagamentos móveis eletrónicos para outros; Serviços financeiros; Serviços de processamento de pagamentos; Serviços de 

transação financeira; Facilitação e organização de angariação de fundos e distribuição de doações de angariação de fundos; Serviços de caridade, nomeada-

mente, coordenação de contratos públicos e distribuição de doações monetárias de particulares e empresas a terceiros; Fornecimento de serviços de paga-

mento de faturas através de aplicações móveis eletrónicas; Serviços financeiros, nomeadamente, fornecimento de uma moeda virtual para utilização por 

membros de uma comunidade online associada a videojogos, conteúdos de streaming ao vivo e conteúdos de vídeo a pedido através da internet e redes de 

comunicações; Transações financeiras; Serviços de pagamento móvel eletrónico para outros; Troca de moeda virtual; Transferência eletrónica de moedas 

virtuais; Assuntos financeiros, nomeadamente, gestão financeira, planeamento financeiro, previsão financeira, gestão de carteiras financeiras e análise fi-

nanceira e consulta; Informação financeira fornecida por meios eletrónicos; Serviços de corretagem; Serviços de revendedor; Serviços de negociação de 

divisas; Serviços de moeda digital; Serviços de criptomoedas; Serviços de moeda virtual; Serviços de carteira de moeda digital e armazenamento; Serviços 

de carteira eletrónica; Serviços de carteira eletrónica; Serviços financeiros relativos a serviços de carteira eletrónica; Serviços de pagamento de faturas 

fornecidos através de uma carteira eletrónica; Serviços bancários eletrónicos através de uma rede informática global; Negociação cambial; Serviços de 

pagamento eletrónicos que envolvam o processamento eletrónico e a subsequente transmissão de dados de pagamento de faturas; Moeda digital, moeda 

virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, criptoficha e serviços de comercialização de cripto-

fichas de consumo; Moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, criptofi-

cha e serviços de processamento de criptofichas de consumo para outros; Facilitação de transferências de equivalentes de dinheiro eletrónico; Serviços de 

reporte de notícias no domínio das notícias financeiras; Serviços financeiros, nomeadamente, fornecimento de serviços em moeda virtual para utilização 

por membros de uma comunidade online através de uma rede informática global; Emissão de ordens de pagamento de valores; Gestão de moeda digital, 

moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; 

Serviços financeiros, nomeadamente, fornecimento de intercâmbios financeiros para a negociação de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos 

digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Serviços de negociação de criptomoe-

das; Serviços de troca de criptomoedas; Processamento de pagamento de criptomoedas; Serviços de pagamento eletrónicos; Processamento de pagamentos 

eletrónicos através de serviços de carteira eletrónica; Serviços de gestão de moedas; Serviços de transferência de divisas; Serviços financeiros, nomeada-

mente, fornecimento de transferência eletrónica de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digita-

lizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Consulta financeira no domínio da moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digi-

tais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Fornecimento de processamento eletróni-

co e acompanhamento de transferências de fundos eletrónicos; Serviços de câmbio; Serviços de gestão de investimentos; Serviços de custódia para institui-

ções financeiras e fundos; Listagem e negociação de swaps e derivados em moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos 

(blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Troca de moeda e serviços de câmbio; Compensação e concilia-

ção das transações financeiras; Serviços de informação financeira; Serviços de transações financeiras eletrónicas; Transações financeiras eletrónicas, nome-

adamente, negociação do domínio dos ativos digitalizados; Fornecimento de informações financeiras a pedido e em tempo real sobre moeda digital, moeda 

virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Forneci-

mento de informação nos domínios do investimento e financiamento sobre redes informáticas e rede global de comunicações; Negociação eletrónica de 

instrumentos financeiros; Serviços de pagamento de comércio eletrónico; Processamento eletrónico e transmissão de dados de pagamento de faturas para 

utilizadores de redes de internet e comunicações; Serviços de processamento de transações financeiras, nomeadamente, fornecimento de operações comer-

ciais seguras e opções de pagamento; Serviços de transação financeira, nomeadamente, fornecimento de uma moeda virtual para utilização por membros de 

uma comunidade online através da internet e redes de comunicações; Serviços de comerciantes, nomeadamente, serviços de processamento de transações 

de pagamento; Serviços de processamento de pagamentos, nomeadamente, fornecimento de serviços de processamento de transações em moeda virtual 

para outros; Serviços de cartão oferta pré-pagos, nomeadamente, a emissão de certificados de cartão oferta que podem ser resgatados para produtos ou 

serviços. CLASSE 38: Telecomunicações; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de meios eletrónicos, dados, mensagens, 

gráficos, imagens, fotografias, vídeos, conteúdo audiovisual e ficheiros; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, serviços de transmissão e receção 

de dados através de redes de telecomunicações; Serviços informáticos de telecomunicações e rede ponto-a-ponto, nomeadamente, transmissão eletrónica de 

imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações publicitárias e informações; Serviços de 

fotografia, vídeo e partilha de dados, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografias digitais, vídeos e conteúdos audiovisuais entre os 

utilizadores da Internet; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, troca eletrónica de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através da 

internet e de outras redes de comunicações; Fornecimento de acesso a bases de dados informáticas, eletrónicas e online; Fornecimento de acesso a bases de 

dados informáticas nos domínios das redes sociais e de apresentação e namoro social; Fornecimento de fóruns online de comunicação sobre temas de inte-

resse geral; Fornecimento de salas de chat online, serviços de mensagens instantâneas e quadros de boletins eletrónicos; Serviços de salas de chat para 

redes sociais; Fornecimento de ligações de comunicações online que transferem dispositivos móveis e utilizadores de internet para outras páginas web; 

Facilitação do acesso a websites de terceiros ou a outros conteúdos eletrónicos de terceiros através de um login universal; Serviços de radiodifusão de áu-

dio, texto e vídeo através da internet ou de outra rede de comunicações; Serviço de protocolo de voz sobre protocolo de internet (VOIP); Serviços de comu-

nicação de  telefonia; Serviços de comunicação de telemóveis; Serviços de videoconferência; Fornecimento de instalações e equipamentos para videoconfe-

rência; Serviços de teleconferência áudio e visual; Streaming e streaming ao vivo de conteúdos audiovisuais e audiovisuais interativos através da internet;  
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Fornecimento de um fórum comunitário online para os utilizadores partilharem e transmitirem informações, áudio, vídeo, notícias em tempo real, conteú-

dos de entretenimento ou informações, para formar comunidades virtuais e para envolvimento em redes sociais; Serviços de telecomunicações, nomeada-

mente, transmissão eletrónica de conteúdos e dados de realidade virtual; Serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento de serviços de apoio técnico 

no que respeita à utilização de equipamentos de comunicações; Serviços de mensagens web; Serviços de mensagens instantâneas; Transmissão eletrónica 

encriptada e entrega de dados recuperados; Fornecimento de acesso às redes de telecomunicações e à internet; Fornecimento de conetividade à Internet; 

Fornecimento de informações sobre telecomunicações; Consultoria no domínio dos serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão de voz, 

dados e documentos através de redes de telecomunicações; Serviços de prestador de serviços de internet; Serviços de radiodifusão na Internet; Serviços de 

telecomunicações, nomeadamente, fornecimento de acesso à Internet através de redes de banda larga; Streaming e streaming ao vivo de conteúdos de jogos 

áudio, visuais e audiovisuais através de uma rede informática global; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de acesso a bases de dados 

eletrónicas e online interativas de conteúdos definidos pelo utilizador, conteúdos de terceiros, fotos, vídeo, áudio, visual e material audiovisual no domínio 

do interesse geral; Serviços de partilha de fotos e partilha de vídeos; Serviços de radiodifusão de áudio, texto e vídeo através da internet e de outras redes de 

comunicações; Troca eletrónica de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos através da internet e redes de telecomunicações; Serviços de partilha de fotos e 

dados ponto-a-ponto, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografias digitais, gráficos e conteúdos áudio entre os utilizadores da Inter-

net; Serviços de partilha de fotografias e partilha de vídeos, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografias digitais, vídeos e conteúdos 

audiovisuais entre os utilizadores da Internet; Fornecimento de um fórum, salas de chat e boletins eletrónicos para utilizadores registados para transmissão 

de mensagens e partilha de informações sobre saúde e fitness, atividades desportivas e redes sociais através de um website online e outras redes de comuni-

cação informática e eletrónica; Fornecimento de um website com informações sobre desporto, formação em fitness e desenvolvimento de capacidades atlé-

ticas; Fornecimento de um fórum online para utilizadores registados para a partilha de informações sobre atividades pessoais, fitness e redes sociais; Forne-

cimento de um fórum online para utilizadores registados para partilha de informações sobre fitness, atividades desportivas, objetivos de fitness, treino de 

fitness e coaching, e redes sociais através de um site online e outras redes de comunicação informática e eletrónica; Fornecimento de um fórum online, 

salas de chat e boletins eletrónicos para utilizadores registados para transmissão de mensagens e partilha de informações sobre nutrição, atividades pesso-

ais, saúde e fitness, classificados e redes sociais; Fornecimento de quadros eletrónicos para transmissão de mensagens entre utilizadores no domínio do 

interesse geral; Fornecimento de ligações de comunicações online que transferem dispositivos móveis e utilizadores de internet para outros locais online 

locais e globais; Fornecimento de fóruns online de comunicação, nomeadamente, a transmissão sobre temas de interesse geral; Fornecimento de serviços de 

apoio técnico no que diz respeito à utilização de equipamentos de comunicações; Streaming de material áudio e vídeo relacionado com atividades desporti-

vas na internet e outras redes de comunicação informática e eletrónica; Serviços de telecomunicações; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, trans-

missão eletrónica de dados, mensagens, gráficos, fotografias, imagens, áudio, vídeo, conteúdo audiovisual e informação; Serviços de telecomunicações, 

nomeadamente, transmissão eletrónica de conteúdos e dados de realidade virtual, mista e aumentada; Teleconferência; Serviços de protocolo de voz sobre 

protocolo de internet (VOIP). CLASSE 41: Serviços de entretenimento; Serviços de edição eletrónica para outros; Publicação de materiais educativos, 

nomeadamente, edição de livros, revistas, boletins e publicações eletrónicas; Publicação de revistas online não descarregáveis, nomeadamente, videoblo-

gues (blogues) com conteúdo definido pelo utilizador, blogues com publicidade, marketing e conteúdos empresariais, e blogues sobre realidade virtual e 

realidade aumentada; Fornecimento de recursos de publicações eletrónicas não descarregáveis online para desenvolvedores de software; Serviços de entre-

tenimento e educação, nomeadamente, fornecimento de publicações online não descarregáveis sobre tecnologia de realidade virtual através de um website; 

Serviços de entretenimento e educação, nomeadamente, fornecimento de publicações online não descarregáveis sobre tecnologia de realidade aumentada 

através de um website; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos interativos e jogos de múltiplos jogadores e de um único jogador 

jogados através da internet ou redes de comunicação; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de videojogos online, jogos de computa-

dor, jogos eletrónicos e jogos interativos; Fornecimento de um jogo de computador para utilização em toda a rede pelos utilizadores da rede; Fornecimento 

de software não descarregável de jogo online; Serviços de jogos de realidade virtual fornecidos através da internet e de outras redes de comunicações; Ser-

viços de jogo de realidade aumentada fornecidos através da internet e de outras redes de comunicações; Serviços de entretenimento, nomeadamente, forne-

cimento de jogos de realidade virtual, entretenimento interativo e conteúdos e experiências de realidade virtual; Serviços de entretenimento, nomeadamen-

te, fornecimento de jogos de realidade aumentada, entretenimento interativo e conteúdos e experiências de realidade aumentada; Serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade mista, entretenimento interativo e conteúdos e experiências de realidade mista; Serviços de entrete-

nimento, nomeadamente, fornecimento ambientes de realidade virtual online; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de ambientes de 

realidade aumentada online; Produção de vídeo de realidade aumentada para fins de entretenimento; Produção de vídeo de realidade virtual para fins de 

entretenimento; Serviços de produção e publicação de entretenimento multimédia; Serviços de entretenimento na forma de serviços de produção e pós-

produção de conteúdos de entretenimento multimédia; Serviços de entretenimento e educação, nomeadamente, fornecimento de filmes não descarregáveis, 

programas de televisão, transmissões de vídeo, audiovisuais e multimédia através da internet, assim como informações, críticas e recomendações relativas a 

filmes, programas de televisão, transmissões de vídeo, audiovisuais e multimédia; Fornecimento de informações sobre jogos de computador online e vi-

deojogos através da internet e outras redes de comunicações; Organização e realização de conferências educativas; Organização de exposições, eventos e 

conferências nos domínios da cultura, entretenimento, educação e redes sociais para fins não negociais e não comerciais; Organização e realização de com-

petições e eventos de entretenimento para jogadores de videojogos, computadores, eletrónicos ou interativos multimédia; Serviços de entretenimento, no-

meadamente, organização e realização de concursos para incentivar a utilização e desenvolvimento de entretenimento interativo, realidade virtual, realidade 

aumentada, eletrónica de consumo e software e hardware de entretenimento de videojogos; Organização de exposições no domínio do entretenimento inte-

rativo, realidade virtual, eletrónica de consumo e indústrias de entretenimento de videojogos para fins culturais ou educativos; Oferta e realização de con-

cursos destinados a reconhecer, premiar e incentivar indivíduos e grupos que se dedicam ao autoaperfeiçoamento, autorrealização, caridade, filantrópica, 

voluntariado, serviço público e comunitário e atividades humanitárias, e partilha de produtos de trabalho criativos; Organização de exposições, conferên-

cias e eventos no domínio do desenvolvimento de software para fins educativos; Oferta e realização de concursos para fins educacionais e de entretenimen-

to para desenvolvedores de software; Serviços educativos, nomeadamente, organização e realização de conferências e seminários nos domínios da inteli-

gência artificial e da internet das coisas; Serviços educativos, nomeadamente, organização e realização de conferências, cursos, seminários e formação 

online nas áreas da publicidade, marketing, redes sociais, internet e redes sociais, e distribuição de material de curso associados aos mesmos; Organização, 

promoção e realização de exposições, feiras e eventos para fins comerciais; Formação no domínio das tecnologias de conceção, publicidade e comunicação; 

