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AVISO 
 
 
 

Prazos de Reclamação e de Contestação 
 

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

Conteúdo do BPI 
 

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

atribuindo aos criadores o direito de proteção e exclusividade sobre a criação e invenções.  
 
Quanto à forma de proteção, a Propriedade Intelectual divide-se em duas grandes áreas: PROPRIEDADE     
INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS.  
 
Enquanto a Propriedade Industrial tem por objeto a proteção das invenções, das criações estéticas (design) e 
dos sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado, o Direito de Autor visa a proteção das 
obras literárias e artísticas (incluindo as criações originais da literatura e das artes). 
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PUBLICAÇÃO DE 
PEDIDOS 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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00004883/2022  
 
Khym Negoce, Lda  
 
 
CABO VERDE   
 
Av. Amílcar Cabral, cidade da Praia  
 
 
23-05-2022  

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

00004886/2022  
 
Suka - Construção E Imobiliaria, Lda  
 
 
CABO VERDE   
 
Av. Amílcar Cabral, cidade da Praia  

 
 
26-05-2022 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

 

00004915/2022  
 
Fundação Maio Biodiversidade  
 
 
CABO VERDE   
 
Ilha do Maio  
 
 
04-07-2022  
 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

00004940/2022  
 
Instituto de Previdência Social  
 
 
CABO VERDE   
 
Avenida Amilcar Cabral, nº65  
 
10-06-2022  

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Data do pedido 

 

 

 

00004944/2022  

 
DIRECAO NACIONAL DA INDUSTRIAL, COMER-
CIO E ENERGIA  
 
CABO VERDE  
 
Avenida Amilcar Cabral, nº27, 1º Andar, Plateau  

 
 
27-06-2022  

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

00004962/2022  
 
Nereida Lobo  
 
 
CABO VERDE  
 
Palmarejo Grande  
 
 
26-04-2022  

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

 

Reivindicação de cores: RGB 140, 198, 63; CMYK 52, 0, 88, 0; 
HEX#8CC63F; RGB 0, 173, 164; CMYK 76, 2, 42, 0  

Reivindicação de cores: Preto e laranja  
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00004976/2022  
 
Rui Manuel Rodrigues Abreu  
 
 
CABO VERDE   
 
Av. 5 de julho - São Vicente  

 
 
16-08-2022  

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 
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PEDIDOS DE REGISTO  
MARCAS 
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 00004861/2022/ME/MP&S 
09, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 
43, 45 
YUGA LABS, INC.  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
 
430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 
33146-3108, United States  
 

Industrial e Comercial  
24-03-2022  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 09: Hardware informático; relógios inteligentes; joalharia inteligente; artigos de ótica; óculos de sol; óculos de realidade virtual; auriculares; 
auscultadores; auscultadores de jogos; periféricos adaptados para uso com computadores de jogos; estojos para computadores, smartphones, auriculares, 
dispositivos de auscultadores e jogos; letreiros de díodos eletroluminescentes (LED); tubos de néon para sinalização; cadeia de blocos; criptomoedas; car-
teira de hardware de criptomoedas; ficheiros multimédia de token não fungível (NFT); ficheiros de música de token não fungível (NFT); ficheiros de ima-
gem de token não fungível (NFT); ficheiros de vídeo de token não fungível (NFT); ficheiros de texto de token não fungível (NFT); ficheiros de áudio de 
token não fungível (NFT); ficheiros de imagem, música, áudio, vídeo e multimédia autenticados por tokens não fungíveis (NFTs); publicações eletrónicas 
descarregáveis; imagens digitais, ficheiros de áudio, vídeo e multimédia; gráficos para computadores; software; software de cadeia de blocos; software de 
registos distribuídos; software de criptologia; software para uso com criptomoedas; software para uso com moeda digital; software para uso com moeda 
virtual; software para cunhar, criar e emitir ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis 
digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software para visualizar e fornecer acesso a ativos digitais, tokens digitais, 
criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtu-
ais; software para distribuir, trocar, armazenar, enviar, receber, aceitar e transmitir ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, 
token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software para finanças descentrali-
zadas; software para criar e executar contratos inteligentes; software para desenvolver aplicações descentralizadas; software para registar, gerir, acompa-
nhar e transferir interesses de propriedade em organizações autónomas descentralizadas; software para gestão e governação de organizações autónomas 
descentralizadas; software para participar e votar em organizações autónomas descentralizadas; software para executar e registar transações financeiras; 
software de registo distribuído para uso no processamento de transações financeiras; software para transferência eletrónica de fundos; software para uso 
enquanto uma carteira de criptomoedas; software para uso enquanto uma carteira eletrónica; software para criar e gerir carteiras eletrónicas; software para 
pagamento com moeda digital e operações cambiais; software para gerir e validar transações que envolvem ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, 
criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software 
para processamento de pagamentos eletrónicos; software de jogos; software de realidade virtual; software para criar NFTs; software para gerir e verificar 
transações numa cadeia de blocos; software para desenvolvimento de jogos; ferramentas de desenvolvimento de software de jogos; software de jogos de 
cadeias de blocos; software para mineração de criptomoeda; software para exploração de criptomoeda; software para organizar e executar vendas em lei-
lões; software para votar; software para redes sociais social; ferramentas de desenvolvimento de software para computadores; software para criar, gerir e 
interagir com uma comunidade em linha; software para criar, gerir e aceder a grupos dentro de comunidades virtuais; software para partilha de ficheiros; 
software para comunicações; software para enviar e receber mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através da internet e 
redes de comunicação; software para criar, editar, carregar, descarregar, aceder, visualizar, publicar, exibir, etiquetar, usar blogues, fazer transmissão contí-
nua, ligar, anotar, indicar sentimentos acerca de, comentar, votar, integrar, transmitir e partilhar ou de outra forma fornecer suportes eletrónicos ou informa-
ção através do computador e redes de comunicação; software para processar imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; software para a recolher, gestão, edi-
ção, organização, modificação, transmissão, partilha e armazenamento de dados e informação; software para transmitir, partilhar, receber, descarregar, 
visualizar, interagir com e transferir conteúdo, texto, obras visuais, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, documentos e obras eletrónicas; 
software informático de comércio eletrónico; software para o comércio eletrónico, permitindo aos utilizadores efetuarem transações de comércio eletrónico 
através de uma rede informática mundial, a internet e redes de comunicação; software para processar transações eletrónicas; software para organizar, procu-
rar e gerir eventos; software para criar contas e manter e gerir informações acerca de transações financeiras em livros comerciais distribuídos e redes de 
pagamento peer-to-peer; software para uso em transações financeiras; software para uso em trocas financeiras; software para fornecer autenticação de par-
tes para uma transação financeira; software para manter registos para transações financeiras; software para a gestão de segurança criptográfica de transmis-
sões eletrónicas em redes de computador; software para encriptar e permitir transmissão segura de informação digital pela internet; software para a conver-
são de moeda. CLASSE 14: Joalharia; bijuteria; relógios de pulso; chaveiros; porta-chaves. CLASSE 16: Publicações impressas; livros; cartas de jogar; 
revistas; imagens; cartazes; artigos de papelaria; cartões colecionáveis. CLASSE 18: Sacos; mochilas [com duas alças]; malas para uso em viagem; cartei-
ras de bolso. CLASSE 24: Cobertores; cobertas para cama. CLASSE 25: Vestuário; chapéus; chapelaria; casacos [vestuário]; camisolas [vestuário]; cerou-
las; camisas; t-shirts; camisolas [pullovers]; sweatshirts; sapatos; cachecóis; sapatilhas [calçado]; meias. CLASSE 27: Carpetes; carpetes; esteiras [tapetes]. 
CLASSE 28: Brinquedos, jogos e artigos de brincar; figuras de ação de brincar; peluches [brinquedos]; figuras de ação [brinquedos]; bolas; bolas de bas-
quetebol; cartas de jogar; cartões colecionáveis; unidades portáteis para jogos eletrónicos, de computador, interativos, e jogos de vídeo; consolas de jogos; 
dispositivos de jogo móveis; máquinas de jogos de diversão; consolas de jogos; comandos de jogos para computadores e videojogos; joysticks para jogos 
de computador; joysticks de videojogos; ratos para jogos; teclados para jogos; pranchas de skate; plataformas de skate. CLASSE 32: Cerveja; bebidas ener-
géticas; bebidas sem álcool; bebidas sem álcool. CLASSE 33: Bebidas alcoólicas; vinho; licor; bebidas espirituosas; licores; cocktails. CLASSE 35: Servi-
ços de venda a retalho; publicidade; marketing; estudos de mercado; serviços promocionais; consultoria empresarial; facilitar a troca e venda de produtos e 
serviços através do computador e redes de comunicação; fornecer instalações online para ligar compradores com vendedores; disponibilização de um espa-
ço de mercado online; disponibilização de um espaço de mercado online para ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token 
não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; disponibilização de um espaço de mer-
cado online para compradores e vendedores de bens digitais autenticados por token não fungível (NFTs); fornecer um espaço de mercado online para alu-
gar, emprestar e trocar ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocoleci-
onáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; fornecer um espaço de mercado virtual para ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofi-
chas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; fornecer um 
espaço de mercado virtual para compradores e vendedores de bens digitais autenticados por token não fungível (NFTs); fornecer um espaço de mercado 
virtual para alugar, emprestar e trocar token não fungível (NFTs); facilitar a troca e venda de serviços e produtos de terceiros através do computador e redes 
de comunicação; fornecer espaços de mercado online para vendedores de bens e/ou serviços; serviços de leilões; serviços de votação; promover os bens e 
serviços de outros através do computador e redes de comunicação. CLASSE 36: Serviços financeiros; serviços monetários; serviços de transação financei-
ra; intercâmbios financeiros; serviços bancários; serviços de criptomoedas; serviços de moeda digital; serviços de moeda eletrónica; serviços de moeda 
virtual; serviços de troca de criptomoeda; serviços de transação de criptomoeda; processamento de pagamento de criptomoeda; serviços de pagamento 
eletrónico; serviços de carteira eletrónica; troca de moeda e serviços de câmbio; serviços de troca de moeda; processamento de pagamentos; fornecimento 
de empréstimos; criação e emissão de ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digi-
tais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; distribuição, troca, empréstimo, transação, armazenamento e transmissão de 
ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, 
moedas digitais e moedas virtuais; fornecimento de informação financeira; fornecimento de informação nos domínios de ativos digitais, tokens digitais, 
criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtu-
ais; serviços financeiros, nomeadamente, administração financeira, serviços de planeamento financeiro, previsões financeiras, gestão de carteiras financei-
ras e análise e consultadoria financeiras; informação financeira prestada por meios eletrónicos; corretagem; serviços de transações com divisas; gestão de  
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investimentos; serviços de pagamento de comércio eletrónico; serviços de verificação de pagamento com base em cadeia de blocos. CLASSE 38: Serviços 
de comunicações; serviços de telecomunicações; serviços de radiodifusão; mensagens eletrónicas; streaming de áudio, vídeo e conteúdo de média digital na 
internet; streaming de jogos eletrónicos e de vídeo; fornecimento de acesso a chats de internet; disponibilização de fóruns on-line para transmissão de men-
sagens entre utilizadores de computadores; transmissão de dados por fluxo contínuo; transmissão de informação e imagens assistida por computador; forne-
cer um fórum para a comunidade em linha para utilizadores partilharem e fazerem fluxo de informação, áudio, vídeo, notícias em tempo real, conteúdo de 
entretenimento, e informação; fornecimento de acesso ao utilizador a imagens digitais, texto, áudio, vídeo, jogos, conteúdo multimédia, colecionáveis digi-
tais, criptocolecionáveis, e token não fungível (NFTs); transmissão eletrónica de conteúdo de realidade virtual e aumentada e de dados. CLASSE 41: Servi-
ços de divertimento; produção e distribuição de filmes, películas cinematográficas, programas de radio, televisão e da web; produção e pós-produção de 
conteúdo de entretenimento multimédia; fornecimento de filmes, programas de televisão, webcasts, trabalhos audiovisuais e multimédia através da internet; 
produção de gravações sonoras, vídeo e de multimédia; fornecimento de jogos eletrónicos, de computador e de vídeo online; serviços de salões de jogos de 
realidade virtual; serviços de jogos de realidade virtual; serviços de publicação eletrónica; serviços de divertimento, nomeadamente, fornecimento de diver-
timento de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, jogos, conteúdo e experiências; serviços de divertimento, nomeadamente, fornecimento 
de ambientes de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; produção de vídeo de realidade virtual, realidade aumentada e de realidade mista 
para fins de divertimento; produção de divertimento multimédia e serviços de publicação; organização de exibições, eventos e conferências para fins de 
divertimento e culturais. CLASSE 42: Software como serviço (SaaS); plataformas como um serviço (PaaS); computação em nuvem; conceção e desenvol-
vimento de computadores e de programas de computadores; serviços de desenvolvimento de jogos de computador, eletrónicos e videojogos; organização, 
gestão e governação de organizações autónomas descentralizadas (DAOs); registo, gestão e acompanhamento de interesses de propriedade em organizações 
autónomas descentralizadas (DAOs); design e desenvolvimento de aplicações descentralizadas; desenvolvimento e implementação de contratos inteligen-
tes; serviços de tecnologia de informação; serviços online de publicações eletrónicas, não descarregáveis; ficheiros de imagens digitais, áudio, vídeo e mul-
timédia não descarregáveis; gráficos de computador não descarregáveis; software não descarregável; software de cadeia de blocos não descarregável; soft-
ware não descarregável de registo distribuído; software de criptologia não descarregável; software não descarregável para uso com criptomoeda; software 
não descarregável para uso com moeda digital; software não descarregável para uso com moeda virtual; software não descarregável para cunhar, criar e 
emitir ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, cripto-
moedas, moedas digitais e moedas virtuais; software não descarregável para visualizar e fornecer acesso a ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, crip-
tofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software não 
descarregável para distribuir, trocar, armazenar, enviar, receber, aceitar, e transmitir ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, 
token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software não descarregável para 
finanças descentralizadas; software não descarregável para criar e executar contratos inteligentes; software não descarregável para desenvolver aplicações 
descentralizadas; software não descarregável para registar, gerir, acompanhar e transferir interesses de propriedade em organizações autónomas descentrali-
zadas; software não descarregável para gestão e governação de organizações autónomas descentralizadas; software não descarregável para participar e votar 
em organizações autónomas descentralizadas; software não descarregável para executar e registar transações financeiras; software não descarregável de 
registo distribuído para uso no processamento de transações financeiras; software não descarregável para transferência eletrónica de fundos; software não 
descarregável para uso enquanto uma carteira de criptomoedas; software não descarregável para uso enquanto uma carteira eletrónica; software não descar-
regável para criar e gerir carteiras eletrónicas; software não descarregável para pagamento com moeda digital e operações cambiais; software não descarre-
gável para gerir e validar transações que envolvem ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecio-
náveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software não descarregável para processamento de pagamentos ele-
trónicos; software não descarregável de jogos; software não descarregável de realidade virtual; software não descarregável para criar NFTs; software não 
descarregável para gerir e verificar transações numa cadeia de blocos; software não descarregável para desenvolvimento de jogos; ferramentas de desenvol-
vimento de software de jogos não descarregáveis; software não descarregável de jogos de cadeias de blocos; software não descarregável para mineração de 
criptomoeda; software não descarregável para exploração de criptomoeda; software não descarregável para organizar e executar vendas em leilões; softwa-
re não descarregável para votar; software não descarregável para serviços de redes sociais; ferramentas de desenvolvimento de software para computadores 
não descarregáveis; software não descarregável para criar, gerir e interagir com uma comunidade em linha; software não descarregável para criar, gerir e 
aceder a grupos dentro de comunidades virtuais; software não descarregável para partilha de ficheiros; software não descarregável para comunicações; 
software não descarregável para enviar e receber mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através da internet e redes de 
comunicação; software não descarregável para criar, editar, carregar, descarregar, aceder, visualizar, publicar, exibir, etiquetar, usar blogues, fazer trans-
missão contínua, ligar, anotar, indicar sentimentos acerca de, comentar, votar, integrar, transmitir e partilhar ou de outra forma fornecer suportes eletrónicos 
ou informação através do computador e redes de comunicação; software não descarregável para processar imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; software 
não descarregável para a recolha, gestão, edição, organização, modificação, transmissão, partilha e armazenamento de dados e informação; software não 
descarregável para transmitir, partilhar, receber, descarregar, visualizar, interagir com e transferir conteúdo, texto, obras visuais, obras audiovisuais, obras 
literárias, dados, ficheiros, documentos e obras eletrónicas; software não descarregável informático de comércio eletrónico; software não descarregável 
para o comércio eletrónico, permitindo aos utilizadores efetuarem transações de comércio eletrónico através de uma rede informática mundial, da internet e 
das redes de comunicação; software não descarregável para processar transações eletrónicas; software não descarregável para organizar, procurar e gerir 
eventos; software não descarregável para criar contas e manter e gerir informações acerca de transações financeiras em livros comerciais distribuídos e 
redes de pagamento peer-to-peer; software não descarregável para uso em transações financeiras; software não descarregável para uso em trocas financei-
ras; software não descarregável para fornecer autenticação de partes para uma transação financeira; software para manter registos para transações financei-
ras; software não descarregável para a gestão de segurança criptográfica de transmissões eletrónicas em redes de computador; software não descarregável 
para encriptar e permitir transmissão segura de informação digital pela internet; software não descarregável para a conversão de moeda. CLASSE 43: Ser-
viços de restaurantes; serviços de bar; serviços de hotéis. CLASSE 45: Serviços de redes sociais on-line; autenticação de informações de identificação pes-
soal; serviços de verificação de identidade; serviços de segurança de dados e informação; fornecimento de uma comunidade em linha para comprar, vender, 
trocar e discutir e partilhar informações acerca de ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecio-
náveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais. 

 00004871/2022/ME/MS  
41  
 
ADS Cabo Verde -Africa Desenvolvimento Solutions - 
Filial  
 
CABO VERDE  
Bai Center Varzea Santiago  
 
Comercial  
19-04-2022  
 
CLASSE 41: Educação e Formação. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

Reivindicação de cores: Cinza e azul  
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00004871/2022/ME/MP  
29  
 
MEWAH BRANDS (S) PTE LTD  
 
SINGAPURA  
No. 5 Internacional Business Park, #05-00 Mewah Buil-
ding, 609914, Singapura  

 
Industrial e Comercial  
18-04-2022  
 
CLASSE 29: Óleos e gorduras comestíveis e todas  

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 

00004873/2022/ME/MS  
36 
 
APE FOUNDATION  
 
ILHAS CAIMÃO  
 
Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 
North Church Street, PO Box 31489, KY1-1206, Geor-
ge Town, Grand Cayman, Cayman Islands  
 

Comercial  
 
18-04-2022  
 
CLASSE 36: Serviços financeiros; serviços monetários;  

as suas emulsões; óleo de palma para alimentos; azeite para alimentos; gor-
dura e margarina, pastas de barrar (compotas), manteiga; gordura interesteri-
ficada; substitutos do óleo de manteiga; leite e produtos lácteos, leite em pó, 
leite processado a temperatura ultra-alta (UHT), soro de leite em pó, leite 
evaporado, leite condensado, produtos lácteos; creme condensado adocicado 
branqueadores para bebidas; branqueador de café não à base de produtos 
lácteos; creme adocicado; creme adocicado para bebidas; creme de leite 
evaporado; leite aromatizado, bebidas lácteas, à base de leite e iogurte; io-
gurte para beber; substitutos da gordura do leite gordura do iogurte; creme 
de chantilly em pó; leite proteico; bebidas lácteas com elevado teor de leite; 
bebidas e preparações à base de leite; substitutos do leite; natas e sobreme-
sas à base de leite; natas [produtos lácteos]; carne, peixe, aves e caça, extrac-
tos de carne; gelatina frutas e legumes congelados, conservados, secos e 
cozidos; misturas para sopa, caldo de legumes, caldo de galinha; frutos de 
casca rija preparados; frutos de casca rija processados ovos, geleias, compo-
tas; tomate enlatado, concentrados de tomate, alimentos à base de tomate 
pré-cozinhado, sopas de tomate pré-cozinhado, tomates conservados, con-
centrados de tomate (puré), sumos de tomate para cozinhar, conservas de 
tomate, puré de tomate pasta de tomate, tomate (cozido), tomate (seco); 
preparações com queijo; queijo e queijo análogo, queijo processado, gordura 
de queijo; molho de imersão de queijo; creme de queijo; queijo de mistura; 
sucedâneo de queijo; pó de queijo; produtos para branquear o café constituí-
dos principalmente por produtos lácteos; creme de café (produtos lácteos); 
branqueadores de café à base de vegetais; natas; queijo; produtos de queijo; 
creme de barrar; coalhada [leite coalhado]; leite fermentado; snacks à base 
de vegetais; snacks à base de frutos de casca rija; snacks à base de carne; 
manteiga de amendoim.  

serviços de transação financeira; intercâmbios financeiros; ; serviços bancá-
rios; serviços de criptomoedas; serviços de moeda digital; serviços de moeda 
eletrónica serviços de moeda virtual; serviços de troca de criptomoeda; servi-
ços de transação de criptomoeda processamento de pagamento de criptomoe-
da; serviços de pagamento eletrónico; serviços de carteira eletrónica; troca de 
moeda e serviços de câmbio; serviços de troca de moeda; processamento de 
pagamentos; fornecimento de empréstimos; criação e emissão de ativos digi-
tais, tokens digitais, criptoficha criptofichas de consumo, token não fungível 
(NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis criptomoedas, moedas 
digitais e moedas virtuais; distribuição, troca, empréstimo, transação, arma-
zenamento e transmissão de ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, crip-
tofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, 
criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; forne-
cimento de informação financeira; fornecimento de informação nos domínios 
de ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token 
não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoe-
das, moedas digitais e moedas virtuais; serviços financeiros, nomeadamente, 
administração financeira, serviços de planeamento financeiro, previsões fi-
nanceiras, gestão de carteiras financeiras e análise e consultadoria financei-
ras; informação financeira prestada por meios eletrónicos; corretagem; servi-
ços de transações com divisas; gestão de investimentos; serviços de paga-
mento de comércio eletrónico; serviços de verificação de pagamento com 
base em cadeia de blocos.  

 
00004878/2022/ME/MP&S  
09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 34, 
45  
APE FOUNDATION  
 
ILHAS CAIMÃO  
Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 
North Church Street, PO Box 31489, KY1-1206, Geor-
ge Town, Grand Cayman, Cayman Islands.  
 
Industrial e Comercial  
18-04-2022  
 
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

CLASSE 09: Hardware informático; relógios inteligentes; joalharia inteligente; artigos de ótica; óculos de sol; óculos de realidade virtual; auriculares; aus-
cultadores; auscultadores de jogos; periféricos adaptados para uso com computadores de jogos; estojos para computadores, smartphones, auriculares, dispo-
sitivos de auscultadores e jogos; letreiros de díodos eletroluminescentes (LED); tubos de néon para sinalização; cadeia de blocos; criptomoedas; carteira de 
hardware de criptomoedas; ficheiros multimédia de token não fungível (NFT); ficheiros de música de token não fungível (NFT); ficheiros de imagem de 
token não fungível (NFT); ficheiros de vídeo de token não fungível (NFT); ficheiros de texto de token não fungível (NFT); ficheiros de áudio de token não 
fungível (NFT); ficheiros de imagem, música, áudio, vídeo e multimédia autenticados por tokens não fungíveis (NFTs); publicações eletrónicas descarregá-
veis; imagens digitais, ficheiros de áudio, vídeo e multimédia; gráficos para computadores; software; software de cadeia de blocos; software de registos 
distribuídos; software de criptologia; software para uso com criptomoedas; software para uso com moeda digital; software para uso com moeda virtual; 
software para cunhar, criar e emitir ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, 
criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software para visualizar e fornecer acesso a ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, 
criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software 
para distribuir, trocar, armazenar, enviar, receber, aceitar e transmitir ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungí-
vel (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software para finanças descentralizadas; software 
para criar e executar contratos inteligentes; software para desenvolver aplicações descentralizadas; software para registar, gerir, acompanhar e transferir 
interesses de propriedade em organizações autónomas descentralizadas; software para gestão e governação de organizações autónomas descentralizadas; 
software para participar e votar em organizações autónomas descentralizadas; software para executar e registar transações financeiras; software de registo 
distribuído para uso no processamento de transações financeiras; software para transferência eletrónica de fundos; software para uso enquanto uma carteira  