Formação no domínio do planeamento estratégico dos media relacionados com publicidade, marketing e negócios; Fornecimento de informação no domí-

nio do entretenimento; Fornecimento de informações de entretenimento, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, imagens foto-

gráficas e informações audiovisuais, através da internet e de outras redes de comunicações; Fornecimento de informação para fins educativos e de entrete-

nimento nos domínios do entretenimento, ensino secundário e universitário, e dos grupos de interesse social e comunitário; Aluguer de quiosques de foto-

grafia e videografia para captura, carregamento, edição e partilha de imagens e vídeos; Educação; Fornecimento de formação; Atividades desportivas e 

culturais; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de vídeos online com jogos a serem jogados por outros; Serviços de jogo na forma de 

fornecer um web site para os consumidores difundirem jogos para outros; Organização e realização de conferências educativas no domínio do desenvolvi-

mento de software; Seminários educativos, aulas, séries de oradores, conferências e formação no domínio do software de código aberto e desenvolvimento 

de software; Serviços de entretenimento, nomeadamente, comédia contínua, drama, documentário, séries de documentários, animação, mistério, e realidade 

da web e séries de televisão fornecidas através da Internet; Revistas online, nomeadamente, blogues com comédia, drama, documentário, séries de docu-

mentários, animação, mistério e realidade e conteúdos de entretenimento; Fornecimento, online e de modo não descarregável, de vídeos, vídeos, videoblo-

gues, imagens, ilustrações, artigos e resumos de artigos no domínio da comédia, drama, documentário, séries de documentários, animação, mistério e entre-

tenimento de realidade; Fornecimento de vídeos online não descarregáveis no domínio da comédia, drama, documentário, séries de documentários,  
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animação, mistério e entretenimento de realidade; Serviços educativos, nomeadamente, fornecimento de publicações online no domínio dos conteúdos das 

redes sociais; Fornecimento de informações relativas a conteúdos das redes sociais; Publicação eletrónica online relativa a conteúdos de redes sociais; Pu-

blicação de materiais educativos, nomeadamente, publicação de artigos, manuais, revistas e blogues nas áreas de desenvolvimento de software, inteligência 

artificial, aprendizagem de máquina e construção de interfaces de utilizador; Organização e realização de workshops de formação; Informação de recrea-

ção; Produção de vídeo de realidade aumentada; Condução e fornecimento de acesso a treinos online ao vivo, instruções e sessões de fitness; Realização de 

aulas de fitness; Serviços de educação; Serviços educativos, nomeadamente, realização de seminários, conferências e workshops nos domínios da saúde e 

bem-estar; Serviços educativos, nomeadamente, organização e realização de conferências e seminários nos domínios da realidade virtual, realidade aumen-

tada, inteligência artificial e internet das coisas; Serviços de edição eletrónica; Serviços de entretenimento e educação, nomeadamente, fornecimento de 

filmes não descarregáveis, programas de televisão, transmissões de vídeo, audiovisuais e multimédia através da internet, assim como informações, críticas e 

recomendações relativas a filmes, programas de televisão, transmissões de vídeo, audiovisuais e multimédia; Serviços de entretenimento, nomeadamente, 

organização e realização de concursos para incentivar a utilização e desenvolvimento de entretenimento interativo, realidade virtual, realidade aumentada, 

realidade mista, eletrónica de consumo e software e hardware de entretenimento de videojogos; Serviços de entretenimento, nomeadamente, concursos e 

programas de incentivos destinados a premiar os participantes do programa que exerçam, participem em atividades desportivas, se envolvam em atividades 

de promoção da saúde, tenham sucesso em atividades de exercício e desporto, e atinjam objetivos pessoais em matéria de exercício, atividades desportivas 

e de fitness; Serviços de entretenimento, nomeadamente, concursos e programas de incentivos destinados a recompensar os participantes do programa que 

exerçam, façam escolhas alimentares saudáveis e se envolvam em outras atividades de promoção da saúde; Serviços de entretenimento, nomeadamente, 

programas de incentivos destinados a recompensar os participantes do programa que exerçam; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

de acesso a bases de dados eletrónicas e online interativas de conteúdos definidos pelo utilizador, conteúdos de terceiros, fotos, vídeo, áudio, visual e mate-

rial audiovisual no domínio do interesse geral; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de um fórum online para a divulgação de conteú-

dos, dados e informação para fins de entretenimento e redes sociais e empresariais; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de instala-

ções online para streaming de conteúdos de entretenimento e streaming de vídeo ao vivo de eventos de entretenimento; Serviços de entretenimento, nomea-

damente, fornecimento de instalações online para streaming de conteúdos de entretenimento e streaming de vídeo de eventos de entretenimento; Serviços 

de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de ambientes de realidade mista online; Produção de vídeo de realidade mista; Serviços de produção mul-

timédia; Revistas online, nomeadamente blogues com comentários, conselhos e informações nas áreas da saúde, bem-estar, sono, fitness e nutrição; Revis-

tas online, nomeadamente, blogues; Revistas online, nomeadamente, videoblogues (blogues) com conteúdo definido pelo utilizador; Organização de con-

cursos e programas de incentivo para desenvolvedores de software; Organização de exposições e eventos para fins culturais, educativos ou de entreteni-

mento; Organização de exposições e eventos no domínio do entretenimento interativo, realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada, eletrónica 

de consumo e indústrias de entretenimento de videojogos para fins culturais ou educativos; Organização de exposições e eventos no domínio do desenvol-

vimento de software para fins educativos; Organização de exposições no domínio das indústrias de entretenimento interativo, realidade virtual, realidade 

aumentada, realidade mista, eletrónica de consumo e entretenimento de videojogos para fins culturais ou educativos; Organização de exposições e confe-

rências ao vivo nos domínios da cultura, entretenimento e redes sociais para fins não negociais e não comerciais; Serviços de coaching pessoal na área do 

desporto, exercício, saúde e fitness; Serviços de partilha de fotos e de partilha de vídeos; Sessões de atletismo e fitness pré-gravadas; Fornecimento de uma 

avaliação de fitness e uma pontuação de fitness, e um programa de treino personalizado com base nessa avaliação e pontuação; Fornecimento um site com 

coaching de fitness, instruções e sessões; Fornecimento de um site com instruções e sessões de fitness; Fornecimento de um website com informações so-

bre treino de fitness e desenvolvimento de capacidades atléticas; Fornecimento de um site com informações sobre treino de fitness, coaching de fitness, 

objetivos de fitness e desenvolvimento de capacidades atléticas; Fornecimento de um website com informações sobre desporto, desenvolvimento de capaci-

dades desportivas e treino de fitness; Fornecimento de um website com sessões de atletismo e fitness pré-gravadas; Fornecimento de acesso a sessões de 

atletismo e fitness pré-gravadas; Fornecimento de bases de dados informáticas, eletrónicas e online no domínio do entretenimento; Fornecimento de infor-

mações de entretenimento a partir de índices pesquisáveis e bases de dados de informação, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráfi-

cos, imagens fotográficas e informações audiovisuais, através da internet e redes de comunicação; Fornecimento de coaching em grupo no domínio do 

desporto, exercício, saúde e fitness; Fornecimento de informações sobre desporto, desenvolvimento de capacidades atléticas e formação em fitness através 

de um website online, outras redes de comunicação informática e eletrónica, e através de software informático para consolas de jogos, computadores pesso-

ais, dispositivos digitais pessoais e smartphones; Fornecimento de recursos online para desenvolvedores de software; Fornecimento desafios desportivos 

pré-gravados, treinos, sessões de fitness e desafios, e treinos através de um site online, outras redes de comunicação informática e eletrónica, e através de 

software informático para consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais e smartphones; Serviços de edição, nomeadamente, 

edição de publicações eletrónicas para outros; Produção de vídeo de realidade virtual. CLASSE 42: Conceção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; Fornecimento de software online não descarregável; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para permitir o 

desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de software móvel para dispositivos de comunicação eletrónica portáteis, nomeadamente, 

telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computadores tablet; Serviços de conceção, engenharia, investigação, desenvolvimento e teste no domí-

nio do desenvolvimento de software de aplicações móveis relacionados com a utilização e funcionalidade de hiperligações; Consulta técnica no domínio do 

desenvolvimento de software de aplicações móveis relacionadas com a utilização e funcionalidade de hiperligações; Fornecimento de utilização temporária 

de software não descarregável que dá aos utilizadores a capacidade de se envolverem em redes sociais e gerirem os seus conteúdos de redes sociais; Servi-

ços informáticos, nomeadamente, criação de uma comunidade online para utilizadores registados se envolverem em redes sociais; Fornecimento de utiliza-

ção temporária de software não descarregável para criar, gerir e aceder a grupos criados por utilizador e administrados dentro de comunidades virtuais; 

Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criar e gerir perfis de redes sociais e contas de utilizador; Fornecimento de utili-

zação temporária de software não descarregável para redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, con-

teúdo e dados; Serviços informáticos na forma de perfis eletrónicos pessoais e de grupo personalizados ou páginas web com informações definidas por 

utilizador ou especificadas, incluindo áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 

que permite que os utilizadores transfiram dados de identidade pessoal para e partilhem dados de identidade pessoal com e entre vários websites; Provedor 

de serviços de aplicação (ASP) com software para redes sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de 

imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações e informações publicitárias em meios de 

comunicação; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software para redes sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, criação de uma 

comunidade virtual, e transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais e vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações e 

informações publicitárias de meios de comunicação; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software de interface de programação de aplicações 

(API) que facilita serviços online para redes sociais e desenvolvimento de aplicações de software; Fornecimento de utilização temporária de software não 

descarregável para visualização e interação com uma alimentação de meios eletrónicos, nomeadamente, imagens, audiovisuais e conteúdos de vídeo, strea-

ming de vídeo ao vivo, comentários, anúncios, notícias e links de internet; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para en-

contrar editores de conteúdos e conteúdos e para subscrever conteúdos; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para a organi-

zação de conteúdos de imagens, vídeos e audiovisuais utilizando etiquetas de metadados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarre-

gável para criar, editar, carregar, descarregar, aceder, visualizar, publicar, exibir, marcar, blogar, streaming, ligar, anotar, indicar sentimentos sobre, comen-

tar, interagir com, incorporar, transmitir e partilhar ou fornecer meios eletrónicos, conteúdo de imagens, vídeo, áudio, audiovisual, dados e informações 

através da internet e redes de comunicação; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a criação, edição, carregamen-

to, descarregamento, acesso, visualização, publicação, exibição, marcação, blogues, streaming, ligação, anotação, indicar sentimentos sobre, comentar, 

interagir, incorporar, transmitir e partilhar ou fornecer meios eletrónicos, conteúdo de imagens, vídeo, áudio, audiovisual, dados e informações através da  
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internet e redes de comunicação; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para envio e receção de mensagens eletrónicas, 

alertas, notificações e lembretes; Fornecimento de software de interface de programação de aplicações (API) para utilização em mensagens eletrónicas e 

transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para mensagens ele-

trónicas; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para facilitar discussões interativas através de redes de comunicação; Forne-

cimento de utilização temporária de software não descarregável para organização de eventos, pesquisa de eventos, agendamento e gestão de eventos; For-

necimento de utilização temporária de software não descarregável para modificar fotografias, imagens e conteúdos áudio, vídeo e áudio-vídeo; Forneci-

mento de utilização temporária de software informático não descarregável para utilização em tirar e editar fotografias e na gravação e edição de vídeos; 

Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar tirar e editar fotografias e gravação e edição de vídeo; Fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregável para streaming de conteúdos de entretenimento multimédia; Fornecimento de utilização temporária de 

software informático não descarregável para permitir a transmissão de conteúdos e dados de imagens, áudio, áudio e vídeo; Serviços informáticos, nomea-

damente, fornecimento de motores de pesquisa para a obtenção de dados através da internet e redes de comunicações; Fornecimento de motores de pesqui-

sa de ambientes de rede online para fornecer informações a partir de índices e bases de dados pesquisáveis de informação, incluindo texto, documentos 

eletrónicos, bases de dados, gráficos, suportes eletrónicos, imagens e conteúdos audiovisuais, através da internet e redes de comunicações; Serviços de 

provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, alojamento de aplicações de software de outros; Fornecimento de utilização temporária de soft-

ware não descarregável para fornecer, ligar ou fazer streaming de notícias ou informações de eventos atuais; Fornecimento de utilização temporária de 

software de e-commerce não descarregável para permitir aos utilizadores realizarem transações comerciais eletrónicas através da internet e redes de comu-

nicações; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software de interface de programação de aplicações (API) para permitir aos utilizadores realizarem 

transações comerciais eletrónicas através das redes de internet e redes de comunicação; Serviços de software como um serviço (SAAS) com software para 

envio e receção de mensagens eletrónicas, notificações e alertas e para facilitar transações comerciais eletrónicas através da internet e redes de comunica-

ções; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização na conceção, gestão, medição, análise, divulgação e serviço de 

publicidade de outros; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software de interface de programação de aplicações (API) para criar, gerir, rastrear, 

reportar e medir publicidade de outros; Fornecimento de software não descarregável para permitir que compradores e vendedores de publicidade online 

comprem e vendam inventário publicitário; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criar, partilhar, divulgar e publicar 

publicidade; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criar e manter uma presença online para indivíduos, grupos, empre-

sas e marcas; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para anunciantes para comunicar e interagir com comunidades online; 

Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para a curadoria online de conteúdos e anúncios definidos por utilizador e criação de 

feeds de redes sociais; Conceção e desenvolvimento de software de jogos de computador e software de videojogos para utilização com computadores, siste-

mas de programas de videojogos e redes de computador; Desenvolvimento de hardware para utilização associada a jogos multimédia eletrónicos e interati-

vos; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável que dê aos utilizadores a capacidade de carregar, modificar e partilhar conteúdos 

de realidade virtual, conteúdo de realidade aumentada, conteúdo de realidade mista, informação, experiências e dados; Hospedagem de conteúdos de reali-

dade virtual e de realidade aumentada na internet; Fornecimento de serviços de autenticação de utilizadores utilizando tecnologia de sign-on único e soft-

ware para transações de e-commerce; Fornecimento de serviços de autenticação de utilizador de transferência eletrónica de fundos, cartão de crédito e débi-

to e operações de verificação eletrónica utilizando tecnologia de sign-on único e software; Fornecimento de uma interface de programação de aplicações 

(API) para permitir aos utilizadores realizarem transações comerciais eletrónicas através da internet; Fornecimento de utilização temporária de software não 

descarregável para o processamento de pagamentos eletrónicos; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) com software informático para permitir 

aos utilizadores realizarem transações de negócios e e-commerce; Fornecimento de acesso temporário a software informático não descarregável para forne-

cer mapas eletrónicos; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para fornecer mapas eletrónicos; Fornecimento de utilização temporária de 

software informático não descarregável para pesquisar, determinar e partilhar locais; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 

para pesquisar e identificar locais e pontos de interesse baseados em localização, eventos, marcos históricos, oportunidades de emprego, entretenimento, 

eventos culturais, compras e ofertas; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para efetuar marcações e reservas; 

Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a realização de marcações e reservas; Fornecimento de utilização temporá-

ria de software não descarregável que dá aos utilizadores a capacidade de publicar classificações, críticas, referências e recomendações relativas a empre-

sas, restaurantes, prestadores de serviços, eventos, serviços públicos e agências governamentais; Fornecimento de utilização temporária de software não 

descarregável para fornecer um mercado virtual; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para encomenda e/ou 

aquisição de produtos e serviços; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a encomenda e/ou aquisição de produtos 

e serviços; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para pesquisar e identificar oportunidades de emprego; Fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregável para identificar e permitir aos utilizadores contactarem representantes do governo; Fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregável para facilitar a interação e comunicação entre plataformas humanas e de IA (inteligência artificial); 

Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a interação e comunicação entre plataformas humanas e de IA (inteligência 

artificial); Conceção efeitos de realidade aumentada e de realidade virtual para utilização na modificação de fotografias, imagens, conteúdo de vídeos e 

audiovisuais; Fornecimento de software de assistente pessoal online não descarregável; Fornecimento de software de assistente social não descarregável; 

Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para utilização na facilitação de chamadas de protocolo de voz sobre 

protocolo de internet (VOIP), chamadas, chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensagens eletrónicas, mensagens instantâneas e 

serviços de redes sociais online; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar chamadas de protocolo de voz 

sobre protocolo de internet (VOIP), chamadas, chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensagens eletrónicas, mensagens instantâ-

neas e serviços de redes sociais online; Fornecimento de um website com informação nos domínios da tecnologia e desenvolvimento de software através da 

internet e das redes de comunicação; Conceção e desenvolvimento de hardware e software de realidade virtual e realidade aumentada e realidade mista; 

Conceção e desenvolvimento de hardware e software de videojogos; Desenvolvimento de software; Desenvolvimento de software multimédia interativo; 

Manutenção e reparação de software informático; Serviços informáticos, nomeadamente, serviços de fornecimento de serviços de hospedagem em nuvem; 

Fornecimento de utilização temporária de software de computação online em nuvem não descarregável para utilização no armazenamento eletrónico de 

dados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável de computação online em nuvem para aplicações e ambientes de realidade 

virtual aumentada; Serviços de partilha de ficheiros, nomeadamente, utilização temporária de tecnologia não descarregável que permite aos utilizadores 

carregarem e descarregarem ficheiros eletrónicos; Provedor de serviços de aplicação, nomeadamente, fornecimento, hospedagem, gestão, desenvolvimento 

e manutenção de aplicações, software, web sites e bases de dados nos domínios da comunicação sem fios, acesso à informação móvel e gestão remota de 

dados para entrega sem fios de conteúdos a computadores portáteis, laptops e dispositivos eletrónicos móveis; Serviços informáticos, nomeadamente, for-

necimento de uma gestão remota de dispositivos através de redes informáticas, redes sem fios ou internet; Serviços de encriptação de dados; Transmissão 

eletrónica encriptada e entrega de dados recuperados; Fornecimento de utilização temporária de software e aplicações online não descarregáveis para ges-

tão de relacionamento com o cliente (CRM); Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para gestão de relacionamento com o cliente (CRM); 

Serviços informáticos, em particular, provedor de serviços de aplicação com software de interface de programação de aplicações (API) para gestão de rela-

cionamento com o cliente (CRM); Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para facilitar e organizar a angariação de fundos e 

a distribuição de doações de angariação de fundos; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para serviços de angariação de 

fundos de caridade e serviços de doação online; Serviços científicos e tecnológicos e investigação e conceção relacionadas com os mesmos; Serviços de 

análise industrial e de investigação; Conceção, desenvolvimento, instalação e manutenção de hardware e software informático; Serviços de investigação e 

consultoria no domínio da tecnologia da informação e telecomunicações; Conceção de aparelhos e equipamentos de telecomunicações; Serviços de  
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consultoria no domínio da conceção, seleção, implementação e utilização de hardware informático e sistemas de software para outros; Fornecimento de 

plataforma de software online com tecnologia que permite aos utilizadores online efetuarem pagamentos e transferir fundos; Fornecimento de plataforma 

de software online com tecnologia que permite aos utilizadores online efetuarem transferências de fundos e pagamentos em vários websites e aplicações 

móveis; Serviços informáticos, nomeadamente, provedor de serviços de aplicação com software de interface de programação de aplicações (API) para 

permitir aos utilizadores realizarem transações de e-commerce através da internet e redes de comunicações; Serviços de software como um serviço (SAAS) 

com software para facilitar transações de e-commerce através da internet e redes de comunicações; Provedor de serviços de aplicação com um software de 

interface de programação de aplicações (API) para permitir aos utilizadores realizarem transações de e-commerce através da internet e redes de comunica-

ções; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para converter linguagem natural em comandos executáveis por máquina; Aná-

lise e avaliação de conteúdos das redes sociais; Desenvolvimento de normas para conteúdos de redes sociais de terceiros; Realização de procedimentos 

relativos a normas relativas a conteúdos das redes sociais de terceiros; Moderação e supervisão de conteúdos; Edição na Web, nomeadamente, edição de 

decisões relativas a conteúdos de redes sociais de terceiros; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável na forma de 

um motor de consulta; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para utilização na realização de consultas sobre 

grandes quantidades de dados; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável na forma de um motor de consulta que 

funcione através de ferramentas de inteligência empresarial (BI); Fornecimento de utilização temporária de software de inteligência artificial não descarre-

gável online para facilitar o software de aprendizagem de máquina; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar soft-

ware de aprendizagem de máquina; Fornecimento de utilização temporária de software online não descarregável para aprendizagem de máquina; Forneci-

mento de utilização temporária de ferramentas de software online não descarregável para desenvolvimento de software; Fornecimento de utilização tempo-

rária de software online não descarregável para a construção de interfaces de utilizador; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permi-

tir ou facilitar o software de construção de interfaces de utilizador; Armazenamento eletrónico de dados; Armazenamento eletrónico de fotografias; Servi-

ços de hospedagem interativa que permitem aos utilizadores publicar e partilhar os seus próprios conteúdos e imagens online; Fornecimento de software 

não descarregável online para gestão de bases de dados; Serviços de rede informática; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 

para sondagens de opinião; Fornecimento de software que permite aos utilizadores publicarem perguntas com opções de resposta; Plataforma como um 

serviço (PAAS) com tecnologia que permite às empresas, organizações e indivíduos criar e gerir as suas presenças online e comunicar com os utilizadores 

online informações e mensagens sobre as suas atividades, produtos e serviços e envolver-se em negócios e redes sociais; Fornecimento de utilização tempo-

rária de software não descarregável com tecnologia que permite aos utilizadores gerirem as suas contas de redes de negócios; Fornecimento de utilização 

temporária de software não descarregável para software de comando e reconhecimento de voz, software de conversão de texto, aplicações de software 

ativadas por voz para gestão de informação pessoal; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para software de assis-

tente pessoal; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para domótica e software de integração de dispositivos do-

mésticos; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para software de comunicação sem fios para transmissão de voz, 

áudio, vídeo e dados; Software como um serviço (SAAS) com software informático para gestão de informação pessoal; Fornecimento de utilização tempo-

rária de software não descarregável para aceder, monitorizar, rastrear, pesquisar, guardar e partilhar informações sobre temas de interesse geral; Software 

como um serviço (SAAS) com software informático para utilização para ligar e controlar dispositivos eletrónicos da internet das coisas (Iot); Software 

como um serviço (SAAS) com software informático para outros utilizarem para o desenvolvimento de software para gerir, ligar e operar dispositivos ele-

trónicos da internet das coisas (Iot); Software como um serviço (SAAS) com software informático para utilização como interface de programação de apli-

cações (API); Conceção, desenvolvimento e manutenção de software informático proprietário para outros no domínio da linguagem natural, da fala, da 

linguagem e do reconhecimento de voz, excluindo a pós-produção de gravações de imagens e sons; Serviços técnicos de apoio e consulta para o desenvol-

vimento de aplicações; Serviços de informação, aconselhamento e consultoria relativos a software de comando e reconhecimento de voz, software de con-

versão de texto e aplicações de software ativadas por voz, domótica e software da internet das coisas; Fornecimento de informação, notícias e comentários 

no domínio da ciência e tecnologia, decoração de casas, clima e conceção gráfica, de interiores, de produtos e moda; Serviços tecnológicos, nomeadamente, 

serviços de armazenagem de dados; Provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, aplicações de hospedagem de software informático através 

da internet de outros; Serviços de consulta relativos à programação de gestão de aplicações multimédia, programação informática, hardware, software e 

conceção e especificação de sistemas informáticos; Serviços de software como um serviço (SAAS), nomeadamente, hospedagem de software para utiliza-

ção por outros para utilização em fornecimento de uma base de dados online com uma vasta gama de informações de interesse geral através da internet; 

Fornecimento de utilização temporária de software de dispositivos de comunicações móveis online não descarregável para melhorar o acesso móvel à inter-

net através de computadores, computadores móveis e dispositivos de comunicações móveis; Apoio técnico, nomeadamente, resolução de problemas de 

hardware e software informático e problemas de hardware e software informático móvel e comunicações móveis; Consulta e conceção de computadores, 

computadores móveis, dispositivos de comunicação móvel, hardware e software; Fornecimento de utilização temporária de software informático não des-

carregável que permite aos utilizadores acederem e descarregarem software informático; Fornecimento de utilização temporária online de software e aplica-

ções não descarregáveis para aceder a ficheiros de áudio e vídeo em streaming, jogos, redes sociais, ficheiros de texto e ficheiros multimédia; Provedor de 

serviços de aplicação (ASP) com software de interface de programação de aplicações (API) para streaming, armazenamento e partilha de videojogos, con-

teúdos, dados e informações; Desenvolvimento de software informático no domínio das aplicações móveis; Fornecimento de serviços de apoio técnico, 

nomeadamente, resolução de problemas de problemas de software informático relativamente à utilização de equipamentos de comunicações; Serviços in-

formáticos; Serviços de IT; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, alojamento de aplicações de software informático de 

outros; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP), com software de e-commerce para utilização como gateway de pagamento que autoriza o 

processamento de cartões de crédito ou pagamentos diretos para comerciantes; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, forne-

cimento, hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software, websites e bases de dados nos domínios das tecnologias da informa-