OKI 

APECOIN 
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de criptomoedas; software para uso enquanto uma carteira eletrónica; software para criar e gerir carteiras eletrónicas; software para pagamento com moeda 
digital e operações cambiais; software para gerir e validar transações que envolvem ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, 
token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software para processamento de 
pagamentos eletrónicos; software de jogos; software de realidade virtual; software para criar NFTs; software para gerir e verificar transações numa cadeia 
de blocos; software para desenvolvimento de jogos; ferramentas de desenvolvimento de software de jogos; software de jogos de cadeias de blocos; software 
para mineração de criptomoeda; software para exploração de criptomoeda; software para organizar e executar vendas em leilões; software para votar; soft-
ware para redes sociais social; ferramentas de desenvolvimento de software para computadores; software para criar, gerir e interagir com uma comunidade 
em linha; software para criar, gerir e aceder a grupos dentro de comunidades virtuais; software para partilha de ficheiros; software para comunicações; soft-
ware para enviar e receber mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através da internet e redes de comunicação; software 
para criar, editar, carregar, descarregar, aceder, visualizar, publicar, exibir, etiquetar, usar blogues, fazer transmissão contínua, ligar, anotar, indicar senti-
mentos acerca de, comentar, votar, integrar, transmitir e partilhar ou de outra forma fornecer suportes eletrónicos ou informação através do computador e 
redes de comunicação; software para processar imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; software para a recolher, gestão, edição, organização, modificação, 
transmissão, partilha e armazenamento de dados e informação; software para transmitir, partilhar, receber, descarregar, visualizar, interagir com e transferir 
conteúdo, texto, obras visuais, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, documentos e obras eletrónicas; software informático de comércio ele-
trónico; software para o comércio eletrónico, permitindo aos utilizadores efetuarem transações de comércio eletrónico através de uma rede informática mun-
dial, a internet e redes de comunicação; software para processar transações eletrónicas; software para organizar, procurar e gerir eventos; software para criar 
contas e manter e gerir informações acerca de transações financeiras em livros comerciais distribuídos e redes de pagamento peer-to-peer; software para uso 
em transações financeiras; software para uso em trocas financeiras; software para fornecer autenticação de partes para uma transação financeira; software 
para manter registos para transações financeiras; software para a gestão de segurança criptográfica de transmissões eletrónicas em redes de computador; 
software para encriptar e permitir transmissão segura de informação digital pela internet; software para a conversão de moeda. CLASSE 14: Joalharia; biju-
teria; relógios de pulso; chaveiros; porta-chaves. CLASSE 16: Publicações impressas; livros; cartas de jogar; revistas; imagens; cartazes; artigos de papela-
ria; cartões colecionáveis. CLASSE 18: Sacos; mochilas [com duas alças]; malas para uso em viagem; carteiras de bolso. CLASSE 24: Cobertores; cobertas 
para cama. CLASSE 25: Vestuário; chapéus; chapelaria; casacos [vestuário]; camisolas [vestuário]; ceroulas; camisas; t-shirts; camisolas [pullovers]; swe-
atshirts; sapatos; cachecóis; sapatilhas [calçado]; meias. CLASSE 27: Carpetes; carpetes; esteiras [tapetes]. CLASSE 28: Brinquedos, jogos e artigos de 
brincar; figuras de ação de brincar; peluches [brinquedos]; figuras de ação [brinquedos]; bolas; bolas de basquetebol; cartas de jogar; cartões colecionáveis; 
unidades portáteis para jogos eletrónicos, de computador, interativos, e jogos de vídeo; consolas de jogos; dispositivos de jogo móveis; máquinas de jogos 
de diversão; consolas de jogos; comandos de jogos para computadores e videojogos; joysticks para jogos de computador; joysticks de videojogos; ratos para 
jogos; teclados para jogos; pranchas de skate; plataformas de skate. CLASSE 32: Cerveja; bebidas energéticas; bebidas sem álcool; bebidas sem álcool. 
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas; vinho; licor; bebidas espirituosas; licores; cocktails. CLASSE 35: Serviços de venda a retalho; publicidade; marketing; 
estudos de mercado; serviços promocionais; consultoria empresarial; facilitar a troca e venda de produtos e serviços através do computador e redes de co-
municação; fornecer instalações online para ligar compradores com vendedores; disponibilização de um espaço de mercado online; disponibilização de um 
espaço de mercado online para ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, crip-
tocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; disponibilização de um espaço de mercado online para compradores e vendedores de bens 
digitais autenticados por token não fungível (NFTs); fornecer um espaço de mercado online para alugar, emprestar e trocar ativos digitais, tokens digitais, 
criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtu-
ais; fornecer um espaço de mercado virtual para ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecioná-
veis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; fornecer um espaço de mercado virtual para compradores e vendedores 
de bens digitais autenticados por token não fungível (NFTs); fornecer um espaço de mercado virtual para alugar, emprestar e trocar token não fungível 
(NFTs); facilitar a troca e venda de serviços e produtos de terceiros através do computador e redes de comunicação; fornecer espaços de mercado online 
para vendedores de bens e/ou serviços; serviços de leilões; serviços de votação; promover os bens e serviços de outros através do computador e redes de 
comunicação. CLASSE 36: Serviços financeiros; serviços monetários; serviços de transação financeira; intercâmbios financeiros; serviços bancários; servi-
ços de criptomoedas; serviços de moeda digital; serviços de moeda eletrónica; serviços de moeda virtual; serviços de troca de criptomoeda; serviços de 
transação de criptomoeda; processamento de pagamento de criptomoeda; serviços de pagamento eletrónico; serviços de carteira eletrónica; troca de moeda e 
serviços de câmbio; serviços de troca de moeda; processamento de pagamentos; fornecimento de empréstimos; criação e emissão de ativos digitais, tokens 
digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moe-
das virtuais; distribuição, troca, empréstimo, transação, armazenamento e transmissão de ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consu-
mo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; fornecimento de informação 
financeira; fornecimento de informação nos domínios de ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), 
colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; serviços financeiros, nomeadamente, administração financeira, 
serviços de planeamento financeiro, previsões financeiras, gestão de carteiras financeiras e análise e consultadoria financeiras; informação financeira presta-
da por meios eletrónicos; corretagem; serviços de transações com divisas; gestão de investimentos; serviços de pagamento de comércio eletrónico; serviços 
de verificação de pagamento com base em cadeia de blocos. CLASSE 38: Serviços de comunicações; serviços de telecomunicações; serviços de radiodifu-
são; mensagens eletrónicas; streaming de áudio, vídeo e conteúdo de média digital na internet; streaming de jogos eletrónicos e de vídeo; fornecimento de 
acesso a chats de internet; disponibilização de fóruns on-line para transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores; transmissão de dados por 
fluxo contínuo; transmissão de informação e imagens assistida por computador; fornecer um fórum para a comunidade em linha para utilizadores partilha-
rem e fazerem fluxo de informação, áudio, vídeo, notícias em tempo real, conteúdo de entretenimento, e informação; fornecimento de acesso ao utilizador a 
imagens digitais, texto, áudio, vídeo, jogos, conteúdo multimédia, colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, e token não fungível (NFTs); transmissão 
eletrónica de conteúdo de realidade virtual e aumentada e de dados. CLASSE 41: Serviços de divertimento; produção e distribuição de filmes, películas 
cinematográficas, programas de radio, televisão e da web; produção e pós-produção de conteúdo de entretenimento multimédia; fornecimento de filmes, 
programas de televisão, webcasts, trabalhos audiovisuais e multimédia através da internet; produção de gravações sonoras, vídeo e de multimédia; forneci-
mento de jogos eletrónicos, de computador e de vídeo online; serviços de salões de jogos de realidade virtual; serviços de jogos de realidade virtual; servi-
ços de publicação eletrónica; serviços de divertimento, nomeadamente, fornecimento de divertimento de realidade virtual, realidade aumentada e realidade 
mista, jogos, conteúdo e experiências; serviços de divertimento, nomeadamente, fornecimento de ambientes de realidade virtual, realidade aumentada e 
realidade mista; produção de vídeo de realidade virtual, realidade aumentada e de realidade mista para fins de divertimento; produção de divertimento multi-
média e serviços de publicação; organização de exibições, eventos e conferências para fins de divertimento e culturais. CLASSE 42: Software como serviço 
(SaaS); plataformas como um serviço (PaaS); computação em nuvem; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; 
serviços de desenvolvimento de jogos de computador, eletrónicos e videojogos; organização, gestão e governação de organizações autónomas descentraliza-
das (DAOs); registo, gestão e acompanhamento de interesses de propriedade em organizações autónomas descentralizadas (DAOs); design e desenvolvi-
mento de aplicações descentralizadas; desenvolvimento e implementação de contratos inteligentes; serviços de tecnologia de informação; serviços online de 
publicações eletrónicas, não descarregáveis; ficheiros de imagens digitais, áudio, vídeo e multimédia não descarregáveis; gráficos de computador não des-
carregáveis; software não descarregável; software de cadeia de blocos não descarregável; software não descarregável de registo distribuído; software de 
criptologia não descarregável; software não descarregável para uso com criptomoeda; software não descarregável para uso com moeda digital; software não 
descarregável para uso com moeda virtual;  software não descarregável para cunhar, criar e emitir ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de 
consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software não descarregá-
vel para visualizar e fornecer acesso a ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digi-
tais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software não descarregável para distribuir, trocar, armazenar, enviar, receber, 
aceitar, e transmitir ativos digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecioná-
veis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; software não descarregável para finanças descentralizadas; software não descarregável para criar e 
executar contratos inteligentes; software não descarregável para desenvolver aplicações descentralizadas; software não descarregável para registar, gerir, 
acompanhar e transferir interesses de propriedade em organizações autónomas descentralizadas; software não descarregável para gestão e governação de 
organizações autónomas descentralizadas; software não descarregável para participar e votar em organizações autónomas descentralizadas; software não 
descarregável para executar e registar transações financeiras; software não descarregável de registo distribuído para uso no processamento de transações 
financeiras; software não descarregável para transferência eletrónica de fundos; software não descarregável para uso enquanto uma carteira de criptomoe-
das; software não descarregável para uso enquanto uma carteira eletrónica; software não descarregável para criar e gerir carteiras eletrónicas; software não 
descarregável para  pagamento com moeda digital e operações cambiais; software não descarregável para gerir e validar transações que envolvem ativos  
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digitais, tokens digitais, criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas 
digitais e moedas virtuais; software não descarregável para processamento de pagamentos eletrónicos; software não descarregável de jogos; software não 
descarregável de realidade virtual; software não descarregável para criar NFTs; software não descarregável para gerir e verificar transações numa cadeia de 
blocos; software não descarregável para desenvolvimento de jogos; ferramentas de desenvolvimento de software de jogos não descarregáveis; software não 
descarregável de jogos de cadeias de blocos; software não descarregável para mineração de criptomoeda; software não descarregável para exploração de 
criptomoeda; software não descarregável para organizar e executar vendas em leilões; software não descarregável para votar; software não descarregável 
para serviços de redes sociais; ferramentas de desenvolvimento de software para computadores não descarregáveis; software não descarregável para criar, 
gerir e interagir com uma comunidade em linha; software não descarregável para criar, gerir e aceder a grupos dentro de comunidades virtuais; software não 
descarregável para partilha de ficheiros; software não descarregável para comunicações; software não descarregável para enviar e receber mensagens eletró-
nicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através da internet e redes de comunicação; software não descarregável para criar, editar, carregar, 
descarregar, aceder, visualizar, publicar, exibir, etiquetar, usar blogues, fazer transmissão contínua, ligar, anotar, indicar sentimentos acerca de, comentar, 
votar, integrar, transmitir e partilhar ou de outra forma fornecer suportes eletrónicos ou informação através do computador e redes de comunicação; softwa-
re não descarregável para processar imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; software não descarregável para a recolha, gestão, edição, organização, modifi-
cação, transmissão, partilha e armazenamento de dados e informação; software não descarregável para transmitir, partilhar, receber, descarregar, visualizar, 
interagir com e transferir conteúdo, texto, obras visuais, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, documentos e obras eletrónicas; software não 
descarregável informático de comércio eletrónico; software não descarregável para o comércio eletrónico, permitindo aos utilizadores efetuarem transações 
de comércio eletrónico através de uma rede informática mundial, da internet e das redes de comunicação; software não descarregável para processar transa-
ções eletrónicas; software não descarregável para organizar, procurar e gerir eventos; software não descarregável para criar contas e manter e gerir informa-
ções acerca de transações financeiras em livros comerciais distribuídos e redes de pagamento peer-to-peer; software não descarregável para uso em transa-
ções financeiras; software não descarregável para uso em trocas financeiras; software não descarregável para fornecer autenticação de partes para uma tran-
sação financeira; software para manter registos para transações financeiras; software não descarregável para a gestão de segurança criptográfica de transmis-
sões eletrónicas em redes de computador; software não descarregável para encriptar e permitir transmissão segura de informação digital pela internet; soft-
ware não descarregável para a conversão de moeda. CLASSE 43: Serviços de restaurantes; serviços de bar; serviços de hotéis. CLASSE 45: Serviços de 
redes sociais on-line; autenticação de informações de identificação pessoal; serviços de verificação de identidade; serviços de segurança de dados e informa-
ção; fornecimento de uma comunidade em linha para comprar, vender, trocar e discutir e partilhar informações acerca de ativos digitais, tokens digitais, 
criptoficha, criptofichas de consumo, token não fungível (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtu-
ais. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004879/2022/MN/MS  
41  
 
ADILSON SANTOS CARDOSO  
 
CABO VERDE  
 
PAIOL PERTO JARDIM SOPA PO  
 

Comercial  
 
11-04-2022  
 
CLASSE 41: Educação; Formação; divertimento; ativi-
dade desportivas e culturais 

 

00004880/2022/MN/MP  
33  
 
EUROCASH - COMERCIO E SERVICOS LDA.  
 
CABO VERDE  
Nossa Senhora. da Graça, Praia  
 
Comercial  
 
14-04-2022  
 
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (com exceção de cer-
vejas) 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

 00004882/2022/ME/MP&S  
07, 09, 40, 42  
 
TCL Technology Group Corporation  
 
CHINA  
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road, 
Zhongkai High Technology Development District, Hui-
zhou, Guangdong, China  
Industrial e comercial  
13-05-2022  
 
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

CLASSE 07: Máquinas para enrolar cabos de bateria; Máquinas de prensagem do núcleo da bateria; Máquinas para o fabrico de chips de memória; Equipa-
mento de processamento de wafers semicondutoras; Máquinas de processamento de wafers semicondutoras; Máquinas para o fabrico de semicondutores; 
Máquinas para o fabrico de substratos de semicondutores; Geradores móveis de energia elétrica; Alternadores; Dínamos; Geradores de eletricidade; Robôs 
e braços robóticos para o fabrico de semicondutores; Reactores de deposição química de vapor [CVD] para máquinas de fabrico de semicondutores; Reac-
tores epitaxiais para máquinas de fabrico de semicondutores; Implantadores iónicos para máquinas e sistemas de fabrico de semicondutores; Reactores de 
deposição física de vapor para máquinas de fabrico de semicondutores. CLASSE 09: Dispositivos de memória semicondutora; Software para uso no pro-
cessamento de wafers semicondutores; Cartões com chip; Sondas para testar semicondutores; Aparelhos para testar semicondutores; Fontes de energia 
elétrica sem ser geradores; Biochips; Semicondutores; Pastilhas de silício para circuitos integrados; chips semicondutores; Semicondutores eletrónicos; 
Wafers semicondutores; Fibras óticas [fios condutores de raios luminosos]; Pontos quânticos [materiais semicondutores cristalinos]; Amplificadores semi-
condutores ópticos; Inversores fotovoltaicos; Wafers solares; Wafers de silício; Wafers de silício monocristalino; Wafers de silício epitaxial; Resistências 
elétricas; Dispositivos semicondutores; Fotodíodos; Díodos de carboneto de silício; Díodos de laser superluminescentes; Transístores [eletrónica]; Estações  
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00004884/2022/ME/MP  
16 
 

Twinkl Ltd 

 
REINO UNIDO  
Wards Exchange, 197 Ecclesall Road, GB-Sheffield, 
South Yorkshire, S11 8HW, United Kingdom  
 