ção, cadeia de blocos (blockchain), moeda virtual, moeda digital, criptomoeda e ativos digitais; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP) com 

software para utilização em moeda virtual, moeda digital, criptomoeda e troca e transações de ativos digitais; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com 

software para permitir ou facilitar a criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, divulgação, exibição, comentários sobre, incor-

poração, transmissão e partilha ou, de outro modo, fornecimento de meios eletrónicos ou informações através da internet e redes de comunicações; Serviços 

de provedor de serviços de aplicação com software de interface de programação de aplicações (API) para permitir aos utilizadores realizarem transações 

empresariais eletrónicas através de uma rede informática global; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a compra 

de produtos e serviços; Serviços de software como um serviço (SAAS); Serviços de plataforma como um serviço (PAAS); Fornecimento de utilização 

temporária de software de computação em nuvem não descarregável; Fornecimento de tecnologia de livros de contabilidade distribuídos; Fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregável que facilite a capacidade dos utilizadores de visualizarem, analisarem, registarem, armazenarem, moni-

torizarem, gerirem, negociarem e trocarem moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, 

tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para envio, receção, aceita-

ção, compra, venda, armazenamento, transmissão, negociação e troca de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos 

(blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarre-

gável para implementação e registo de transações financeiras, criação de contas e manutenção e gestão de informações sobre transações financeiras em 

livros de contabilidade públicos distribuídos e redes de pagamentos ponto-a-ponto; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 

para o processamento de pagamentos eletrónicos e para transferência de fundos de e para outros; Fornecimento de software de plataforma financeira eletró-

nica; Fornecimento de software para utilização como interface de programação de aplicações (API) para o desenvolvimento, teste e integração de aplica-

ções de software de cadeia de blocos (blockchain); Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para transferências de moeda  
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digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de con-

sumo entre partes; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização em transações financeiras; Fornecimento de utiliza-

ção temporária de software não descarregável para utilização em intercâmbios financeiros; Fornecimento de utilização temporária de software não descar-

regável para utilização no acesso à informação financeira e dados e tendências de mercado; Fornecimento de utilização temporária de software não descar-

regável para a gestão da segurança criptográfica das transmissões eletrónicas através de redes informáticas; Fornecimento de utilização temporária de soft-

ware não descarregável para utilização com moeda virtual; Fornecimento de software para utilização com moeda digital; Fornecimento de software para 

utilização com criptomoeda; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização com serviços de carteira de moeda digital 

e de armazenamento; Fornecimento de software para utilização como carteira de criptomoeda; Fornecimento de software para utilização como carteira 

eletrónica; Fornecimento de software para utilização como carteira digital; Serviços eletrónicos de armazenamento de dados; Fornecimento de utilização 

temporária de software não descarregável para transferência eletrónica de fundos; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 

para conversão de moeda; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para recolha e distribuição de dados; Fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregável para operações de pagamento; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 

para ligar computadores a bases de dados locais e redes informáticas globais; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para 

criação de bases de dados pesquisáveis de informação e dados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para gestão e valida-

ção de transações de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital, ativo cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, cripto-

ficha e criptofichas de consumo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criação e gestão de contratos inteligentes; For-

necimento de utilização temporária de software não descarregável para gestão de operações de pagamento e troca; Fornecimento de utilização temporária 

de software não descarregável para troca eletrónica de moeda para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos 

(blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarre-

gável para utilização que permite a transferência eletrónica de fundos de e para outros; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregá-

vel para criação de uma moeda digital descentralizada e de código aberto para utilização em transações baseadas em cadeia de blocos (blockchain); Forne-

cimento de utilização temporária de software não descarregável para criar uma moeda virtual descentralizada e de código aberto para utilização em transa-

ções baseadas em cadeia de blocos (blockchain); Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criação de uma criptomoeda 

descentralizada e de código aberto para utilização em transações baseadas em cadeia de blocos (blockchain); Fornecimento de utilização temporária de 

software não descarregável para encriptar e permitir a transmissão segura de informação digital através da Internet, assim como sobre outros modos de 

comunicação entre dispositivos informáticos; Software de plataforma de livros de contabilidade distribuídos para utilização no processamento de transa-

ções financeiras; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para transferência eletrónica de fundos e conversão de moeda; For-

necimento de um portal web com blogues e publicações não descarregáveis na forma de artigos, colunas e guias informativos nos domínios das moedas 

virtuais, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain) e tendências de mercado e negociação; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de 

software informático para venda e compra de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitaliza-

dos, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Software como um serviço (SAAS) com plataformas de software informático para venda e 

compra de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e 

criptofichas de consumo; Serviços informáticos, nomeadamente, criação de um ambiente virtual online para venda e compra de moeda digital, moeda virtu-

al, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Plataforma 

como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para gerir sistemas informáticos de armazenamento distribuídos por cadeia de blocos 

(blockchain) e token; Software como um serviço (SAAS) com plataformas de software informático para gerir sistemas informáticos de armazenamento 

distribuído e cadeia de blocos (blockchain); Serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento de serviços de armazenamento em nuvem encriptado e 

seguro; Serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento de plataforma de armazenamento em nuvem descentralizada de código aberto; Serviços de 

encriptação de dados com tecnologia de software de cadeia de blocos (blockchain) e protocolos ponto-a-ponto para fornecer armazenamento em nuvem 

seguro, privado e encriptado; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização como carteira de criptomoeda; Minera-

ção de dados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização com tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Soft-

ware como um serviço (SAAS) com software para compensação, atribuição, conformidade, registo e liquidação de negociação relacionada com moeda 

digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de con-

sumo; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) com software para compensação, alocação, conformidade, registo e liquidação de negociação 

relacionada com moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofi-

chas e criptofichas de consumo; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software para facilitar transações e pagamentos utilizando moe-

da digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de 

consumo que permitem aos utilizadores comprar e vender produtos e serviços a outros; Software como um serviço (SAAS) com plataformas de software 

para facilitar transações e pagamentos utilizando moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitali-

zados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo que permitem aos utilizadores comprar e vender produtos e serviços a outros; Plataformas de 

software baseadas em Cadeia de blocos (blockchain) e plataformas de software de computação distribuídas para auditoria e verificação de informações e 

códigos digitais; Conceção, desenvolvimento e implementação de software de auditoria e segurança para plataformas baseadas em cadeia de blocos 

(blockchain); Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização na facilitação de transações seguras; Fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregável para auditoria de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos 

(blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Conceção, desenvolvimento e implementação de software para 

plataformas de computação distribuídas; Conceção, desenvolvimento e implementação de software para cadeia de blocos (blockchain); Conceção, desen-

volvimento e implementação de software para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativo digital, 

token digital, criptoficha e carteiras de criptofichas de consumo; Conceção, desenvolvimento e implementação de software para serviços de verificação de 

terceiros para transações de moeda digital, incluindo, mas não se limitando a transações que envolvam moeda bitcoin; Fornecimento de utilização temporá-

ria de software não descarregável para os utilizadores comprarem e venderem produtos utilizando moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais 

e cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Fornecimento de utilização temporária de 

software não descarregável para utilização no acesso, leitura, rastreio e utilização da tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Serviços de consultoria 

técnica relacionados com moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativo digital, token digital, criptoficha 

e transações de criptofichas de consumo; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para desenvolvimento de sistemas 

informáticos e de implementação, desenvolvimento e gestão de aplicações; Software como um serviço (SAAS) com plataformas de software informático 

para desenvolvimento de sistemas informáticos e de desenvolvimento, implementação e gestão de aplicações; Fornecimento de utilização temporária de 

software não descarregável que permite aos utilizadores desenvolverem, construírem e executarem aplicações distribuídas através de uma plataforma de 

rede pagamento de contrato inteligente ponto-a-ponto de código aberto; Fornecimento de utilização temporária de software de autenticação não descarregá-

vel para controlar o acesso e comunicações com computadores e redes informáticas; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 

para utilização na troca de itens virtuais; Fornecimento de trocas digitais; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utiliza-

ção na emissão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e Cadeia de blocos (blockchain) e ativos digitalizados; Provedor de serviços 

de aplicação (ASP); Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software de interface de programação de aplicações (API) que facilita serviços online 

para aplicações de software de desenvolvimento de redes sociais; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software consciente de localização para 

pesquisar, determinar e partilhar a localização de produtos, serviços e eventos de interesse; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para  
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serviços de mapeamento; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para redes sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, criação de uma 

comunidade virtual, e transmissão de conteúdo de imagens, audiovisuais e vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações 

publicitárias de meios de comunicação e informação; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para utilização na compra, venda, conceção, 

gestão, rastreio, valorização, otimização, segmentação, análise, entrega e reporte de publicidade e marketing online; Provedor de serviços de aplicação 

(ASP) com software para permitir ou facilitar a partilha e exibição da localização de um utilizador, planear atividades com outros utilizadores e fazer reco-

mendações; Provedor de serviços de aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar o mapeamento social e de destino; Provedor de serviços de 

aplicação (ASP) com software para permitir ou facilitar a interação e comunicação entre plataformas humanas e de IA (inteligência artificial), nomeada-

mente, robôs, agentes virtuais e assistentes virtuais; Serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP); Serviços de provedor de serviços de aplicação 

(ASP) com software para controlo, integração, operação, ligação e gestão de dispositivos de informação controlados por voz, nomeadamente, dispositivos 

eletrónicos inteligentes de consumo inteligentes ligados à nuvem e controlados por voz e dispositivos eletrónicos de assistente pessoal; Provedor de servi-

ços de aplicação (ASP), nomeadamente, hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software e web sites, nos domínios da produti-

vidade pessoal, comunicação sem fios e aplicações móveis; Provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, fornecimento, hospedagem, gestão, 

desenvolvimento e manutenção de aplicações, software, websites e bases de dados nos domínios de cálculo do ranking de website com base no tráfego de 

utilizadores; Provedor de serviços de aplicação (ASP), nomeadamente, hospedagem remota de aplicações informáticas de outros; Provedor de serviços de 

aplicação, nomeadamente, fornecimento, hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software, web sites e bases de dados nos 

domínios da comunicação sem fios, acesso à informação móvel e gestão remota de dados para entrega sem fios de conteúdos a computadores portáteis, 

computadores portáteis e dispositivos eletrónicos móveis; Provedor de serviços de aplicação, nomeadamente, fornecimento, hospedagem, gestão, desenvol-

vimento e manutenção de aplicações, software, websites e bases de dados nas áreas de cálculo do ranking do website com base no tráfego de utilizadores; 

Consultoria informática, programação informática; Consulta e conceção de hardware e software informático; Serviços de hardware, software, aplicação e 

consultoria de rede; Serviços informáticos online, nomeadamente, fornecimento de informação, links online e recursos eletrónicos relacionados com des-

portos, saúde e fitness; Serviços informáticos na forma de fornecimento de páginas online personalizadas com informações definidas ou especificadas pelo 

utilizador, perfis pessoais, realidade virtual, realidade mista e conteúdos e dados de realidade aumentada; Serviços informáticos, nomeadamente, criação de 

comunidades virtuais para utilizadores registados organizarem grupos e eventos, participarem em discussões, obterem feedback dos seus pares e envolve-

rem-se em redes sociais, empresariais e comunitárias; Serviços informáticos, nomeadamente, curadoria de conteúdos e anúncios definidos pelo utilizador 

online e criação de feeds de redes sociais; Serviços informáticos, nomeadamente, hospedagem de instalações web online para outros para organização e 

realização de reuniões, eventos e discussões interativas através da internet e das redes de comunicação; Serviços informáticos, nomeadamente, fornecimen-

to de informação nos domínios da tecnologia e do desenvolvimento de software através da internet; Desenvolvimento de software informático; Criação, 

manutenção e hospedagem de um website e de outras redes de comunicação informática e eletrónica com informação, links online e recursos eletrónicos no 

domínio dos desportos e fitness; Criação, manutenção e hospedagem de um web site interativo e de outras redes de comunicação informática e eletrónica 

que permitam aos utilizadores entrar, aceder, acompanhar o progresso, monitorizar e gerar informações e sucessos relativamente a saúde, fitness, exercício 

pessoal, desporto e atividades desportivas; Criação, manutenção e hospedagem de um web site interativo e de outras redes de comunicação informática e 

eletrónica que permitam aos utilizadores competir e comparar informações e sucessos desportivos com outros utilizadores; Conceção e desenvolvimento de 

hardware e software de realidade aumentada; Conceção e desenvolvimento de hardware informático e software informático; Conceção e desenvolvimento 

de software multimédia interativo; Conceção e desenvolvimento de hardware e software de realidade mista; Conceção e desenvolvimento de hardware e 

software de realidade virtual; Serviços de partilha de ficheiros, nomeadamente, fornecimento de instalações online para outros com tecnologia que permite 

aos utilizadores carregarem e descarregarem ficheiros eletrónicos; Hospedagem de conteúdos digitais na internet; Serviços de mapeamento; consultoria e 

conceção de hardware e software de dispositivos de comunicações móveis e computadores móveis; Conceção de software de dispositivos de comunicações 

móveis e computadores móveis para outros; Software informático não descarregável para exibição, agregação, análise e organização de dados e informação 

nas áreas da saúde, bem-estar, fitness, atividade física, gestão de peso, sono e nutrição; Software informático não descarregável para facilitar a interação e 

comunicação entre plataformas humanas e de IA (inteligência artificial), nomeadamente, robôs, agentes virtuais e assistentes virtuais; Software informático 

não descarregável para partilhar e exibir a localização de um utilizador, planear atividades com outros utilizadores e fazer recomendações; Software infor-

mático não descarregável para mapeamento social e de destino; Software informático não descarregável para rastrear objetivos e estatísticas de fitness, 

saúde e bem-estar; Software não descarregável para criar programas de treino de fitness personalizados; Software não descarregável para criar, gerir e ace-

der a grupos privados criados por utilizador e administrados dentro de comunidades virtuais; Software não descarregável para encomenda e/ou aquisição de 

produtos e serviços; Software não descarregável para processamento de pagamentos eletrónicos; Software não descarregável para fornecer um mercado 

virtual; Software não descarregável para fornecer serviços de formação pessoal, treinos e avaliações de fitness; Software não descarregável para redes soci-

ais, criação de comunidade virtual e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto e dados; Software não descarregável para streaming de conteúdos de entre-

tenimento multimédia; Software não descarregável para transmissão, partilha, receção, descarregamento, exibição, interação e transferência de conteúdos, 

texto, obras visuais, obras áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, documentos e obras eletrónicas; Fornecedor de plataforma de compra 

de anúncios online, nomeadamente, fornecimento de programas de software não descarregável para permitir a compradores e vendedores de publicidade 

online comprarem e venderem inventário publicitário; Software de computação em nuvem não descarregável online para utilização no armazenamento 

eletrónico de dados; Software de computação em nuvem online não descarregável para aplicações e ambientes de realidade virtual, mista e aumentada; 