Industrial e comercial  
31-05-2022  
 
CLASSE 16: Material de ensino [com exceção dos 
aparelhos] 

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 

00004885/2022/ME/MP  
29, 32  
 
CALIDAD PASCUAL, S.A.U  
 
ESPANHA  
CarCarretera de Palencia s/n; 09400 Aranda de Duero; 
Burgos  
 
Industrial e comercial  
24-05-2022  
 
Abaixo listado 

de carregamento para veículos elétricos; Células de energia solar em silício cristalino; Transformadores de distribuição; Tubos retificadores; Módulos retifi-
cadores; Retificadores de corrente; Armários de distribuição [eletricidade]; Quadros de distribuição [eletricidade]; Estantes de distribuição [eletricidade]; 
Coletores elétricos; Unidades de alimentação elétrica [baterias]; Aparelhos elétricos de comutação; Instalações fotovoltaicas para a produção de eletricidade 
[centrais fotovoltaicas]; Módulos fotovoltaicos; Células fotovoltaicas; Módulos para produção de energia fotovoltaica; Acumuladores elétricos; Painéis 
solares e colectores de energia solar para a produção de electricidade; Pilhas solares; Carregadores de baterias solares. CLASSE 40: Produção de energia; 
Produção de energia elétrica; Produção de energia por centrais elétricas; Produção de energia elétrica a partir de fontes de energia renovável; Aluguer de 
geradores de eletricidade; Aluguer de geradores; Aluguer de equipamentos de geração de energia; Produção de eletricidade a partir de energia solar; Produ-
ção de energia elétrica a partir de energia eólica; Fabrico personalizado e serviço de montagem relacionados com peças semicondutoras e circuitos integra-
dos; Tratamento de produtos semitrabalhados através de eletrólise; Fabrico de wafers semicondutoras; Fabrico personalizado de componentes semiconduto-
res; Fabrico personalizado de aparelhos semicondutores. CLASSE 42: Serviços de design relacionados com circuitos integrados; Realização de estudos de 
projetos técnicos; Serviços de investigação na área da energia; Conceção e desenvolvimento de sistemas para geração de energia regenerativa; Investigação 
no domínio da tecnologia de processamento de semicondutores; Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; Consultoria técnica no domí-
nio da tecnologia de processamento de semicondutores; Conceção e planeamento técnico de centrais elétricas; Serviços de análise tecnológica relacionados 
com as necessidades energéticas e de energia de outros; Consultoria tecnológica no domínio da produção de energia alternativa; Desenvolvimento sistemas 
de gestão de energia e eletricidade; Consultoria em serviços tecnológicos em fornecimento de energia; Consultoria técnica no domínio da poupança de ener-
gia e eficiência energética; Consultoria tecnológica em produção e utilização energética; Conceção e desenvolvimento de software para o controlo, regula-
ção e monitorização de sistemas de energia solar. 

CLASSE 29: Fruta em conserva; Legumes em conserva; Leguminosas secas; Legumes secos; Snacks à base de frutos secos; Legumes cozidos; Geleias para 
alimentos; Marmelada; Frutas cozidas; Ovos; Leite; Leite em pó para alimentação; Leite condensado; Leite de soja [substituto do leite]; Bebidas à base de 
leite; Bebidas à base de leite contendo sumo de fruta; Bebidas lácteas, com predominância de leite; Bebidas lácteas contendo frutas; Bebidas lácteas aroma-
tizadas; Batidos de leite; Produtos de leite; Laticínios e sucedâneos de laticínios; Smetana [nata azeda]; Nata batida; Creme de barrar; Nata [láctea]; Nata 
batida; Queijo; Iogurte; Iogurtes aromatizados; bebidas de iogurte; Preparações para fazer iogurte; Iogurtes com baixo teor de gordura; Iogurtes com sabor a 
fruta; Óleos comestíveis; carne para consumo humano [fresca, refrigerada ou congelada]; legumes e frutas processados; Leguminosas em conserva; óleos e 
gorduras comestíveis. CLASSE 32: Águas [bebidas]; Água gasosa; Água mineral [bebidas]; Sumos vegetais [bebidas]; bebidas de fruta (não alcoólicas); 
Bebidas à base de sumos de vegetais não alcoólicas; Bebidas à base de soro de leite; Bebidas à base de soja, exceto sucedâneos do leite; Bebidas isotónicas; 
Limonadas; Sodas [águas]; Preparações para fazer bebidas não alcoólicas; Xaropes para bebidas; Extractos de fruta não alcoólicos; Bebidas não alcoólicas; 
Sumos vegetais [bebidas]; Sumos de fruta; Bebidas de sumos de fruta (não alcoólicas). 

Twinkl 

 

00004888/2022/MN/MP  
10 
 
Carboral Importação, Sociedade Unipessoal  
 
CABO VERDE  
Palmarejo, Praia ilha de Santiago - Cabo Verde  
 
 
Industrial e comercial  
02-06-2022  
 
CLASSE 10: Colchões ortopédico inteligentes 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

COLCHÃO INTELIGENTE 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004889/2022/MN/MS  
40  
 
SIMILI TRANSFORMAÇÃO E RECICLAGEM, LDA  
 
CABO VERDE  
 
Centro Cidade / Morada CENTRO CIDADE, Mindelo, 
Cabo Verde  
 

Comercial  
18-04-2022  
 
CLASSE 40: Reciclagem de diferentes tipos de resí-
duos, como plástico, madeira e cartão para produção de  

bolsas, carteiras, materiais de decoração de interiores, mobiliários de utilida-
de publica. Tecido reciclado de rede de pesca para criação de diferentes 
produtos (bolsas, sapatos e etc). Serviço de sensibilização comunitária, for-
mações, campos de férias, experiências turísticas, campanhas de limpeza, 
eventos, etc  

Reivindicação de cores: Azul marinho, Azul bebe, Azul turquesa, Amarelo, Preto, Branco, Cinza.  



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

15 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

00004890/2022/ME/MP  
18 
 

Kia Corporativo  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, Republic of 
Korea  

 
Industrial e comercial  
28-04-2022  
 
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

 

00004891/2022/ME/MS  
36 
 
Kia Corporativo  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, Republic of 
Korea  

 
Comercial  
28-04-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 18: Caixas portáteis de cosméticos (vendidas vazias); etiquetas de 
couro; vestuário para animais de estimação; peles e outros couros trabalha-
dos ou semi-trabalhados; couro e imitações de couro; imitações de couro; 
malas; sacos de bagagem; sacos de viagem; sacos de desporto; sacos para 
livros; bolsas; estojos de chaves de couro; estojos de cartões de visita; eti-
quetas de bagagem; malas de mão; caixas feitas de couro; recipientes de 
embalagem de couro; sacos (envelopes, bolsas) de couro para embalagem; 
acabamentos de couro para mobiliário; tiras para patins; pára-sóis (guarda-
sóis); guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; sacos de alimentação para 
animais; válvulas de couro; arreios para cavalos; rédeas para guiar crianças; 
tiras de couro. 

CLASSE 36: Serviços bancários e de seguros; fornecimento de informações 
relacionadas com assuntos financeiros e monetários; financiamento relacio-
nado com automóveis; financiamento de locação de automóveis; serviços 
bancários de hipotecas, empréstimos e corretagem; serviços de garantia fi-
nanceira para o reembolso de despesas incorridas como resultado de avarias 
de veículos; financiamento de aluguer com opção de compra; serviços de 
consultoria e corretagem relacionados com seguros de veículos; informação 
sobre seguro automóvel; corretagem de seguro automóvel; serviços de seguro 
automóvel; assuntos financeiros; prestação de informação relativa a bens 
imóveis; inquérito e consultoria de crédito; serviços financeiros de correta-
gem aduaneira; avaliação de arte e de antiguidades; avaliação de metais pre-
ciosos; prestação de informação relativa à avaliação de automóveis; avaliação 
de automóveis. 

 

00004892/2022/ME/MS  
38 
 
Kia Corporativo  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, Republic of 
Korea  
 

Comercial  
28-04-2022  
 
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 

00004893/2022/ME/MP  
07 
 
Kia Corporativo  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, Republic of 
Korea  
Comercial  
28-04-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 38: Transmissão e difusão de dados; difusão e transmissão de 
programas de rádio; serviços interactivos de radiodifusão e comunicação; 
serviços de telecomunicações; transmissão, difusão e recepção de áudio, 
vídeo, imagens fixas e em movimento, texto e dados; serviços de transmis-
são por satélite e de difusão televisiva; fornecimento de acesso à navegação 
através da rede de dados; transmissão por satélite de mensagens e dados para 
navegação aérea; serviços de telecomunicações sem fios para utilização em 
telefones inteligentes para o fornecimento de informações relativas ao histó-
rico de informações sobre viagens de veículos, gestão de locais de estaciona-
mento, informações sobre viagens, gestão da saúde do veículo, informações 
sobre condução, e dados promocionais de terceiros sob a forma de publicida-
de para condutores; transmissão de informação automóvel através de redes 
de comunicação; serviços de comunicação telefónica automóvel; transmis-
são electrónica de informação de localização de utilizadores através de saté-
lite e mecanismos de comunicação; fornecimento de acesso a aplicações 
através de redes de Internet/móveis; serviços de telecomunicações prestados 
através de redes de fibra óptica, sem fios e por cabo; comunicação por meio 
de telemóvel; serviços de comunicação telefónica; serviços de comunicação; 
aluguer de máquinas e aparelhos de telecomunicações; radiodifusão  

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2021-
0221455 na data 01-11-2021 efetuado na Coreia do Sul.  

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2021-
0221449 na data 01-11-2021 efetuado na Coreia do Sul. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2021-
0221448 na data 01-11-2021 efetuado na Coreia do Sul.  

CLASSE 07: Machos (máquinas-ferramentas); máquinas de triagem para a 
indústria; máquinas de lacticínios; motores eléctricos e motores a combustão 
(excepto para veículos terrestres); componentes de acoplamento e transmis-
são de máquinas, excepto para veículos terrestres; bombas de arejamento 
para aquários; bombas de gás (equipamento de estações de serviço); máqui-
nas automáticas de venda; dispositivos eléctricos de abertura e fecho de 
portas; gruas; limpa-neves; máquinas para trabalhar metais; máquinas de 
engenharia civil; máquinas químicas para fins industriais; máquinas de im-
pressão; máquinas de costura; máquinas de trabalhar vidro; máquinas de 
pintura; máquinas de embalagem; ignições electrónicas para veículos; peças 
mecânicas de motores para veículos terrestres; filtros para motores de auto-
móveis; blocos para motores de automóveis; bobinas de ignição para moto-
res de automóveis; bombas para motores de veículos terrestres; engrenagens 
de mudança de velocidade como partes de máquinas; acumuladores hidráuli-
cos como partes de máquinas; travões para máquinas; máquinas de lavagem 
de veículos; instalações de estacionamento automáticas; máquinas de proces-
samento de plástico; impressoras 3D; dispositivos de ignição para motores 
de veículos terrestres; geradores de corrente para automóveis; robots indus-
triais; robots para auxiliar nas tarefas diárias para fins domésticos; máquinas 
para fabrico de células secas; robots para máquinas-ferramentas; dispositivos 
de condução para robots; mecanismos de controlo para máquinas robotiza-
das; eléctrodos para máquinas de soldar. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2021-
0221452 na data 01-11-2021 efetuado na Coreia do Sul.  
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00004894/2022/ME/MS  
42  
 
Kia Corporation  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, Republic of 
Korea  
 
Comercial  
28-04-2022  
 
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 

00004896/2022/ME/MS  
09, 35, 41, 42  
 
PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS  
 
PORTUGAL  
 

Rua Dr. Egídio Guimarães, 74 - Lamaçães, CP nº 4719-
006 Braga, Portugal  
Comercial  
 
03-05-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 42: Testes/inspecção ou investigação de produtos farmacêuti-
cos/cosméticos ou alimentares; levantamento marinho, aéreo e terrestre; 
investigação e desenvolvimento de produtos; serviços de consultoria tecno-
lógica relacionados com a análise da engenharia mecânica; investigação 
relacionada com a engenharia mecânica; serviços de engenharia relaciona-
dos com a robótica; aluguer de robots de laboratório; testes de novos produ-
tos; serviços de engenharia da indústria de veículos terrestres; concepção de 
veículos automóveis; concepção de equipamento mecânico para o fabrico de 
automóveis; concepção de produtos; concepção de aparelhos e máquinas 
para enchimento; concepção de robots para uso industrial; serviços de con-
cepção de peças de veículos automóveis; serviços de concepção têxtil para 
acabamentos de veículos automóveis; desenvolvimento de programas de 
processamento de dados; programação de aplicações multimédia; engenharia 
de software; concepção e desenvolvimento de software; concepção e desen-
volvimento de software de aplicação para metaverso; serviços de programa-
ção informática para gestão remota de dados de instrumentos de diagnóstico 
médico; planeamento de software informático para fabrico de veículos; 
programação informática; concepção e desenvolvimento de software infor-
mático; desenvolvimento de hardware informático; serviços de ensaio, ins-
pecção e investigação nos domínios da agricultura, pecuária e pescas; desen-
volvimento de tecnologias para o fabrico de circuitos para comunicação sem 
fios, processamento electrónico de dados, electrónica de consumo, electróni-
ca automóvel; desenvolvimento de veículos; investigação tecnológica para 
automóveis, incluindo automóveis com auto-condução, automóveis eléctri-
cos, automóveis híbridos, automóveis a hidrogénio e automóveis ligados. 

CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, de pesquisa, de navega-
ção, topográficos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de 
pesagem, de medição, de sinalização, de detecção, de ensaio, de inspecção, 
de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos de condução, distribui-
ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da distribuição ou 
consumo de energia elétrica; aparelhos e instrumentos para registo, transmis-
são, reprodução ou tratamento de sons, imagens ou dados; suportes de dados 
gravados ou descarregáveis, software, suportes de dados e armazenamento 
digitais ou análogos virgens; mecanismos para aparelhos que funcionam com 
moedas; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; computadores e periféri-
cos de computador; fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões para 
os ouvidos de mergulho, molas nasais para mergulhadores e nadadores, luvas 
de mergulho, aparelhos respiratórios para natação subaquática; extintores; 
todos os itens anteriores, incluindo qualquer software de gestão empresarial 
para qualquer indústria, mas excluindo expressamente o software informático 
para a gestão de projetos como funcionalidade única ou software independen-
te CLASSE 35: Publicidade; gestão, organização e administração de negó-
cios; trabalho administrativo; serviços de assessoria empresarial, fornecimen-
to de informações comerciais a terceiros e promoção e realização de feiras e 
exposições, todos no âmbito de programas informáticos, de planeamento 
tecnológico e gestão de negócios; licenças de programas informáticos; forne-
cimento de sites na internet nos quais os utilizadores possam oferecer produ-
tos para venda e comprar produtos oferecidos para venda por terceiros; forne-
cimento de sites na internet onde se possam ver anúncios que promovam 
bens e serviços de terceiros; serviços de compras em online no âmbito de 
programas informáticos. CLASSE 41: Educação; formação; serviços de di-
vertimento; atividades desportivas e culturais. CLASSE 42: Serviços científi-
cos e tecnológicos, bem como serviços de investigação e design correlaciona-
dos; serviços de análise industrial, investigação industrial e design industrial; 
serviços de controlo de qualidade e autenticação; design e desenvolvimento 
de hardware e software; plataformas para desenho gráfico sob a forma de 
software como serviço [saas]; plataformas de jogo sob a forma de software 
como serviço [saas]; plataformas de inteligência artificial sob a forma de 
software como serviço [saas]; serviços de consultadoria no domínio do soft-
ware como serviço [saas]; software como serviço [saas]; serviços de software 
como serviço [saas] que incluem software para aprendizagem profunda; soft-
ware como serviço [saas] que inclui software para redes neuronais profundas; 
software sob a forma de serviço [saas] incluindo software para aprendizagem 
automática; serviços de software como serviço [saas] que incluem software 
para aprendizagem automática, aprendizagem profunda e redes neuronais 
profundas; todos os itens anteriores, incluindo qualquer software de gestão 
empresarial para qualquer indústria, mas excluindo expressamente o software 
informático para a gestão de projetos como funcionalidade única ou software 
independente 

 

00004895/2022/MN/MP  
18, 25  
 
CALNAVA CABO VERDE, LDA  
 
CABO VERDE  
ACHADA SANTO ANTÓNIO - JUNTO COMETA  
 
 
Industrial e comercial  
 28-04-2022  
 
CLASSE 18: Malas, bolsas e acessórios. CLASSE 25: 
Vestuários; calçados e Chapelaria. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2021-
0221451 na data 01-11-2021 efetuado na Coreia do Sul.  
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00004897/2022/ME/MP&S  
09, 35, 41, 42  
 
Primavera Business Software Solutions  
 
PORTUGAL  
Rua Dr. Egídio Guimarães, 74 - Lamaçães, CP nº 4719-
006 Braga, Portugal  
 
Industrial e comercial  
03-05-2022  
 
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 

00004898/2022/ME/MS  
35, 42  
 
PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS  
 
PORTUGAL  
 

Rua Dr. Egídio Guimarães, 74 - Lamaçães, CP nº 4719-
006 Braga, Portugal  
Comercial  
 
03-05-2022  
 
CLASSE 35: Publicidade; gestão, organização e admi-
nistração de negócios; trabalho administrativo; serviços  

CLASSE 09: aparelhos e instrumentos científicos, de pesquisa, de navega-
ção, topográficos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de 
pesagem, de medição, de sinalização, de detecção, de ensaio, de inspecção, 
de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos de condução, distribui-
ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da distribuição ou 
consumo de energia elétrica; aparelhos e instrumentos para registo, trans-
missão, reprodução ou tratamento de sons, imagens ou dados; suportes de 
dados gravados ou descarregáveis, software, suportes de dados e armazena-
mento digitais ou análogos virgens; mecanismos para aparelhos que funcio-
nam com moedas; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; computado-
res e periféricos de computador; fatos de mergulho, máscaras de mergulho, 
tampões para os ouvidos de mergulho, molas nasais para mergulhadores e 
nadadores, luvas de mergulho, aparelhos respiratórios para natação subaquá-
tica; extintores; todos os itens anteriores, incluindo qualquer software de 
gestão empresarial para qualquer indústria, mas excluindo expressamente o 
software informático para a gestão de projetos como funcionalidade única 
ou software independente. CLASSE 35: publicidade; gestão, organização e 
administração de negócios; trabalho administrativo; serviços de assessoria 
empresarial, fornecimento de informações comerciais a terceiros e promoção 
e realização de feiras e exposições, todos no âmbito de programas informáti-
cos, de planeamento tecnológico e gestão de negócios; licenças de progra-
mas informáticos; fornecimento de sites na internet nos quais os utilizadores 
possam oferecer produtos para venda e comprar produtos oferecidos para 
venda por terceiros; fornecimento de sites na internet onde se possam ver 
anúncios que promovam bens e serviços de terceiros; serviços de compras 
em online no âmbito de programas informáticos. CLASSE 41: educação; 
formação; serviços de divertimento; atividades desportivas e culturais. 
CLASSE 42: serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de 
investigação e design correlacionados; serviços de análise industrial, investi-
gação industrial e design industrial; serviços de controlo de qualidade e 
autenticação; design e desenvolvimento de hardware e software; plataformas 
para desenho gráfico sob a forma de software como serviço [saas]; platafor-
mas de jogo sob a forma de software como serviço [saas]; plataformas de 
inteligência artificial sob a forma de software como serviço [saas]; serviços 
de consultadoria no domínio do software como serviço [saas]; software 
como serviço [saas]; serviços de software como serviço [saas] que incluem 
software para aprendizagem profunda; software como serviço [saas] que 
inclui software para redes neuronais profundas; software sob a forma de 
serviço [saas] incluindo software para aprendizagem automática; serviços de 
software como serviço [saas] que incluem software para aprendizagem auto-
mática, aprendizagem profunda e redes neuronais profundas; todos os itens 
anteriores, incluindo qualquer software de gestão empresarial para qualquer 
indústria, mas excluindo expressamente o software informático para a gestão 
de projetos como funcionalidade única ou software independente 

de assessoria empresarial, fornecimento de informações comerciais a tercei-
ros e promoção e realização de feiras e exposições, todos no âmbito de pro-
gramas informáticos, de planeamento tecnológico e gestão de negócios; li-
cenças de programas informáticos; fornecimento de sites na internet nos 
quais os utilizadores possam oferecer produtos para venda e comprar produ-
tos oferecidos para venda por terceiros; fornecimento de sites na internet 
onde se possam ver anúncios que promovam bens e serviços de terceiros; 
serviços de compras em online no âmbito de programas informáticos CLAS-
SE 42: Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de investiga-
ção e design correlacionados; serviços de análise industrial, investigação 
industrial e design industrial; serviços de controlo de qualidade e autentica-
ção; design e desenvolvimento de hardware e software; plataformas para 
desenho gráfico sob a forma de software como serviço [saas]; plataformas de 
jogo sob a forma de software como serviço [saas];  plataformas de inteligên-
cia artificial sob a forma de software como serviço [saas]; serviços de consul-
tadoria no domínio do software como serviço [saas]; software como serviço 
[saas]; serviços de software como serviço [saas] que incluem software para 
aprendizagem profunda; software como serviço [saas] que inclui software 
para redes neuronais profundas; software sob a forma de serviço [saas] inclu-
indo software para aprendizagem automática; serviços de software como 
serviço [saas] que incluem software para aprendizagem automática, aprendi-
zagem profunda e redes neuronais profundas; todos os itens anteriores, inclu-
indo qualquer software de gestão empresarial para qualquer indústria, mas 
excluindo expressamente o software informático para a gestão de projetos 
como funcionalidade única ou software independente  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004899/2022/ME/MP&S  
09, 36, 42  
Wemade Co., Ltd.  
 
COREIA DO SUL  
Wemade Tower, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  
 
Industrial e comercial  
05-05-2022  
Abaixo listado 

WEMIX 

CLASSE 09: Software de jogos de realidade virtual; software de multimédia interactivo para jogos; software de jogos de computador descarregável através 
de uma rede global informática e dispositivos sem fios; programas de jogos de computador gravados; software de jogos de computador gravados; software 
de jogos de computador descarregável; aplicações para telefones inteligentes (software) descarregáveis; programas de jogos electrónicos descarregáveis; 
programas de jogos de computador descarregáveis; programas de jogos de computador interactivos; software de jogos de computador para utilização em 
telemóveis e telefones celulares; programas de computador e software para processamento de imagens utilizados em telemóveis; software de jogos electró-
nicos para telemóveis; programas de jogos de computador descarregáveis através da Internet; programas de jogos interactivos; software de jogos electróni-
cos; programas de jogos electrónicos; programas de jogos de computador; software de jogos electrónicos para dispositivos electrónicos portáteis; software 
descarregável para pagamentos monetários electrónicos; programas informáticos descarregáveis para pagamentos monetários electrónicos; software descar-
regável para dinheiro virtual; software de realidade virtual; software descarregável para gerar chaves criptográficas para receber e gastar moeda criptográfi-
ca. CLASSE 36: Serviços de corretagem relativos ao câmbio entre moedas virtuais; fornecimento de informações relativas a moedas virtuais; corretagem 
de moeda virtual; extracção de moeda virtual para outros; fornecimento de informações relativas a assuntos financeiros e monetários; serviços de financia-
mento; aluguer de imóveis; serviços de moeda electrónica pré-paga; emissão de cupões electrónicos comerciais na natureza de fichas de valor através de 
telefones inteligentes; serviços de corretagem relativos a moeda virtual, através de serviços de portal em linha; transferência de dinheiro; serviços de cartei-
ra electrónica (serviços de pagamento electrónico); pagamento electrónico para outros; emissão de carteiras electrónicas para pagamento electrónico; servi-
ços de processamento de transacções de pagamento de moeda electrónica; fornecimento de informações relativas ao processamento de transacções de paga-
mento de moeda electrónica; gestão de moeda electrónica; emissão de moeda electrónica; emissão de cupões de desconto móveis na natureza de fichas de 
valor; emissão de cupões de desconto na natureza de fichas de valor no domínio financeiro; emissão de cupões electrónicos comerciais na natureza de  
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fichas de valor através de computadores pessoais no domínio financeiro. CLASSE 42: Programação informática; fornecimento de PaaS (plataforma como 
serviço); Plataforma como Serviço [PaaS]; construção de plataformas de Internet para comércio electrónico; desenvolvimento de software informático; 
desenvolvimento de software relacionado com moeda virtual e moeda criptográfica; desenvolvimento de plataforma de Internet baseado em tecnologia de 
cadeia de blocos; concepção, criação, manutenção e hospedagem de websites; concepção, criação, manutenção e hospedagem de aplicações móveis; desen-
volvimento de software para comércio electrónico baseado em tecnologia de cadeia de blocos; desenvolvimento de sistemas informáticos relacionados com 
finanças baseado em tecnologia de cadeia de blocos; serviços de consultoria técnica informática no domínio da moeda virtual, moeda criptográfica, e tecno-
logia de cadeia de blocos. 