Software informático online não descarregável para utilização no fornecimento de serviços de retalho e de encomenda de uma grande variedade de produ-

tos de consumo; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para utilização na compra e divulgação de publicidade; 

Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para redes sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, criação de comuni-

dade virtual, e transmissão de conteúdos de imagens, audiovisuais de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações e infor-

mações publicitárias de meios de comunicação social; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software informático para software de 

comando e reconhecimento de voz, software de conversão de texto, aplicações de software ativadas por voz para gestão de informação pessoal; Plataforma 

como um serviço (PAAS) com plataformas de software para redes sociais e transmissão de imagens, conteúdo audiovisuais, conteúdo de vídeo e mensa-

gens; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) com software informático para permitir aos utilizadores realizarem transações eletrónicas de negó-

cios e e-commerce; Fornecimento de um site interativo que permite aos utilizadores entrarem, acederem, acompanharem o progresso, monitorizarem e 

gerarem informações de nutrição, calorias, saúde, fitness, exercício pessoal, desportos e atividades desportivas; Fornecimento de utilização de software não 

descarregável para fornecer informações sobre desportos, desenvolvimento de capacidades atléticas, coaching de fitness e treino de fitness através de um 

site online e outras redes de comunicação informática e eletrónica para consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais e smartpho-

nes; Fornecimento de um site interativo que permite aos utilizadores entrarem, acederem, acompanharem o progresso, monitorizarem e gerarem informa-

ções sobre calorias, fitness, exercício pessoal e atividades sucessos desportivos; Fornecimento de um serviço de rede online que permite aos utilizadores 

transferirem dados de identidade pessoal para e partilharem dados de identidade pessoal com e entre várias instalações online; Fornecimento de serviços de 

pesquisa de computador personalizados, nomeadamente, pesquisa e recuperação de informações a pedido específico do utilizador através da internet; For-

necimento de informações a partir de índices pesquisáveis e bases de dados de informação, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráfi-

cos, meios eletrónicos, imagens e conteúdos audiovisuais através da internet e das redes de comunicação; Fornecimento de motores de pesquisa de internet; 

Fornecimento de software não descarregável para permitir aos utilizadores realizarem transações comerciais eletrónicas através da internet e redes de co-

municações; Fornecimento de instalações online com tecnologia que permite aos utilizadores online criarem perfis pessoais com informações de redes 

sociais e empresariais, transferir e partilhar essas informações entre várias instalações online para se envolverem em redes sociais e gerirem as suas contas 

de redes sociais; Fornecimento de instalações online que dão aos utilizadores a capacidade de carregar, modificar e partilhar áudio, vídeo, imagens  
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fotográficas, texto, gráficos e dados; Fornecimento de instalações online com tecnologia que permite aos utilizadores online criarem perfis pessoais com 

informações de redes sociais e empresariais e transferir e partilhar essas informações entre múltiplas instalações online; Fornecimento de software online 

não descarregável para definir, configurar e controlar hardware informático de utilização corporal e periféricos de computador de utilização corporal; For-

necimento de sites online que dão aos utilizadores a capacidade de carregar, modificar e partilhar realidade virtual, realidade mista e conteúdos de realidade 

aumentada, informação, experiências e dados; Fornecimento de software de assistente pessoal; Fornecimento de plataformas de pesquisa para permitir aos 

utilizadores solicitarem e receberem fotos, vídeos, texto, dados, imagens e obras eletrónicas; Fornecimento de plataformas de pesquisa para permitir aos 

utilizadores solicitarem e receberem conteúdos, texto, obras visuais, obras áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, documentos e obras 

eletrónicas; Fornecimento de software de assistente social; Fornecimento de software para facilitar e organizar o financiamento e distribuição de angaria-

ções de fundos e donativos; Fornecimento de software para serviços de angariação de fundos de caridade online e serviços de doação financeira; Forneci-

mento de acesso temporário a software informático não descarregável para serviços de mapeamento; Fornecimento de utilização temporária de software 

informático não descarregável e instalações de hospedagem online para permitir aos utilizadores acederem e descarregarem software informático; Forneci-

mento de utilização temporária de software informático não descarregável que permite o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de 

software móvel para dispositivos de computação portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computadores tablet; Forne-

cimento de utilização temporária de software informático não descarregável para partilhar e exibir a localização de um utilizador, planear atividades com 

outros utilizadores e fazer recomendações; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para mapeamento social e de 

destino; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para encontrar editores de conteúdos e conteúdos e para subscre-

ver conteúdos; Fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregável para acesso, recolha, exibição, edição, ligação, modifica-

ção, organização, marcação, streaming, partilha, armazenamento, transmissão e, de outro modo, fornecimento de suportes eletrónicos, fotografias, imagens, 

gráficos, áudio, vídeos, conteúdo audiovisual, dados e informações através da internet e das redes de comunicação; Fornecimento de utilização temporária 

de software de e-commerce não descarregável para permitir aos utilizadores realizarem transações comerciais eletrónicas através da internet; Fornecimento 

de utilização temporária de software informático não descarregável para pesquisar, determinar e partilhar a localização de produtos, serviços e eventos de 

interesse; Fornecimento de utilização temporária de aplicações de software não descarregáveis para pesquisar e identificar locais e pontos de interesse base-

ados em localização, eventos, marcos, oportunidades de emprego, entretenimento, eventos culturais, compras e ofertas; Fornecimento de utilização tempo-

rária de aplicações de software não descarregáveis para fornecer informações meteorológicas baseadas em localização; Fornecimento de utilização tempo-

rária de aplicações de software não descarregáveis para fornecer, ligar ou transmitir notícias ou informações de eventos atuais; Fornecimento de utilização 

temporária de software não descarregável para modificar fotografias, imagens e conteúdos áudio, vídeo e áudio-vídeo com filtros fotográficos e efeitos de 

realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada (AR), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, geomarcações, etiquetas de metada-

dos, hiperligações; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para tirar fotografias e gravar conteúdos áudio, audiovisuais e 

vídeo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para carregamento, descarregamento, arquivamento, permitindo a transmissão 

e partilha de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo e texto e dados associados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 

para streaming de conteúdos de entretenimento multimédia; Fornecimento de utilização temporária de software e aplicações online não descarregáveis para 

mensagens instantâneas, protocolo de voz sobre protocolo de internet (VOIP), videoconferência e áudio-conferência; Fornecimento de utilização temporá-

ria de software online não descarregável para utilização na conceção, gestão, medição, análise, divulgação e serviço de publicidade de outros; Fornecimen-

to de utilização temporária de software não descarregável para tirar fotografias e gravar conteúdo de áudio, audio-visual e vídeo; Fornecimento de serviços 

de motores de pesquisa da Internet; Aluguer de software informático que dá aos utilizadores a capacidade de carregar, editar e partilhar imagens, vídeos e 

conteúdos audiovisuais; Software como um serviço (SAAS) com software informático para aceder, navegar e pesquisar bases de dados online, conteúdo 

áudio, vídeo e multimédia, jogos e aplicações de software, mercados de aplicações de software; Software como um serviço (SAAS) com software informá-

tico para aceder, monitorizar, rastrear, pesquisar, guardar e partilhar informações sobre tópicos de interesse geral; Software como um serviço (SAAS) com 

software informático para ligação, operação, integração, controlo e gestão de dispositivos eletrónicos de consumo em rede, dispositivos climáticos domésti-

cos e produtos de iluminação através de redes sem fios; Software como um serviço (SAAS) com software informático utilizado para controlar informações 

controladas por voz autónoma e dispositivos de assistente pessoal; Software como um serviço (SAAS) para utilização na conceção, criação e análise de 

dados, métricas e relatórios nas áreas da saúde, fitness, sono, nutrição e bem-estar; Serviços de software como um serviço (SAAS) com software para envio 

e receção de mensagens eletrónicas, notificações e alertas; Serviços de software como um serviço (SAAS) com software para utilização de um algoritmo 

para calcular e gerar dados para atividade desportiva, treino de fitness, avaliações de nível de fitness, coaching de fitness, recomendações de fitness e defi-

nição de objetivos; Serviços de software como um serviço (SAAS), nomeadamente, hospedagem de software para utilização por outros para utilização de 

um algoritmo para calcular e gerar dados para atividade desportiva, treino de fitness, avaliações de nível de fitness, coaching de fitness, recomendações de 

fitness e definição de objetivos; Serviços de software como um serviço (SAAS), nomeadamente, fornecimento de um website personalizado e um portal 

móvel para indivíduos com análise de dados com base em métricas fisiológicas para fins de monitorização da saúde; Software como um serviço (SAAS) 

que permite aos utilizadores gerirem contas de colaboradores, agendar e acompanhar a participação dos colaboradores, e facilitar e gerir programas de 

fitness e bem-estar corporativos; Software para mensagens eletrónicas; Serviços de apoio técnico, nomeadamente, resolução de problemas na forma de 

diagnóstico de problemas de hardware e software informáticos; Serviços tecnológicos, nomeadamente, serviços de armazenagem de dados. CLASSE 45: 

Serviços de redes sociais e encontros online; Serviços de redes sociais, apresentação social e encontros fornecidos através de acesso a bases de dados infor-

máticas e bases de dados online pesquisáveis nos domínios das redes sociais, apresentação social e namoro; Fornecimento de informações nos domínios das 

redes sociais e apresentação social; Fornecimento de serviços de redes sociais, nomeadamente, fornecimento de informação no domínio do desenvolvimen-

to pessoal, autoaperfeiçoamento, autorrealização, caridade, filantropia, voluntariado, serviços públicos e comunitários e atividades humanitárias; Forneci-

mento de serviços de concierge para ir ao encontro de necessidades de indivíduos, nomeadamente, marcação de reservas, facilitar compras pessoais, organi-

zar entregas pessoais, fazer acordos pessoais solicitados, fornecer recomendações sobre produtos e serviços, fornecer informações específicas de cliente 

para ir ao encontro de necessidades individuais; Serviços jurídicos; Rever normas e práticas relativas ao conteúdo das redes sociais; Consultoria de confor-

midade no domínio das redes sociais; Serviços de consultoria na domínio das redes sociais online e serviços de redes sociais; Serviços de autenticação; 

Rede de investimento social online na forma de um serviço de redes sociais online no domínio de investimentos; Fornecimento de um website com infor-

mações sobre o desenvolvimento de tecnologias de privacidade, segurança, cadeia de blocos (blockchain) e livros de contabilidade distribuídos, assim co-

mo lei de governança de dados; Consultoria de conformidade regulamentar no domínio de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e 

cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, token digital, criptoficha e aplicações de criptofichas de consumo; Serviço de redes sociais online para 

investidores que permitem comércio financeiro e troca de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e cadeia de blocos (blockchain), ativos 

digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de consumo; Serviços de verificação de identificação de empresa; Serviços de verificação de iden-

tificação; Serviços de redes sociais online; Serviços de concierge pessoal para outros que incluem a realização de acordos pessoais e reservas pessoais soli-

citados e fornecimento de informações específicas de cliente para ir ao encontro das necessidades individuais; Fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas e bases de dados online pesquisáveis nos domínios das redes sociais, apresentação social e namoro; Serviços de apresentação social e redes de 

namoro; Serviços de redes sociais relacionados com atividades desportivas, de fitness e de coaching fornecidas através de um site comunitário online e de 

outras redes de comunicação informática e eletrónica; Serviços de verificação de utilizadores. 