 00004900/2022/ME/MP  
21 
 
YETI Coolers, LLC  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
7601 Southwest Pkwy, Austin, Texas 78735, United 
States of America  
 
Industrial e comercial  
05-05-2022  
 
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 

 

CLASSE 21: Artigos para beber; artigos para bebidas; copos para beber, nomeadamente, copos largos; chávenas; canecas; canecas de café; chávenas de 
café; chávenas de café, chávenas de chá e canecas; copos de cocktail; pequenos jarros; canecas de cerveja; jarros de cerveja; garrafas de beber para despor-
to; jarros; copos de vinho; garrafas de vácuo; tampas para taças; taças de parede dupla; copos para beber; recipientes para beber; copos largos para beber; 
canecas de viagem; canecas isoladas; copos de cerveja; palhinhas para beber; taças de beber para bebés e crianças; garrafas, vendidas vazias; garrafas de 
desporto vendidas vazias; garrafas de água reutilizáveis vendidas vazias; garrafas de água reutilizáveis de aço inoxidável vendidas vazias; taças para beber 
vendidas com tampas; tampas com bicos para beber para garrafas de água reutilizáveis; taças de parede dupla com tampas e palhinhas; taças de parede du-
pla com tampas; garrafas de água vendidas vazias; copos de whisky; recipientes com isolamento térmico; palhinhas para beber; suporte portátil para recipi-
entes de bebidas; copos de gole; copos de beber para bebés e crianças e respectivas peças e acessórios, nomeadamente, copos para bebés e crianças vendi-
dos como uma unidade com válvulas e tampas; copos de beber para bebés e respectivas peças e acessórios, nomeadamente, válvulas e tampas vendidas 
como uma unidade; copos de beber para crianças e respectivas peças e acessórios, nomeadamente, copos de beber para bebés e crianças vendidos como uma 
unidade com tampas não isoladas; palhinhas de beber para bebés e crianças; pegas especialmente adaptadas para artigos para bebidas; recipiente de vácuo 
para alimentos e bebidas quentes ou frios; artigos isolados para beber; artigos isolados para bebidas; recipientes de retenção da temperatura; suportes de 
mangas isolantes para garrafas; suportes de mangas isolantes para latas de bebidas; invólucros com isolamento térmico para latas para manter o conteúdo 
frio ou quente; suportes de mangas isolantes para jarros, garrafas ou latas; suportes de mangas isolantes em aço inoxidável para jarros, garrafas ou latas; 
suporte de manga isolante para copos de bebidas; suportes para de bebidas em aço inoxidável; suportes de aço inoxidável para latas e garrafas; abre-
garrafas, não eléctricos; abre-garrafas não eléctricos; abre-garrafas; pacotes frios para refrigeração de alimentos e bebidas; pacotes frios utilizados para 
manter alimentos e bebidas frios; pratos para alimentação de animais domésticos; recipientes para alimentação de animais domésticos; tigelas para alimen-
tação e bebida de animais domésticos; pratos para animais domésticos; tigelas de água para animais domésticos; tigelas para animais domésticos; tigelas de 
bebida para animais domésticos; baldes de plástico; selhas de lavagem; baldes; selhas para gelo; baldes de lavagem; selhas; organizador para balde de ferra-
mentas, nomeadamente, um organizador especialmente adaptado para fixação a um balde para conter ferramentas e outros dispositivos; tampas adaptadas 
para baldes; geladeiras portáteis não eléctricas; refrigeradores portáteis não eléctricos; sacos frigoríficos portáteis não eléctricos; mochilas frigoríficas portá-
teis não eléctricas; recipientes isolados para alimentos ou bebidas; recipientes com isolamento térmico para bebidas; recipientes isolados para alimentos ou 
bebidas para uso doméstico; recipientes com isolamento térmico para alimentos ou bebidas; caixas de almoço isoladas; sacos de almoço isolados; baldes 
para gelo; sacos com isolamento térmico para alimentos ou bebidas; sacos isolados para alimentos ou bebidas para uso doméstico; arcas frigoríficas portá-
teis para alimentos e bebidas; recipientes com isolamento térmico para uso doméstico; recipientes para gelo; refrigeradores de bebidas portáteis não eléctri-
cos; caixas frigoríficas portáteis, não eléctricas; recipientes isolados termicamente para alimentos; recipientes isolados para alimentos e bebidas; refrigera-
dores de água portáteis não eléctricos; distribuidores de água isolados; caixas de almoço; sacos de almoço não de papel; recipientes de armazenamento para 
uso doméstico; recipientes domésticos para alimentos; baldes de almoço; recipientes de plástico para armazenamento doméstico; recipientes para uso de 
cozinha; recipientes de cozinha; recipientes de plástico portáteis para armazenamento de artigos domésticos e de cozinha; recipientes domésticos portáteis 
para todos os fins; recipientes para uso doméstico; recipientes não modulares para utilização no transporte e armazenamento para uso doméstico; recipientes 
de plástico para armazenamento para uso doméstico; recipientes de cozinha não eléctricos não fabricados em metal precioso; recipientes domésticos não 
metálicos para alimentos que podem ser fechados à chave; bujões de drenos para drenagem; distribuidores portáteis de bebidas; bicos de vazamento para 
uso doméstico; distribuidores de água; tabuleiros para uso doméstico; cestos metálicos para uso doméstico; cestos para uso doméstico; cestos de metal para 
uso doméstico; tabuleiros interiores para refrigeradores portáteis não eléctricos; organizadores interiores para refrigeradores portáteis não eléctricos; prate-
leiras interiores para refrigeradores portáteis não eléctricos; divisórias interiores para refrigeradores portáteis não eléctricos; prateleiras interiores para bal-
des; tabuleiros interiores para baldes; organizador para baldes, nomeadamente, um organizador especialmente adaptado para fixação a um balde para conter 
ferramentas e outros dispositivos; suporte tipo manga para garrafas, nomeadamente, suporte de garrafas para uso doméstico; suporte de garrafas em neopre-
no, nomeadamente, suportes de garrafas para uso doméstico; cintas especialmente adaptadas para suportar garrafas; saco especialmente adaptado para trans-
portar garrafas; suporte tipo manga para garrafas; peças estruturais e acessórios para os artigos supracitados; acessórios para os artigos supracitados. 

YETI 

00004901/2022/MEN/MP  
29 
 
João Fonseca Ferreira  
 
CABO VERDE  
São Vicente - Mindelo - Dji D´Sal - Travessa 10 porta 
nº6  
 
Industrial e comercial  
25-03-2022  
CLASSE 29: Torresmo, frisnode e carne assada (todos 
derivados de porco). 
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00004902/2022/ME/MS  
34 
 
KIA CORPORATION  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 
Comercial  
17-06-2022  
 
CLASSE 37: Instalação/manutenção/reparação de carre-
gador de gás natural comprimido; serviços de garagem  

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 

00004903/2022/ME/MS  
35 
 
KIA CORPORATION  
 
COREIA DO SUL  
 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 

Comercial  
 
17-06-2022  
 
CLASSE 35: Serviços de publicidade; organização de  

para a manutenção e reparação de veículos motorizados; serviços de substi-
tuição de bateria de automóvel; carregamento de bateria de veículo; serviços 
de reparação de veículo; manutenção, assistência e reparação de veículos; 
manutenção e reparação de veículo com motor elétrico; serviço de reabaste-
cimento de gás de hidrogénio para veículos; estações de serviço de veículo 
[reabastecimento e manutenção]; reparação e manutenção de automóveis e 
peças dos mesmos; fornecer informações relacionadas com reparação ou 
manutenção de automóveis; manutenção e reparação de veículo automóvel; 
reparação de componentes internos de automóvel; reparação e manutenção 
de veículos; inspeção de automóveis e peças dos mesmos antes de manuten-
ção e reparação; serviço de reabastecimento de gás natural para veículos 
motorizados; manutenção e reparação de pneus; serviços de recarregamento 
para veículos elétricos; reparação e manutenção de motores para veículos 
automóveis; reparação de dispositivos de travão; instalação, manutenção e 
reparação de baterias e acumuladores; recarregamento de baterias e acumu-
ladores; gestão de bateria; instalação de sistemas automóveis de arranque 
remoto; limpeza de automóvel e lavagem de carros; desinfeção para veícu-
los; instalação padrão de peças externas, internas e mecânicas de veículos 
[tuning]; transformação (tuning) de veículos motorizados. 

exibições para fins comerciais/promocionais e de publicidade; organização 
de exibições e eventos para fins comerciais ou de publicidade; marketing; 
demonstração de bens; promoção de vendas para outros; publicidade de auto-
móveis para venda através da Internet; fornecer informações de negócios e 
marketing; gestão de negócios de instalações de estacionamento de carros; 
fornecer informações através da internet relacionadas com venda de automó-
veis; serviços de comparação de preços; serviços de agência de informações 
comerciais; serviços de intermediação comercial; serviços de assistência, 
gestão e administração de negócios; serviços de assistência, assessoria e 
consultadoria em relação a organização de negócios; fornecer informações 
comerciais e assessoria para consumidores na escolha de produtos e serviços; 
fornecer recomendações de bens para consumidores para fins comerciais; 
fornecer informações de consumidor relacionadas com bens e serviços; com-
pilação de informações em bases de dados de computador; agências de im-
portação e exportação; serviços de trabalhos administrativos; serviços de 
encomenda online; serviço de leilões; serviço de secretariado; concertação de 
subscrições para média de informações; serviços grossistas contendo automó-
veis; serviços retalhistas contendo automóveis; serviços grossistas contendo 
peças e acessórios de automóveis; serviços retalhistas contendo peças e aces-
sórios de automóveis; serviços grossistas contendo automóveis usados; servi-
ços retalhistas contendo automóveis usados; serviços grossistas contendo 
bateria de automóvel; serviços retalhistas contendo bateria de automóvel; 
serviços grossistas contendo ficheiro de imagem descarregável; serviços 
retalhistas contendo ficheiro de imagem descarregável; serviços de armaze-
namento retalhista online para ficheiros de imagem descarregáveis contendo 
tokens não fungíveis; serviços de armazenamento retalhista online para fi-
cheiros de imagem descarregáveis contendo imagens de personagem para 
metaverso; serviços de armazenamento retalhista online para ficheiros de 
dados gravados; serviços de armazenamento retalhista online para ficheiros 
de dados gravados contendo metadados que contém informações sobre ativos 
digitais; serviços de armazenamento retalhista online para imagens digitais 
descarregáveis; serviços de armazenamento retalhista online para fotos digi-
tais disponíveis para descarregamento; serviços de armazenamento retalhista 
online para gráficos de computador descarregáveis; serviços de armazena-
mento retalhista online para gráficos descarregáveis para telemóveis; serviços 
de armazenamento retalhista online para software de sistema operacional 
informático; serviços de armazenamento retalhista online para software ope-
racional informático; serviços de armazenamento retalhista online para soft-
ware de realidade virtual; negócios de promoção de vendas; negócios de 
promoção de vendas para fornecer software relacionado com avatar; promo-
ção de vendas para fornecer software para tokens não fungíveis; promoção de 
vendas para fornecer ficheiros de imagem descarregáveis; promoção de ven-
das ao fornecer ficheiros de imagem descarregáveis contendo tokens não 
fungíveis (NFTs); negócios de promoção de vendas para fornecer ficheiros 
de imagem descarregáveis contendo mercadoria virtual como vestuário, sapa-
tos, sacos, chapelaria, artigos de ótica, equipamento desportivo, obras de arte, 
pinturas, brinquedos, etc. para metaverso; negócios de promoção de vendas 
para fornecer ficheiros de imagem descarregáveis para automóveis contendo 
metaverso; promoção de vendas através do fornecimento de bens virtuais 
descarregáveis, nomeadamente, fornecer programa de computador para reali-
dade virtual online; fornecer mercado online para compradores e vendedores 
de bens e serviços para o metaverso; negócios retalhistas de software de 
gestão de conteúdo metabus; software de gestão de conteúdo metabus; negó-
cios grossistas; negócios grossistas de interface de metabus; negócios reta-
lhistas de interface de metabus.  

KIA 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2022-
0054077 na data 23-03-2022 efetuado na Coreia do Sul.  

KIA 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2022-
0054075 na data 23-03-2022 efetuado na Coreia do Sul.  
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máquinas]; bombas de gasolina  (equipamento de posto  
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KIA 