Reivindicação de Prioridade: nº 84473 efetuado na Jamaica em 05-10-2021. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004869/2022/MN/MP  
01 
 
ZHOU SONGQING  
 
CABO VERDE  
PLATEAU - AO LADO SENNA SPORT  
 
Industrial e Comercial  
30-03-2022  
 
CLASSE 01: cola  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004870/2022/ME/MP&S 
09, 41, 44  
 
VAMED Aktiengesellschaft  
 
ÁUSTRIA  
 

Sterngasse 5, A-1230 Wien, Áustria  
 
Industrial e Comercial  
04-04-2022  
 
CLASSE 09: Software informático relacionado com a 
área médica; software e aplicações para dispositivos 
móveis; software informático para utilização e sistemas 
de apoio á decisão médica. CLASSE 41: prestação de 
formação, educação e ensino; serviços de formação 
para pessoal médico. CLASSE 44: serviços médicos; 
serviços de clinicas médias móveis; aluguer de equipa-
mento para cuidado de saúde humanos.  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004875/2022/MN/MP 
14, 22  
 
GIACINTO & DEBHORA BAR E SERVIÇOS DI-
VERSOS, LDA  
 
CABO VERDE  
Sal Rei zona Praia diante  
 
Industrial e Comercial  
08-02-2022  
CLASSE 14: metais preciosos e suas ligas e produtos 
nestas matérias, ou revestidos, não noutras classes, 
joalharia, bijuteria pedras preciosas, relojaria e instru-
mentos cronométricos. CLASSE 22: cordas, fios, re-
des, tendas, velas, sacos (não incluídos noutras classes) 
materiais para enchimento (com excepção de borracha 
ou materiais plásticos) materiais têxteis fibrosas em 
bruto.  

 

 

 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004874/2022/MN/MP  
01 
 
ZHOU SONGQING  
 
CABO VERDE  
PLATEAU - AO LADO SENNA SPORT  
 
Industrial e Comercial  
30-03-2022  
 
CLASSE 01: cola  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004876/2022/MN/MP  
01, 02 
 
ZHOU SONGQING  
 
CABO VERDE  
PLATEAU - AO LADO SENNA SPORT  
 
Industria e Comercial  
30-03-2022  
 
CLASSE 01: cola. CLASSE 02: tinta.  
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004877/2022/ME/MP&S  
12, 37  
 
Chery Automobile Co., Ltd.  
 
CHINA  
8 Changchun Road, Economy & Techonology Deve-
lopment Zone, Wuhu City, Anhui Province, Chine  
 
Industrial e Comercial  
31-03-2022  
 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004881/2022/MN/MS  
43 
 
AVENIDA INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA  
 
CABO VERDE  

 
AVENIDA 5 DE JULHO RÉS DO CHÃO, Cidade da 
Praia  
 

Comercial  
08-03-2022  
 
CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); 
alojamento temporário.  

 

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 automóveis; Estações de serviço [abastecimento 
de combustível e e reparação de aquecimento; Serviços de pulverização para 
automóveis; 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.  
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RETIFICAÇÃO  

2 
 
 
RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO MARCAS 
RETIFICAÇÃO CONCESSÃO DO TÍTULO DE REGISTO  
 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

81 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

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

Retificação da marca mista nº 00004733/2021/ME/MP – JOSINY - 
em nome Zhejiang Josiny Holding Co., Ltd, com pais de origem na 
CHINA, com residência em No. 2066, No. 6 of Binhai Road, 
Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang Provin-
ce, China, publicada no 25º BPI, na parte relativa a morada do reque-
rente: 

De: No. 6 of Binhai Road, Yongxing Street, Longwan Distr ict, 
Wenzhou City, Zhejiang Province, China 

Para:  No. 2066, No. 6 of Binhai Road, Yongxing Street, Longwan 
District, Wenzhou City, Zhejiang Province, China 

  

00004733/2021/ME/MP  
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RETIFICAÇÃO CONCESSÃO DO TÍTULO DE 
REGISTO  

 
 

MARCAS 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca nominativa nº 00004499/2021/ME/MP- choco-
lanté, em nome da PURATOS., com residência em industrialaan 25, 
1702 GROOT-BJGAARDEN, Bélgica, publicada para efeito de re-
gisto no 22º BPI e concessão de título de registo no 24º BPI, na parte 
relativa ao sinal da marca: 
  
De: chocotanté 
  
Para: chocolanté 

00004499/2021/ME/MP 

  

chocolanté 

Retificação da marca nominativa nº 00004499/2021/ME/MP- choco-
lanté, em nome da PURATOS., com residência em industrialaan 25, 
1702 GROOT-BJGAARDEN, Bélgica, publicada para efeito de re-
gisto no 22º BPI e concessão de título de registo no 24º BPI, na parte 
relativa ao nome do titular: 
  
De: PURATOS, S.A. 
  
Para: PURATOS 

00004499/2021/ME/MP 

  

chocolanté 
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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 MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR 
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR 
AVERBAMENTO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO 
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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: Stefanel S.P.A., com sede na Via Postumia, 85-31047 Ponte 
D I Paive, Treviso, Itália 

Para: OVS S.P. A., com sede em Via Terraglio 17, 30174 Ve-
nezia Italia  

0000369/2007/ME/MP  STEFANEL  25 

De: Lotto Sport Itália S.P.A., com sede na Via Montebelluna, 
5/7, I-31040 Trevignano (Treviso) - Itália. 

Para: LTWHP, LLC., com sede em 530 Fifth Ave., 25th Floor , 
New York, NY 10036, Estados Unidos da América.  

00001020/2010/ME/MP   25 

De: SUMITOMO RUBBER SOUTH AFRICA (PTY) LTD, 

com sede em THE OLD FACTORY BUILDING, LION MATCH 
OFFICE PARK, 892 UMGENI ROAD, DURBAN, KWA-ZULU 

NATAL 4001, ÁFRICA DO SUL. 

Para: SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., com sede 

em 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 651-0072 
Japão  

00002513/2014/ME/MP  DUNLOP  12 

De: SUMITOMO RUBBER SOUTH AFRICA (PTY) 

LTD, com sede em THE OLD FACTORY BUILDING, 

LION MATCH OFFICE PARK, 892 UMGENI ROAD, 

DURBAN, KWA-ZULU NATAL 4001, ÁFRICA DO SUL. 

Para: SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., 

com sede em 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, 

Kobe, 651-0072 Japão  

00002514/2014/ME/MP   12 

De: Barberton - Consultores e Serviços LDA, com morada em 
Zona Franca de Madeira, Rua do Esmeraldo, 47, Piso 3, 9000-051 

Funchal-Madeira, Portugal, 

Para: DIPLOMATICO BRANDING, UNIPESSOAL LDA, 

com morada em Rua do Esmeraldo, n.º 47, 3º andar, 9000-051 
Funchal (Madeira), Portugal  

00003273/2016/ME/MP  DIPLOMATICO  33 

De: DINAMIC HOLDING SGPS, S.A, com morada em Rua 
Engº. Ferreira Dias, 978 4149-008 Porto, Portugal, 

Para: CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A, com mora-
da em Estrada Nacional N12, Estrada da Circunvalação, nº 14037, 

4100-179, PORTO, Portugal  

00003486/2017/ME/MS   35 

De: Kraft Foods Group Brands LLC, com sede em 200 E. 
Randolph Street, Chicago,lllinois 60601, Estados Unidos da Amé-

rica 

Para: Hormel Foods Corporation, com sede em 1 Hormel 

Place, Austin, Minnesota 55912, Estados Unidos da América.  

00002296/2010/ME/MP  PLANTERS  30 
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AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO 
DA IDENTIDADE DO TITULAR 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

90 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA IDENTI-
DADE DO TITULAR: 

N.º REGISTO Sinal  Classes 

De: CONTROLINVESTE CONTEÚDOS, S.A 

Para: GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP, 

S.A. 

00002541/2014/ME/MP 

 

09, 35, 38, 41 

De: Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as 
Aisin Seiki co., Ltd.) 

Para: AISIN CORPORATION 
00004477/2020/ME/MS 

 

39 

De: Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as 
Aisin Seiki co., Ltd.) 

Para: AISIN CORPORATION 00004479/2020/ME/MP&S 

 

01, 04, 06, 07, 09, 11, 
12, 20, 35, 42 

De: Cor tefiel, S.A 

Para: TENDAM RETAIL, S.A 
00003312/2017/ME/MP 

 

25 

De: SNAPCHAT, INC 

Para: SNAP INC 

00003156/2016/ME/MP&S 

 

09, 41 
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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 

De: Avenida da Liberdade, 266, 4°., 1250-149 Lisboa, Portu-
gal 

Para: Rua Gonçalo Cr istóvão, 195 a 219, 4049 -011 Porto, 
Portugal 00002541/2014/ME/MP 

 

09, 35, 38, 

41 

De: 63 Market Street, Venice, Califórnia, 90291, 

Estados Unidos América 

Para: 2772 Donald Douglas Loop Nor th, Santa Monica, 
Califórnia 90405, Estados Unidos América 

00003156/2016/ME/MP&S 

 

09, 41 
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AVERBAMENTO DE CONCESSÃO 
DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO 
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 AVERBAMENTO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE 
EXPLORAÇÃO: 

N.º Marca Sinal da Marca Classes 

De: DINAMIC HOLDING, SGPS, S.A., com domicílio em 

Rua Eng.º Ferreira Dias, 954, 4149-008 Porto, Portugal. 

 

Para: CULL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A, com domicílio 

em Estrada Nacional N12, Estrada da Circunalação, nº 

14037, 4100-179, PORTO, Portugal. 

  

00002460/2014/ME/MP&S 

 

07, 35 
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4 
 

 
 
RENÚNCIA E DESISTÊNCIA  

PEDIDOS DE RENÚNCIA / DESISTÊNCIA 
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 RENÚNCIA PEDIDO DE 
REGISTO 

 MARCAS  
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Número  N.º Marca Requerente 

 Desistência do pedido de registo da marca nº 

00004265/2020/ME/MP“ ”, em nome da ZHOU 

SONGQING, publicado para efeito de publicitação do 
pedido de registo no 20º BPI.  

00004265/2020/ME/MP     ZHOU SONGQING  
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 RENÚNCIA PEDIDO DE 
REGISTO 

LOGOTIPO 
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Número  N.º Marca Requerente 

Desistência do pedido de registo/Logotipo  “PR!M!US” 
n.º 00004084/2019, em nome da PRIMIUS BEER 

BREWERY COMPANY - CERVEJARIA, SA 

00004084/2019  
PRIMIUS BEER BREW-
ERY COMPANY - CER-

VEJARIA, SA 
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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    

5 
 

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

 MARCAS  
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APPLE MUSIC 

Zott 

 

 
 
 
 
 

Milk Tiger 
 
 

 
 
 
 
 

MONTE 
 

  

ADVANCE ARGINA 

Zottis 

YUKI 

N.º Registo: 00001355/2011/ME/MP 

Marca: ADVANCE 

Classe: 04 

Titular: Shell Brands International AG 

Data do pedido: 27-04-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 31-08-2015 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00001356/2011/ME/MP 

Marca: ARGINA 

Classe: 04 

Titular: Shell Brands International AG 

Data do pedido: 27-04-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 31-08-2015 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00002643/2021/ME/MP 

Marca: Zottis 

Classe: 29, 30 

Titular: Zott SE & Co. KG 

Data do pedido: 16-01-2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: ALEMANHA 

N.º Registo: 00002658/2021/ME/MP 

Marca: Monte 

Classe: 29, 30 

Titular: Zott SE & Co. KG 

Data do pedido: 16-01-2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: ALEMANHA 

N.º Registo: 00002660/2021/ME/MP 

Marca: ZOTT 

Classe: 05, 29, 30 

Titular: Zott SE & Co. KG 

Data do pedido: 16-01-2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: ALEMANHA 

N.º Registo: 00002770/2021/ME/MP 

Marca: Milk Tiger  

Classe: 29, 30 

Titular: Zott SE & Co. KG 

Data do pedido: 02-06-2015 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: ALEMANHA 

N.º Registo: 00002904/2015/ME/MS 

Marca: APPLE MUSIC 

Classe: 42 

Titular: APPLE INC. 

Data do pedido: 17-11-2015 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00003326/2017/ME/MP 

Marca: YUKI 

Classe: 05 

Titular: QUIMI ROMAR, S.L 

Data do pedido: 01-02-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: ESPANHA 
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NITTOL 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ROMAR 

 

DUTEX 

 

 
 
 
 
 
 

 

N.º Registo: 00003332/2017/ME/MP 

Marca: ROMAR 

Classe: 03 

Titular: QUIMI ROMAR, S.L 

Data do pedido: 01-02-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00003485/2017/ME/MP 

Marca: EXACLEAN 

Classe: 03, 05, 07, 12, 16, 21 

Titular: Higi-Alcanede, Sistemas de Higie-
ne, Lda. 

Data do pedido: 05-09-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00003494/2017/ME/MP 

Marca: DUTEX 

Classe: 03, 05, 07, 12, 16, 21 

Titular: Higi-Alcanede, Sistemas de Higiene, 
Lda. 

Data do pedido: 05-09-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2021 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00003498/2017/ME/MP 

Marca: GLORIA FOODS 

Classe: 29, 30, 31, 32 

Titular: GLORIA S.A. 