de gasolina); aparelhos de abertura e fechamento de porta elétrica; gruas; 
elevadores de veículo; limpa-neves; acumuladores hidráulicos que são peças 
de máquinas; travões para máquinas; máquinas para trabalhar o metal; má-
quinas de formação para pastilha de travão de automóvel; machos de rosca 
[máquinas-ferramentas]; torneiras [peças de máquinas, motores ou motores]; 
máquinas de triagem para indústria; máquinas químicas para propósitos 
industriais; ignições eletrónicas para veículos; peças de motores mecânicos 
para veículos terrestres; motores para a geração de eletricidade; blocos de 
motores para automóveis; motores [exceto para veículos terrestres]; bombas 
para motores de veículos terrestres; caixas de velocidade sendo peças de 
máquinas; mecanismos de controlo para máquinas ou motores; componentes 
de acoplamento e transmissão de máquinas exceto para veículos terrestres; 
máquinas para lavar veículos; instalações de estacionamento automático; 
dispositivos de ignição para motores de veículos terrestres; geradores de 
corrente para automóveis; motores para modelos de veículos; geradores; 
turbogeradores; geradores portáteis de energia elétrica; robôs para ajudar 
com tarefas diárias para fins domésticos; robôs industriais; robôs para má-
quinas-ferramentas; dispositivos de condução para robôs; mecanismos de 
controlo para robôs; aparelhos para fabricar baterias solares; elétrodos para 
soldadura de máquinas. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2022-
0054064 na data 23-03-2022 efetuado na Coreia do Sul.  
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CLASSE 09: Chips de ADN; fechaduras elétricas para veículos; instrumentos para diagnóstico [para uso científico]; instrumentos de laboratório [sem ser 
para uso médico]; aparelhos e instrumentos para física; aparelhos e instrumentos óticos exceto para óculos e aparelhos fotográficos; equipamento de segu-
rança para veículos, nomeadamente, câmaras; câmaras de deteção de ângulo morto para expor e eliminar os ângulos mortos em ambos os lados do veículo; 
câmara de caixa negra para carros; câmaras de reconhecimento de carros; câmaras com visão noturna infravermelha com linhas aéreas integradas; equipa-
mento fotográfico; aparelhos de videoconferência; sistemas de cinema em casa; aparelhos de ensino audiovisual; sensores de distância; sensor lidar para 
detetar objetos e movimentos para carros autónomos; sensores de deteção de movimento em ângulo morto; sensores de deteção de objeto em ângulo morto; 
sensores de movimento em ângulo morto; sensores para medir velocidade; aparelhos para testar travões de veículo; aparelhos para testar transmissões para 
veículo; termostatos para veículos; aparelhos para conduzir veículos automaticamente; sensores de estacionamento para veículos; registadores quilométricos 
para veículos; aparelhos de diagnóstico para veículos; indicadores automáticos de pressão baixa em pneus de veículos; sensores para motores; sensores para 
determinar posição, velocidade, aceleração e temperatura; sensores para determinar posição; aparelhos de controlo de velocidade de veículo automático; 
sensores de movimento para automóveis; sensores eletrónicos para automóveis, nomeadamente, sensores de segurança para frente e para trás; sensores de 
velocidade para automóveis; aparelhos de OBD (diagnóstico de bordo) para automóveis; sensores eletrónicos para automóveis, nomeadamente, unidades 
detetoras para uso em controlo do acionamento e operação de aparelho e equipamento de segurança automotiva; sensores eletrónicos para automóveis, no-
meadamente, sensores para uso em controlo do acionamento e operação de aparelho e equipamento de segurança automotiva; sensores de estacionamento e 
localização para automóveis; sensores de estacionamento para automóveis; sensores de colisão para automóveis; odómetros; equipamento de segurança para 
veículos, nomeadamente, sensores de salvaguarda; sensores eletrónicos para veículos; sensor de distância lateral para carros; sensor de segurança lateral para 
carros; instrumentos de medição; aparelhos de controlo de velocidade de veículo; sensores de temperatura e ambiental para medir a presença de objetos no 
ambiente e a velocidade, trajetória, e orientação de objetos; óculos protetores; óculos de sol; óculos; estojos de óculos; equipamento para o registo do tempo; 
máquinas calculadoras, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos de aviso para som virtual de motor de automóveis; alarmes de 
colisão; alarmes para sistema de monitorização de pressão de pneu; aparelhos de prevenção de roubo; Sinais, luminosos ou mecânicos; lâmpadas de aviso 
para veículos; veículos de combate a incêndio; sensor de ar para veículos; carregadores de bateria com USB para uso em automóveis; aparelhos de controlo 
elétrico robótico; fontes de alimentação elétricas ininterruptas; reguladores de tensão para veículos; controlo elétrico de dispositivos para motores; dispositi-
vos de carregamento para equipamento recarregável; estações de carregamentos para veículos elétricos; controlador de abastecimento de energia elétrica; 
controlo elétrico de dispositivos; instalações de controlo (elétrico-); aparelhos e instrumentos para regular eletricidade; aparelhos reguladores, elétrico; apa-
relhos e instrumentos para transmitir, distribuir, transformar, armazenar, regular ou controla a corrente elétrica; retificadores de corrente; aparelhos para 
ajustar faróis; módulos solares; baterias para veículos; pilhas de combustível; baterias para automóveis; baterias recarregáveis; baterias para veículos elétri-
cos; baterias elétricas; baterias de níquel-hidrogénio; aparelhos de armazenamento de energia compreendidos por baterias; baterias externas (baterias recar-
regáveis); aparelhos e instrumentos de medição de eletricidade; cabos de arranque para motores; cabos elétricos, fios, condutores e acessórios de conexão 
para tal; cabos híbridos elétricos; caixas negras [dispositivos de registo de dados]; sistemas de processamento de voz; aparelho de gravação de vídeo para 
veículos; leitores de cassete para carro; relógios inteligentes; computadores de usar no corpo; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som, 
imagens e dados; aparelhos de monitorização remota; instrumentos de monitorização eletrónica, sem ser para uso médico; aparelhos de monitorização televi-
siva; dispositivo de navegação por GPS; dispositivos de localização e rastreio por GPS; aparelhos de controlo remoto para instrumentos de automação indus-
trial; detetores de objeto de radar para veículos; aparelhos de ignição elétrica para ignição à distância para veículos; aparelhos de navegação para veículos 
[computadores integrados]; aparelhos de controlo remoto; dispositivos de navegação por GPS para carros; aparelhos elétricos de telecomunicações; navega-
ção audiovisual para veículos montados com sistema de pagamento simples dentro do veículo; aparelhos de telecomunicação para uso em carros; terminais 
para transação eletrónica com carros incorporados; terminais eletrónicos para cobrança de portagem na autoestrada; robôs de laboratório; robôs humanoides 
com inteligência artificial para uso em investigação científica; software para controlo de robôs; software de computador descarregável para o fornecimento 
de informações relacionadas ao historial de informações de viagem de veículo, gestão de localização de estacionamento, informações de viagem, gestão de 
integridade de veículo, informações de condução, e dados promocionais de terceiros na forma de publicidade para condutores; software de computador gra-
vado e descarregável para condução autónoma de veículos motorizados; software gravado para processamento de dados para controlo de condução autóno-
ma; software de computador gravado e descarregável para navegação, direção, calibração e gestão de veículo autónomo; software descarregável para identi-
ficação de localização de estacionamento; software de computador gravado e descarregável para navegação de veículo; software gravado para lançamento, 
coordenação, calibração, direção e gestão de frotas de veículos; software de computador gravado e descarregável para controlo de redes de comunicações de 
veículos; plataformas de software de computador gravado e descarregável para sistemas de assistência de condutor e segurança avançados para veículos; 
programas de computador e software para veículos; software descarregável para o controlo e controlo remoto de veículos; bases de dados de computador; 
software informático para pagamento simples; software de aplicação informático para uso em telefones inteligentes para pagamento simples; software de 
navegação audiovisual dentro de veículo para pagamento simples; software para armazenamento e recuperação segura de dados e transmissão de informa-
ções de consumidor usado por indivíduos, instituições bancárias e financeiras para pagamento eletrónico; aplicação de telefone inteligente descarregável 
(software); software informático para uso com planeadores de rota, mapas eletrónicos e dicionários digitais para fins de navegação; software de aplicação 
informático para telefones inteligentes para uso em arrendamento (leasing) de carro de aluguel e manutenção de carro de aluguel; software informático para 
facilitar transações de pagamento por meios eletrónicos através de redes sem fio, redes de computador globais e/ou dispositivos de telecomunicações mó-
veis; software descarregável de aplicação para computadores para uso em telefones inteligentes para o fornecimento de informações relacionadas ao historial 
de informações de viagem de veículo, gestão de localização de estacionamento, informações de viagem, gestão de integridade de veículo, informações de 
condução, e dados promocionais de terceiros na forma de publicidade para condutores; software de computador descarregável para fornecer diagnóstico 
remoto de veículo, informações de manutenção de veículo, entretenimento na forma de exibições audiovisuais em veículos, comunicação de terceiros em 
veículos, função de navegação, e exibição audiovisual em veículos; aplicação de telefone inteligente (software) que permite que os condutores façam paga-
mento simples dentro do veículo referente a reabastecimento, estacionamento, uso de portagem e compra de produtos em diversas lojas; aplicação de telefo-
ne inteligente (software) que permite que os condutores façam pagamento simples dentro do veículo referente a reabastecimento, estacionamento, uso de 
portagem e compra de produtos em diversas lojas, assim como encomendar a compra de alimentos e bebidas no veículo; software informático que permite 
que os condutores façam pagamento simples dentro do veículo referente a reabastecimento, estacionamento, uso de portagem e compra de produtos em 
diversas lojas, assim como encomendar a compra de alimentos e bebidas no veículo; software de aplicação para fornecer serviço de agência de pagamento 
eletrónico; software informático para plataforma de pagamento simples dentro do veículo; aplicação de telefone inteligente (software) acessível para siste-
mas dentro do veículo; programa de computador para pagamento simples através de navegação audiovisual dentro de veículo; firmware de computador para 
plataforma de pagamento simples dentro do veículo; aplicação de telefone inteligente (software) para pagamento simples dentro do veículo; software de 
aplicação informático para uso em telefones inteligentes para uso na gestão de aluguer de veículo e manutenção de veículo; software de aplicação informáti-
co para uso em telefones inteligentes para um arrendamento de veículo; software descarregável de aplicação para computadores para telemóveis para uso na 
operação e gestão de veículos; software informático gravado para condução segura de carro; software descarregável de aplicação para computadores para 
veículos; software de aplicação informático para computadores e dispositivos móveis, nomeadamente, software para localizar e partilhar informações refe-
rentes a estações de carregamento de veículos elétricos; cartões codificados para uso em relação à transferência eletrónica de transações financeiras; hardwa-
re informático para uso com sistemas de navegação por satélite e/ou GPS para fins de navegação; aparelhos de processamento de dados; hardware informáti-
co para facilitar transações de pagamento por meios eletrónicos através de redes sem fio, redes de computador globais e/ou dispositivos de telecomunicações 
móveis; instalações a laser, sem ser para uso médico, para deteção de distância de objetos; aparelhos de direção, automática, para veículos; simulador para 
dispositivos óticos; simuladores de treinamento de condução de veículo; simuladores de voo para aeronave; terminal de pagamento eletrónico operado por  

KIA 
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cartões codificados, cartões de valor armazenado, cartões pré-pagos e cartões de circuito integrado (smart card); aparelhos de reconhecimento de fala; apare-
lhos digitais de gravação de condução de carro; caixa negra para carros; sistema eletrónico de entrada sem chave para automóveis; aparelhos de controlo 
eletrónico para condução autónoma de veículos; aparelhos informáticos para identificação de localização de estacionamento; terminal de segurança para 
transações eletrónicas dentro do veículo; dispositivos para processo de pagamento eletrónico dentro do veículo; hardware informático para lançamento, 
coordenação, calibração, direção, e gestão de frotas de veículos; hardware informático para transmissão de dados dentro de um veículo e para comunicações 
entre e de entre veículos e uma plataforma na nuvem; aparelhos de exibição de informações de LED para carro; detetores de objeto a laser para uso em veí-
culos; aparelhos informáticos para o controlo e controlo remoto de veículos; monitores de exibição de computador; componentes e peças de computador; 
hardware informático; periféricos adaptados para uso com computadores; cartuchos e cassetes de videogame; artigos de vestuário protetor para vestir por 
motociclistas para proteção contra acidente ou lesões; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de multimédia descarregáveis; ficheiros de imagem des-
carregáveis; gráficos de computador descarregáveis; imagem descarregável; cartão de plástico codificado; bilhete descarregável; mapas eletrónicos descarre-
gáveis; mapas digitais de computador; software operacional de conteúdo do metaverso; software de jogo para metaverso; interfaces para metaverso; fichei-
ros de dados gravados contendo meta dados que contém informações sobre ativos digitais; ficheiros de imagem descarregáveis contendo mercadoria virtual 
como vestuário, sapatos, sacos, chapelaria, artigos de ótica, equipamento desportivo, obras de arte, pinturas, brinquedos, etc. para metaverso; ficheiros de 
imagem descarregáveis contendo carros virtuais para metaverso; ficheiros de imagem descarregáveis contendo imagens de personagem para metaverso; 
ficheiros de imagem descarregáveis contendo avatares para metaverso; software para tokens não fungíveis; software para metaverso; software informático 
para armazenamento automático de transação de dados de tokens não fungíveis à base de cadeia de blocos; software informático para emissão, transação, 
venda, gestão, e verificação de tokens não fungíveis à base de cadeia de blocos; tokens não fungíveis à base de cadeia de blocos; software informático para 
emissão, transação, venda, gestão, e verificação de propriedade à base de cadeia de blocos e licenciamento de conteúdo digital; software descarregável para 
moeda virtual; programas de computador descarregáveis para pagamento de moeda eletrónica; software de aplicação informático para experiência de meta-
verso; software de distribuição de conteúdo de metaverso; software informático para fornecer conteúdo de metaverso; software de jogo para telefones inteli-
gentes a fim de experimentar indiretamente diversas informações através de metaverso; software de exibição de vídeo; software (para o propósito de edi-
ção/armazenamento/partilha/difusão/envio/visualização ou conversa por fotos/vídeos); software de aplicação informático para câmara de telemóvel com 
base em realidade virtual/aumentada; programas de computador e software contendo serviço que automaticamente converte retrato em imagens de avatar em 
3D); software para criar/manipular/participar em ambientes virtuais em 3D; software informático de comércio eletrónico contendo tokens não fungíveis 
(NFTs); software informático para uso em implementar o metaverso; software informático para serviço de metaverso; software para navegar um ambiente de 
realidade aumentada; software de realidade virtual; software para experiências de realidade virtual; software para navegar um ambiente de realidade virtual; 
software de realidade virtual para utilizadores experimentarem visualização, manipulação e imersão de realidade virtual; software de realidade aumentada 
para experiências interativas; software de realidade virtual para experiências interativas; software para experiências de realidade aumentada; software de 
realidade aumentada; software de realidade virtual que permite que você forneça experiências de realidade virtual com computadores/tablets/dispositivos 
móveis/telemóveis. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2022-0054065 na data 23-03-2022 efetuado na Coreia do Sul.  
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CLASSE 36: financiamento relacionado com automóveis; financiamento de 
arrendamento de automóvel; serviços de garantia financeira para o reembol-
so de despesas incorridas como resultado de avaria de veículo; serviços de 
garantia financeira para o reembolso de despesas incorridas como resultado 
de acidente de veículo; contratação de serviços de financiamento de compra; 
serviços de cartão de crédito e débito; fomento comercial; processamento de 
pagamentos de cartão de crédito; agências para cobrança de renda de estaci-
onamento; agências para cobrança de estacionamento; serviços financeiros 
para a gestão de cartões de crédito pré-pagos com função de cartão de fideli-
zação; fornecer informações relacionadas com negócios financeiros e mone-
tários; serviços de seguro automotivo; serviços de consultadoria e correta-
gem relacionadas com seguro veicular; informações de seguro automotivo; 
corretagem de seguro de veículo motorizado; corretagem de moeda virtual; 
transações financeiras online; transação de corretagem para token não fungí-
vel à base de cadeia de blocos (NFT); serviços financeiros de corretagem 
aduaneira; avaliação de automóvel; avaliação de automóveis usados; forne-
cer informações relacionadas com avaliação de automóveis usados; recolha 
de donativos monetários para fins de beneficência; fornecer informações 
relacionadas com avaliação de automóveis. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2022-
0054076 na data 23-03-2022 efetuado na Coreia do Sul.  