Data do pedido: 05-09-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 28 -11-2021 

País de Origem: PERU 

N.º Registo: 00004248/2019/ME/MP 

Marca: NITTOL 

Classe: 03 

Titular: Henkel AG & Co. KGaA 

Data do pedido: 20-12-2019 

Publicação: 20º BPI 

Data de Concessão: 14-05-2021 

País de Origem: ALEMANHA 

N.º Registo: 00004250/2029/MN/MS 

Marca: Casa Maracujá 

Classe: 36, 39, 43 

Titular: CASAMARACUJA, SOCIEDA-

DE UNIPESSOAL LDA 

Data do pedido: 13-12-2019 

Publicação: 20º BPI 

Data de Concessão: 14-05-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N. º Registo: 00004255/2020/MN/MP 

Marca: LIBAO 

Classes: 16 

Titular: ZHOU SONGQING 

Data do pedido: 09-01-2020 

Publicação: 20º BPI 

Data de Concessão: 16-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004272/2020/MN/MP 

Marca: CHARACTER EVER  

Classe: 16 

Titular: ZHOU SONGQING  

Data do pedido: 03-01-2020 

Publicação: 20º BPI 

Data de Concessão: 16-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 
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N. º Registo: 00004273/2020/MN/MP 

Marca: TYPE 99 

Classes: 01 

Titular: ZHOU SONGQING 

Data do pedido: 09-01-2020 

Publicação: 20º BPI 

Data de Concessão: 16-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004294/2020/ME/MS 

Marca: Anjos da Noite Ajudar  é a nossa 

missão 

Classe: 45 

Titular: ASSOCIAÇAO IGREJA UNI-

VERSAL DO REINO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004295/2020/ME/MS 

Marca: EBI Escola Biblica Infantil 

Classe: 45 

Titular: ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVER-
SAL DO REINO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004296/2020/MN/MS 

Marca: Godllywood 

Classe: 45 

Titular: ASSOCIAÇAO IGREJA UNI-

VERSAL DO REINO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2020 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004297/2020/ME/MS 

Marca: RAABE ROMPENDO SILÊNCIO 

Classe: 45 

Titular: ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVER-

SAL DO REINO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004303/2020/ME/MS 

Marca: FTU TEENS 

Classe: 45 

Titular: ASSOCIAÇAO IGREJA UNI-

VERSAL DO REINO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004311/2020/ME/MS 

Marca: Projeto Mães em Oração 

Classe: 45 

Titular: ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVER-

SAL DO REINO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004318/2020/MEN/MS 

Marca: FJU CABO VERDE  

Classe: 45 

Titular: IGREJA UNIVERSAL DO REI-

NO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2020 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE  
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SnackVideo  

 

 

 
 
 
 
 

SnackVideo  
 
 

 
 

 

 

 

Cana Preta 

SnackVideo 

N.º Registo: 00004454/2020/ME/MP 

Marca: MI 

Classe: 09 

Titular: XAOMI.INC. 

Data do pedido: 27-10-2020 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 10-03-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004491/2021/MN/MP 

Marca: CONTABOND 

Classe: 33 

Titular: SIRC - SOCIEDADE DE INVES-
TIMENTO DE Rª DA CRUZ, LDA. 

Data do pedido: 27-01-2021 

Publicação: 22º BPI 

Data de Concessão: 23-06-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004607/2021/MN/MP 

Marca: Cana Preta 

Classe: 30, 33 

Titular: AGROV-COMÉRCIO INDUSTRIA 
E DISTRIBUIÇÃO, LDA 

Data do pedido: 08-06-2021 

Publicação: 23º BPI 

Data de Concessão: 06-10-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004618/2021/MN/MP 

Marca: CORIN 

Classe: 30 

Titular: CORIN - COMÉRCIO GERAL, 

SA 

Data do pedido: 25-06-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004619/2021/ME/MP&S 

Marca: VIAPLAY Logo ( Colour ) 

Classe: 09, 35, 38 , 41 

Titular: Nordic Enter tainment Group 

Sweden AB 

Data do pedido: 12-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: SUÉCIA 

N.º Registo: 00004620/2021/ME/MS 

Marca: SnackVideo 

Classe: 35 

Titular: Beijing Dajia Internet Informati-

on Technology Co., Ltd. 

Data do pedido: 14-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004621/2021/ME/MS 

Marca: SnackVideo 

Classe: 36 

Titular: Beijing Dajia Internet Information 

Technology Co., Ltd. 

Data do pedido: 14-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004622/2021/ME/MS 

Marca: SnackVideo 

Classe: 41 

Titular: Beijing Dajia Internet Informati-

on Technology Co., Ltd. 

Data do pedido: 14-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 
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BIODERMA 

SICAL 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

SnackVideo  

 

CHOCAPIC 

 

 
 
 
 
 

FRISKIES 
 

 

N.º Registo: 00004623/2021/ME/MS 

Marca: SnackVideo 

Classe: 38 

Titular: Beijing Dajia Internet Information 
Technology Co., Ltd. 

Data do pedido: 14-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004624/2021/ME/MP 

Marca: Glo (Stylised) (without orange 
circle) 

Classe: 34 

Titular: Br itish Amer ican Tobacco 
(Brands) Limited 

Data do pedido: 16-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00004625/2021/ME/MP 

Marca: CHOCAPIC 

Classe: 30 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NES-
TLÉ S.A. 

Data do pedido: 19-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004701/2021/MN/MS 

Marca: Buracona 

Classe: 35 

Titular: COLORS DE CAP VERD, LDA 

Data do pedido: 16-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004626/2021/ME/MP 

Marca: SICAL 

Classe: 30 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NES-

TLÉ S.A 

Data do pedido: 19-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004627/2021/ME/MP&S 

Marca: JAKE 

Classe: 30, 35 

Titular: JAKE, S.A 

Data do pedido: 29-06-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00004653/2021/ME/MP 

Marca: Bioderma 

Classe: 03 

Titular: NAOS 

Data do pedido: 28-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: FRANÇA 

N.º Registo: 00004630/2021/ME/MP 

Marca: FRISKIES 

Classe: 31 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS 

NESTLÉ S.A. 

Data do pedido: 29-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: SUÍÇA 
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SnackVideo  

SnackVideo  SnackVideo 

 
 
 

 
 

 

WHITE 
CLAW 

OKAYA 

VIAPLAY 

N.º Registo: 00004631/2021/ME/MP 

Marca: WHITE CLAW Design 

Classe: 25, 32, 33 

Titular: Mark Anthony International SRL  

Data do pedido: 18-06-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: BARBADOS 

N.º Registo: 00004632/2021/ME/MP 

Marca: WHITE CLAW  

Classe: 25, 32, 33 

Titular: Mark Anthony International SRL  

Data do pedido: 18-06-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: BARBADOS 

N.º Registo: 00004633/2021/ME/MP 

Marca: OKAYA 

Classe: 9 

Titular: Okaya Power  Pvt. Ltd 

Data do pedido: 23-06-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: INDIA 

N.º Registo: 00004635/2021/MN/MP 

Marca: Alcor  

Classe: 29 

Titular: CORIN - Comércio Geral S.A. 

Data do pedido: 25-06-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004636/2021/ME/MS 

Marca: SnackVideo 

Classe: 45 

Titular: Beijing Dajia Internet Information 

Technology Co., Ltd. 

Data do pedido: 14-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004637/2021/ME/MP 

Marca: SnackVideo 

Classe: 09 

Titular: Beijing Dajia Internet Informati-

on Technology Co., Ltd 

Data do pedido: 14-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004638/2021/ME/MS 

Marca: SnackVideo 

Classe: 42 

Titular: Beijing Dajia Internet Information 

Technology Co., Ltd. 

Data do pedido: 14-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004639/2021/ME/MP&S 

Marca: VIAPLAY 

Classe: 09, 35, 38, 41 

Titular: Nordic Enter tainment Group 

Sweden AB 

Data do pedido: 12-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: SUÉCIA 
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NESTLÉ 

 
 
 
 

NESTUM 

 

 

  

NAN NESCAFE  

CERELAC 

ADRA 

N.º Registo: 00004642/2021/ME/MP 

Marca: NAN 

Classe: 05, 29 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NES-
TLÉ S.A. 

Data do pedido: 19-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004643/2021/ME/MP 

Marca: NESCAFE 

Classe: 30 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A 

Data do pedido: 19-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004644/2021/ME/MP 

Marca: CERELAC 

Classe: 05, 29, 30 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NES-
TLÉ S.A 

Data do pedido: 19-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004645/2021/ME/MP 

Marca: NESTUM 

Classe: 05, 29, 30 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS 

NESTLÉ S.A 

Data do pedido: 19-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004646/2021/ME/MP&S 

Marca: JELLY MANIA 

Classe: 30, 35 

Titular: JAKE, S.A 

Data do pedido: 29-06-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00004648/2021/ME/MP 

Marca: NESTLÉ 

Classe: 05, 29, 30, 32 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS 

NESTLÉ S.A 

Data do pedido: 19-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004653/2021/ME/MP 

Marca: UOKIN 

Classe: 25 

Titular: Yiwu TangFashion Garment 

Co.,Ltd. 

Data do pedido: 23-07-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004654/2021/ME/MS 

Marca: ADRA 

Classe: 41, 45 

Titular: ADVENTIST DEVELOPMENT 

AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL 

Data do pedido: 30-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 25-02-2022 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 
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PURINA 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00004655/2021/ME/MP 

Marca: PURINA 

Classe: 31 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NES-
TLÉ S.A 

Data do pedido: 29-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 21-02-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004656/2021/ME/MP&S  

Marca: MyCanal 

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

Titular: Groupe canal + 

Data do pedido: 30-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: FRANÇA 

N.º Registo: 00004657/2021/ME/MP&S 

Marca: MIUI 

Classe: 07, 09, 11, 12, 35, 42 

Titular: XIAOMI INC 

Data do pedido: 03-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004658/2021/ME/MP&S 

Marca: mi 

Classe: 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 45 

Titular: XIAOMI INC 

Data do pedido: 03-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004662/2021/ME/MP&S 

Marca: REDMI logo 

Classe: 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 45 

Titular: XIAOMI INC 

Data do pedido: 03-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004663/2021/ME/MP&S 

Marca: POCO 

Classe:  07, 09, 11, 12, 35 e 42 

Titular: XIAOMI INC 

Data do pedido: 03-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004664/2021/ME/MP 

Marca: KBIO With Square Device 

Classe: 05 

Titular: Globe House, 4 Temple Place, Lon-

don WC2R 2PG, United Kingdom 

Data do pedido: 06-08-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00004667/2021/ME/MS 

Marca: Miscellaneous Globe Design 

Classe: 41 e45 

Titular: ADVENTIST DEVELOPMENT 

AND RELIEF AGENCY INTERNATIONAL 

Data do pedido: 05-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMERICA 
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TRIGGLE 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00004668/2020/MN/MS 

Marca: VOCÊ PODE 

Classe: 45 

Titular: ASSOCIAÇAO IGREJA UNIVER-
SAL DO REINO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2020 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004669/2020/MN/MS 

Marca: UNP 

Classe: 45 

Titular: ASSOCIAÇAO IGREJA UNI-
VERSAL DO REINO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2020 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004670/2021/ME/MS 

Marca: Vieira de Almeida 

Classe: 45 

Titular: Vieira de Almeida & Associados- 
Sociedade de Advogados, SP RL 

Data do pedido: 18-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004671/2021/ME/MS 

Marca: TRIGGLE 

Classe: 35 

Titular: TRIGGLE AG 

Data do pedido: 18-08-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004672/2020/MN/MS 

Marca: Jesus Cristo é o Senhor  Univer sal 

Classe: 45 

Titular: ASSOCIAÇÃO IGREJA UNIVER-

SAL DO REINO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2020 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004673/2020/MN/MS 

Marca: CENTRO DE AJUDA 

Classe: 45 

Titular: ASSOCIAÇÃO IGREJA UNI-

VERSAL DO REINO DE DEUS 

Data do pedido: 14-02-2020 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004674/2021/ME/MP 

Marca: Lion Device 

Classe: 14 

Titular: Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 

trading as Seiko Epson Corporation) 

Data do pedido: 23-08-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: JAPÃO 

N.º Registo: 00004675/2021/ME/MP 

Marca: Orient  Star  + Device 

Classe: 14 

Titular: Seiko Epson Kabushiki Kaisha 

(also trading as Seiko Epson Corporation) 

Data do pedido: 23-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: JAPÃO 
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BZ 

 
 
 
 

 

 

  

  

TikTok 

 

 
 
 
 
 

 

 

N.º Registo: 00004676/2021/ME/MP&S 

Marca: TikTok logo (black music note, 
Without color)  

Classe: 03, 08, 10, 27, 29, 30, 31, 33, 39 e 43 

Titular: TikTok Ltd 

Data do pedido: 30-08-2022 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: ILHAS CAIMÃO 

N.º Registo: 00004677/2021/ME/MP 

Marca: TikTok logo (black music note, 
Without color)  

Classe: 06, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28 

Titular: TikTok Ltd 

Data do pedido: 30-08-2022 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: ILHAS CAIMÃO 

N.º Registo: 00004678/2021/ME/MP&S 

Marca: TIK TOK 

Classe: 03, 08, 10, 27, 29, 30, 31, 33, 39 e 43 

Titular: TikTok Ltd 

Data do pedido: 30-08-2022 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: ILHAS CAIMÃO 

N.º Registo: 00004680/2021/ME/MP 

Marca: Orient Logo  

Classe: 14 

Titular: Seiko Epson Kabushiki Kaisha 

(also trading as Seiko Epson Corporation) 

Data do pedido: 23-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: JAPÃO 

N.º Registo: 00004681/2021/MN/MS 

Marca: KUALEH 

Classe: 38 

Titular: UNITEL T MAIS TELECOMUNI-

CAÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL SA 

Data do pedido: 20-08-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004684/2021/ME/MP 

Marca: BZ 

Classe: 12 

Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHI-

KI KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

Data do pedido: 14-09-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: JAPÃO  

N.º Registo: 00004686/2021/MN/MP 

Marca: Chico Plus 

Classe: 09 

Titular: ASDIS - COOPERATIVA DE CRÉ-

DITO 

Data do pedido: 12-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004690/2021/ME/MP 

Marca: careuokin 

Classe: 25 

Titular: YiWU TANGFASHION GAR-

MENT CO.,LTD 

Data do pedido: 01-09-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: CHINA  
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TikTok 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00004691/2021/ME/MP 

Marca: TikTok 

Classe: 06, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 
28 

Titular: TikTok Ltd 

Data do pedido: 30-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: ILHAS CAIMÃO  

N.º Registo: 00004693/2021/MN/MP 

Marca: NÚMERO UNO 

Classe: 25 

Titular: CABO VERDE CLOTHING 
COMPANY, S.A 

Data do pedido: 06-09-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004694/2021/ME/MS 

Marca: VdA  

Classe: 45 

Titular: Vieira de Almeida & Associados- 
Sociedade de Advogados, SP RL 

Data do pedido: 18-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004671/2021/ME/MS 

Marca: TRIGGLE 

Classe: 35 

Titular: TRIGGLE AG 

Data do pedido: 18-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004696/2021/ME/MS 

Marca: SSA ADVOGADOS 

Classe: 35 

Titular: Vieira de Almeida & Associados- 

Sociedade de Advogados, SP RL 

Data do pedido: 18-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004697/2021/ME/MP 

Marca: Ifan 

Classe: 11, 17 

Titular: ZHEJIANG YIFAN PIPING 

CO., LTD.  

Data do pedido: 30-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004699/2021/MN/MS 

Marca: COLOR TINTAS E REVESTI-

MENTOS 

Classe: 37 

Titular: COLORS DE CAP VERD, LDA 

Data do pedido: 18-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004700/2021/MN/MP 

Marca: Tintas Arcoir is 

Classe: 02 

Titular: Nueve Siete uno Tintas Arcoir is 

Data do pedido: 13-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: CABO VERDE 
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omoda 

 

 

N.º Registo: 00004702/2021/ME/MS 

Marca: omoda 

Classe: 12 

Titular: Chery Automobile Co., Ltd. 

Data do pedido: 30-08-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004703/2021/ME/MS  

Marca: BB 

Classe: 35 

Titular: CARRINHO EMPREENDI-
MENTOS, S.A. 

Data do pedido: 08-09-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: ANGOLA 

N.º Registo: 00004706/2021/ME/MP 

Marca: NI-PON 

Classe: 12 

Titular: ZHONGCE RUBBER GROUP 
COMPANY LIMITED. 

Data do pedido: 16-09-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004707/2021/ME/MS 

Marca: VdA LEGAL PARTNERS 

Classe: 45 

Titular: Vieira de Almeida & Associados- 

Sociedade de Advogados, SP RL 

Data do pedido: 17-09-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00004708/2021/ME/MP 

Marca: RISEN 

Classe: 12 

Titular: ZHONGCE RUBBER GROUP 

COMPANY LIMITED 

Data do pedido: 16-09-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: CHINA 
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 TÍTULOS DE REGISTO 

LOGOTIPO 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

116 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

N.º Registo: 00002586/2014 

Logotipo: UNIDADE DE INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA (UIF) 

Titular: UNIDADE DE INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA (UIF) 

Data do pedido: 24-10-2014 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 29-11-2021 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004628/2021 

Logotipo: IMar  INSTITUTO DO MAR 

Titular: Instituto do Mar  I.P (IMar) 

Data do pedido: 27-07-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 24-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 
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DECLARAÇÃO DE  
INTENÇÃO DE USO 

6 
 
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE USO  
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 APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 
INTENÇÃO DE USO  

 MARCAS  
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HAVAIANAS 

N.º Pedido: 00000097/2006/ME/MP 

Marca: HAVAINAS 

Classe: 25 

Titular: ALPARGATAS S.A. 

País de Origem: BRASIL 

Data do pedido: 29-08-2006 

Publicação: 29-08-2006 

Data de Concessão: 26-07-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

TSINGTAO  

 

 

 
 

 
 
 

FOX 

AIR 

 

 

N.º Pedido: 00001843/2012/ME/MP 

Marca: MARCA FIGURATIVA TSINGTAO  

Classe: 32 

Titular: Tsingtao Brewery Company Limited  

País de Origem: CHINA 

Data do pedido: 20-04-2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 21-08-2017 

Publicação Concessão: 15º BPI 

N.º Pedido: 0000500/2008/ME/MP 

Marca: PEPSI 

Classe: 32 

Titular: Pepsico, INC. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 07-10-2008 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 12-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00000606/2008/MN/MP 

Marca: STRELA 

Classe: 32 

Titular: Cavibel – Indústria de Bebidas de Cabo 

Verde, SARL 

País de Origem: CABO VERDE  

Data do pedido: 03-04-2008 

Publicação:  B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 20 ºBPI 

N.º Pedido: 0000813/2010/ME/MP&S 

Marca: FOX 

Classe: 09, 35, 38, 41 

Titular: Twentieth Centur  y Fox Film Corporation 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRI-

CA 

Data do pedido: 09-02-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 03-02-2017 

Publicação Concessão: 14º BPI  

N.º Pedido: 00001842/2012/ME/MP 

Marca: MARCA FIGURATIVA TSINGTAO 

Classe: 32 

Titular: No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, 

shandong Province 266012, People´s Republic of 

China 

País de Origem: CHINA 

Data do pedido: 20-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2017 

Publicação Concessão: 15º BPI 

N.º Pedido: 00001850/2012/ME/MP 

Marca: TSINGTAO 

Classe: 32 

Titular: Tsingtao Brewery Company Limited 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 20-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 27-03-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI  

N.º Pedido: 00002057/2012/ME/MS 

Marca: AIR 

Classe: 35 

Titular: UWORKIN PTY, LTD 

País de Origem: AUSTRÁLIA 

Data do pedido: 27-12-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 
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JOI 

N.º Pedido: 00002104/2013/ME/MP 

Marca: JOI 

Classe: 32, 33  

Titular: SCHWEPPES INTERNATIONAL 
LIMITED 

País de Origem: INGLATERRA 

Data do pedido: 15-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23-02-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

 

BIC 

 

 

 
 

 

SDMO 

VISA INFINITE 

 

N.º Pedido: 00002209/2013/ME/MP 

Marca: BIC 

Classe: 08, 16, 34 

Titular: Societe BIC, Sociedade Anónima 

Francesa 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 09-09-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 07-02-2017 

Publicação Concessão: 10º BPI 

N.º Pedido: 00002121/2010/MN/MP 

Marca: STRELA PRETA 

Classe: 32 

Titular: Cavibel – Indústria de Bebidas de 

Cabo Verde, SARL 

País de Origem: CABO VERDE  

Data do pedido: 23-06-2010 

Publicação:  3ºBPI 

Data de Concessão: 24-12-2015 

Publicação Concessão: 6º BPI 

N.º Pedido: 00002162/2013/MN/MP 

Marca: STRELA  

Classe: 32 

Titular: Cavibel – Indústria de Bebidas de Cabo 

Verde, SARL 

País de Origem: CABO VERDE  

Data do pedido: 10-06-2013 

Publicação:  3ºBPI 

Data de Concessão: 24-12-2015 

Publicação Concessão: 6º BPI 

N.º Pedido: 00002191/2013/ME/MS 

Marca: Visa (Figurativa) 

Classe: 36 

Titular: VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOCIATION 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 09-08-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-01-2017 

Publicação Concessão: 12º BPI  

N.º Pedido: 00002192/2013/ME/MS 

Marca: VISA INFINITE 

Classe: 36 

Titular: VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOCIATION 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 30-07-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-01-2017 

Publicação Concessão: 12º BPI  

N.º Pedido: 00002210/2013/ME/MP 

Marca: BIC 

Classe: 08, 16, 34 

Titular: Societe BIC, Sociedade Anónima 

Francesa 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 09-09-2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 07-02-2017 

Publicação Concessão: 10º BPI 

N.º Pedido: 00002312/2013/ME/MP 

Marca: SDMO 

Classe: 07 

Titular: SDMO INDUSTRIES 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 20-12-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 29-11-2016 

Publicação Concessão: 16º BPI  
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DELOITTE 

N.º Pedido: 00002498/2014/ME/MP&S 

Marca: DELOITTE 

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

Titular: DELOITTE TOUCHE TOHMAT-
SU 

País de Origem: SUÍÇA 

Data do pedido: 08-09-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 24-03-2017 

Publicação Concessão: 10º BPI 
 

OLYMPUS 

 

LEXUS 

 

DRUM 

MAJOR 

 

N.º Pedido: 00002691/2015/ME/MP 

Marca: A. ABSOLUT 1879 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG 

País de Origem: SUÉCIA 

Data do pedido: 17-02-2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 28-02-2017 

Publicação Concessão: 10º BPI  

N.º Pedido: 00002576/2014/ME/MS 

Marca: NISSAN 

Classe: 36 

Titular: NISSAN J IDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MO-

TOR CO., LTD.) 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 15-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 04-05-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 00002580/2014/ME/MS 

Marca: PKF 

Classe: 35, 36, 41, 42 

Titular: PKF TRADE MARK LIMITED. 

País de Origem: REINO UNIDO 

Data do pedido: 30-09-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 16-01-2017 

Publicação Concessão: 10º BPI  

N.º Pedido: 00002583/2014/ME/MP&S 

Marca: LEXUS 

Classe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45 

Titular: TOYOTA J IDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (TOYOTA MOTOR CORPORATION) 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 02-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 16-01-2017 

Publicação Concessão: 10º BPI  

N.º Pedido: 00002618/2014/ME/MP 

Marca: DRUM MAJOR 

Classe: 33 

Titular: Inver  House Distilles Limited 

País de Origem: REINO UNIDO 

Data do pedido: 10-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 01-02-2017 

Publicação Concessão: 10º BPI  

N.º Pedido: 00002799/2015/ME/MP 

Marca: OLYMPUS 

Classe: 09, 10 

Titular: OLYMPUS CORPORATION 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 09-07-2015 

Publicação: 5ºBPI 

Data de Concessão: 19-05-2017  

Publicação Concessão: 11ºBPI 

N.º Pedido: 00002875/2015/ME/MP 

Marca: ABSOLUT (dressed bottle 2015-3D) 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG 

País de Origem: SUÉCIA 

Data do pedido: 01-10-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26-04-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI  
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N.º Pedido: 00002903/2007/MN/MP 

Marca: STRELA 

Classe: 32 

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

País de Origem: Cabo Verde  

Data do pedido: 14-12-2007 

Publicação:  6º BPI 

Data de Concessão: 17-06-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 
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7  
 

PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

802/2021  

BÁVARO MOTORS, SA  

 

EXPRESS CAR  

 

Outros Escritos (Projetos)  

 

Papel  

22-09-2021  

805/2021  

FREDERICO ALFREDO LEAL CONÇAL-

VES  

Carla Rainha  

 

 Livro  

 

Papel  

27-12-2021  

 

806/2022  

FREDERICO ALFREDO LEAL CONÇALVES 

 

CARAS QUADRADAS  

 

Desenho  

 

Papel  

11-01-2022  

807/2022  

FREDERICO ALFREDO LEAL CONÇAL-

VES  

CARAS QUADRADAS  

 

Desenho  

 

Papel  

11-01-2022  

808/2021  

MAMADU ALIU BALDE  

 

NEGGA BV - WALLO HORREMA  

 

Nome Artísticos  

 

Papel  

27-12-2021  

 

809/2022  
RESAMÉ FREIRE VASCONCELOS  
 

 
Em pleno terça  
 
 
Poema  
 
 
Papel  
 

08-02-2022  
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Titular 

 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

810/2022  

EDSON JORGE VARELA MENDES AN-

DRADE  

INU INPS  

 

Poema  

 

Papel  

04-02-2022  

814/2022  

MARCELO CÉSAR PEREIRA BARBOSA  

 

WEIC - World Education Intelligence commu-

nity  

Software  

 

USB (Pendrive)  

30-03-2022  

815/2022  

GINGA VERA-CRUZ DE MELO ARAÚJO 

MELICIO  

BRINCAMATICA -TEXTO DE APOIO PARA 

PAIS E EDUCADORES DE INFÂNCIA  

 

Livro  

 

Papel  

18-04-2022  

816/2022  

Helder Andrade e Tatianne Cabral  

 

ATLANTIC RENEWABLE ENERGY SO-

LUTIONS, LDA 

 

PRAIA SOLAR PARK  

 

 

Projetos de Arquitetura  

 

Papel  

04-04-2022  

817/2022  

ROGERIO PAULO LIMA MONTEIRO  

 

Nôs Identidade  

 

 Ilustrações relativas a topografias geográficas  

 

Papel  

04-04-2022  