KIA 

CLASSE 12: Cadeiras de rodas; paraquedas; tratores; veículos para locomo-
ção por terra, ar, água ou trilhos; drones civis; veículos aéreos; aeronaves 
não pilotadas; veículos terrestres; scooters para pessoas de mobilidade redu-
zida; carros robóticos; camiões motorizados; veículos de transporte automá-
ticos; carros sem condutor [carros autónomos]; autocarros; peças estruturais 
para autocarros; carros de desporto; furgonetas; peças e acessórios para mo-
tocicletas; motocicletas; carros sem condutor; carros sem condutor; automó-
veis; sistemas de aviso de saída de faixa para automóveis; peças e acessórios 
para automóveis; scooters acionadas eletricamente; carros elétricos; scooters 
de energia híbrida; veículos de campismo; autocaravanas; veículos para 
deficientes físicos; bicicletas; bicicletas elétricas; pneus para automóveis; 
amortecedores de suspensão para veículos; travões para veículos terrestres; 
tratores para fins agrícolas; motores para veículos terrestres; acionadores 
elétricos para veículos; correias de borracha para veículos terrestres; acopla-
mentos para veículos terrestres; motores elétricos para viaturas. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade nº 40-2022-
0054067 na data 23-03-2022 efetuado na Coreia do Sul.  
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00004908/2022/ME/MS  
35, 36, 42  
 
GEP - GESTÃO DE PERITAGENS, S.A.  
 
PORTUGAL  
AVENIDA JOSÉ MALHOA, Nº 13, 8º, 1099-006 LIS-
BOA- PORTUGAL 
 
Industrial e comercial  
23-06-2022  
 
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 

00004909/2022/MN/MP&S  
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  
 
Direcção Nacional da Indústria Comércio e Energia  
 
CABO VERDE  
 
Avenida Amílcar Cabral, nº 27, 1º Andar, Plateau  
Industrial e comercial  
 
27-06-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 35: PERITAGENS E AUDITORIAS EM NEGÓCIOS. CLASSE 
36: SEGUROS INCLUINDO SEGUROS DE SAÚDE E SEGUROS DE 
VIDA INCLUINDO A GESTÃO E O PROCESSAMENTO DE CONTRA-
TOS DE SEGURO E A COBRANÇA DE PRÉMIOS DE SEGURO NO 
ÂMBITO DA REGULARIZAÇÃO DE SINISTROS E TODAS AS ATIVI-
DADES CORRELACIONADAS; NEGÓCIOS FINANCEIROS; NEGÓ-
CIOS MONETÁRIOS; NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, INCLUINDO OS 
PRESTADOS ATRAVÉS DA INTERNET OU DE OUTRO MEIO DE 
TELECOMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE PERITAGENS E AVALIAÇÕES 
RELACIONADAS COM O SEGURO AUTOMÓVEL; GESTÃO DE SI-
NISTROS PARA EMPRESAS SEGURADORAS, EM ESPECIAL TRA-
TAMENTO DE SINISTROS, ANÁLISES EM CASO DE OCORRÊNCIA 
DE SINISTROS, INVESTIGAÇÕES COM VISTA À DETEÇÃO DE 
FRAUDES E REGULARIZAÇÃO DE SINISTROS; INCLUINDO OS 
PRESTADOS ATRAVÉS DA INTERNET OU DE OUTRO MEIO DE 
TELECOMUNICAÇÃO. CLASSE 42: SERVIÇO DE PERITAGEM E 
INSPEÇÃO DE VEÍCULOS  

CLASSE 01: Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agri-
cultura ou silvicultura; resinas artificiais, matérias plásticas em bruto; adubos 
orgânicos; composições extintoras; preparações para têmpera e soldadura de 
metais; conservantes químicos de alimentos; substâncias tanantes; adesivos 
para a indústria. CLASSE 02: 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 CLASSE 03: Preparações para branquear 
e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desen-
gordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 
para os cabelos, dentífricos. CLASSE 04: Óleos e gorduras industriais; lubri-
ficantes; produtos para absorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a 
gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a ilumi-
nação. CLASSE 05: 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 ali-
mentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos 
para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas. CLASSE 06: Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metá-
licas transportáveis; materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; co-
fres-fortes; produtos metálicos não incluídos noutras classes; minerais. CLASSE 07: Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com exceção dos motores 
para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com exceção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os 
acionados manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automática. CLASSE 08: Ferramentas e instrumentos manuais acionados por força 
muscular, cutelaria e armas brancas; lâminas. CLASSE 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesa-
gem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, trans-
formação, acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de 
registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, má-
quinas de calcular, equipamento para processamento de dados; computadores; programas de computador (software); dispositivos de extinção de fogo. 
CLASSE 10: Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de 
sutura. CLASSE 11: Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribui-
ção de água e instalações sanitárias. CLASSE 12: Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água. CLASSE 13: Armas de fogo; munições e 
projéteis, explosivos; fogos-de-artifício. CLASSE 14: Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos noutras classes; 
joalharia, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.  CLASSE 15: Instrumentos musicais. CLASSE 16: Papel, cartão e produtos 
nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; 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 17: 
Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos em matérias plásticas semiacabadas para uso 
na indústria; matérias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis não metálicos. CLASSE 18: Couro e imitações do couro, produtos nestas matérias não 
incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes e selaria.. CLASSE 19: Ma-
teriais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monu-
mentos não metálicos. CLASSE 20: Mobiliário, vidros (espelhos), molduras; produtos, não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vi-
me, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas. CLASSE 21: 
Utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com exceção de pincéis); materiais 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 22: Cordas, cordéis, redes, tendas, toldos, velas, sacos (não incluídos noutras classes); matérias para enchimento (com exceção de borracha e de 
matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas brutas. CLASSE 23: Fios para uso têxtil. CLASSE 24: Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; 
coberturas de cama e coberturas de mesa. CLASSE 25: Vestuário; calçado; chapelaria. CLASSE 26: Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e 
ilhós; alfinetes e agulhas; flores artificiais. CLASSE 27: Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias murais 
não em matérias têxteis. CLASSE 28: Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de natal. 
CLASSE 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 sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; 
pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos 
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar. CLASSE 31: Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, e florestais não incluídos noutras classes; animais vi-
vos; frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte. CLASSE 32: Cervejas; águas minerais e gasosas e outras 
bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (com exceção das 
cervejas). CLASSE 34: Tabaco; artigos para fumadores; fósforos. CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; traba-
lhos de escritório. CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. CLASSE 37: Construção; reparação; serviços de 
instalação. CLASSE 38: Telecomunicações CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens. CLASSE 40: Trata-
mento de materiais. CLASSE 41: Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais. CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos 
bem como serviços de pesquisas e de CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário. CLASSE 44: Serviços médicos, serviços  
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veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura. CLASSE 45: Serviços jurídi-
cos; serviços de segurança para a proteção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessida-
des dos indivíduos. 

Reivindicação de cores: RGB 140, 198, 68 CMYK 52, 0, 88, 0 HEX #8CC63F, RGB 0, 173, 164 CMYK 76, 2, 42, 0 HEX #00ADA4  

 

00004910/2022/ME/MP  
34 
 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  
 

SUÍÇA  
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SUICA  

 
Industrial e comercial  
27-06-2022  
 
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 

00004911/2022/ME/MP  
34 
 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL.  
 
SUÍÇA  
 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SUICA  
 
Industrial e comercial  
 
27-06-2022  
 
Abaixo listado 

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

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

 

00004912/2022/ME/MP  
34  
 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL  
 

SUÍÇA  
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SUICA  

 
Industrial e comercial  
27-06-2022  
 
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

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

TROPICAL SHUFFLE 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004913/2022/MN/MP&S  
25, 32, 43  
 
PATRICE FLORENT HUGUES CESELIA  
 
CABO VERDE  
 
Rua William Dubões, São Vicente, Cabo Verde  
 

Industrial e comercial  
 
22-06-2022  
CLASSE 25: Vestuário, calçado. CLASSE 32: Bebidas. 
CLASSE 43: Serviços de restauração / produtos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004914/2022/ME/MP  
05 
 
PT. Tempo Scan Pacific Tbk  
 
INDONÉSIA  
 
Tempo Scan Tower, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-
4, Jakarta 12950, Indonesia  
Industrial e comercial  
 
28-06-2022  
CLASSE 05: Preparações farmacêuticas; Medicamentos 
para a medicina humana; Preparações tópicas de corti-
costeróides para o tratamento de distúrbios da pele. 
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00004916/2022/ME/MP  
28 
 
KIA CORPORATION  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 
 
Industrial e comercial  
17-06-2022  
 
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 

00004917/2022/ME/MP  
10 
 
KIA CORPORATION  
 
COREIA DO SUL  
 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 

Industrial e comercial  
 
17-06-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 28: Brinquedos para animais de estimação; ornamentos para árvo-
res de Natal, exceto artigos de iluminação e confeitaria; brinquedos; veículos 
de brinquedo; bonecas; brinquedos (artigos de brincar); modelos à escala de 
veículos; carros de brinquedo; aeronave de brinquedo; robôs de brinquedo; 
drones [brinquedos]; controladores remotos para operar modelos à escala de 
veículos; carros elétricos de montar de brinquedo para crianças ou bebés; 
brinquedos projetados para serem afixados a assentos de carro; jogos e arti-
gos de brincar; jogos portáteis e brinquedos que incorporam funções de 
telecomunicação; jogos; aparelhos de videogame; máquinas para exercícios 
físicos; sacos especialmente adaptados para equipamento desportivo; artigos 
de ginástica e desporto; sacos de golfe. 

CLASSE 10: Robôs cirúrgicos; nano robôs para fins médicos; fatos de exoes-
queleto robótico para fins médicos; aparelhos para reabilitação física para 
fins médicos; eletroencefalógrafos; dispositivos de medição de pulsação; 
aparelhos para localizar nervos; membros artificiais; articulações artificiais; 
instrumentos médicos; aparelhos e instrumentos médicos; membros, olhos e 
dentes artificiais; aparelhos de massagem para uso pessoal; biberões; vestuá-
rio médico; luvas para fins médicos. 

 

00004918/2022/ME/MP  
25 
 

KIA CORPORATION  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 
Industrial e comercial  
17-06-2022  
 
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 

00004919/2022/ME/MP  
12 
 
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.  
 
CHINA  
No.777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong, China  
 

Industrial e comercial  
29-06-2022  
 
CLASSE 12: Pneus para rodas para veículos; Pneus de 
rodas de veículos; onas para pneus [pneumáticos];  CLASSE 25: Calçados; vestuário desportivo; vestuário para motoristas; 

calças atléticas; vestuário; uniformes; fatos de ginástica ou dança (leotards) e 
collants; sobretudos (exceto vestuário para uso exclusivo para desporto e 
vestimenta tradicional coreana); casacos [vestuário]; camisolas; calções; 
roupa interior; camisas de manga curta; camisas de manga comprida; meias; 
luvas para vestuário que tem tecnologia de toque de produtos eletrónicos; 
bonés; máscaras faciais de inverno (vestuário); máscaras faciais [vestuário], 
não para fins médicos ou sanitários; cintos em couro [vestuário]. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do registo nume-
ro 40-2022-0054074 com data 23-03-2022 em Coreia do Sul.  

Pneus maciços para rodas de veículos; Bandas de rodagens para recauchuta-
gem de pneus; Pneus de avião; Lagartas para veículos; Câmaras-de-ar para 
pneumáticos; Pneus para automóveis; pneus [pneumáticos].  

kia kia 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do registo nume-
ro 40-2022-0054066 com data 23-03-2022 em Coreia do Sul.  

kia 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do registo nume-
ro 40-2022-0054074 com data 23-03-2022 em Coreia do Sul.  

Reivindicação de cores: Preto, branco  

 

00004920/2022/ME/MP  
30 
 

ARROZEIRA ADIB PEIXOTO LTDA.  
 
BRASIL  
Av. Três de Maio, 3342, Bairro Jardim América, capão 
do Leão-RS, Brasil  
Industrial e comercial  
18-07-2022  
 
CLASSE 30: Arroz  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 
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00004921/2022/ME/MS  
43  
 
MANTIS COLLECTION (PTY) LTD  
 
ÁFRICA DO SUL  
260 Walmer Boulevard, Port Elizabeth, 6001 Eastern 
Cape, África do Sul  
 
Comercial  
01-08-2022  
 
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 

00004922/2022/ME/MP  
30 
 
Guanela Sofia Neves Monteiro  
 
PORTUGAL  
 
Rua fernando Pessa nº 8, 2A, Casal da Mira, CP 2650-
442 Amadora, Portugal  
 
Industrial e comercial  
28-06-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 43: Hotéis; serviços de hotéis; serviços de fornecimento de ali-
mentos e bebidas; serviços de restaurantes; serviços de cafeteria, salão de 
chá e bar (excepto discotecas); alojamento temporário; serviços de aloja-
mento de turistas; serviços de reserva de quartos de hotel para viajantes; 
reserva de restaurantes e refeições; serviços de reserva de alojamento tempo-
rário; consultadoria e aconselhamento (não comercial) relacionados com 
serviços de hotel e restaurantes; serviços de reserva e aluguer de salas, sa-
lões e espaços para conferências e reuniões; fornecimento de instalações 
para conferências, exposições e reuniões; reserva e aluguer de salas, salões e 
espaços para seminários, banquetes, coquetéis e receções; serviços de reser-
va de hotéis e restaurantes; prestação de informação relacionada com hotéis, 
alojamento temporário e serviços de restaurantes; prestação de informação 
online relacionada com reservas de hotéis e restaurantes; serviços de mordo-
mo; serviços de organização de estadias; disponibilização de escritórios 
profissionais temporários.  

CLASSE 30: Café, chá, açúcar, tapioca, sagú, sucedâneos do café, farinhas e 
preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestí-
veis, mel e xarope de melaço, levedura e fermento em pó, sal, mostarda, 
vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo para refrescar, donetes 
caseira. 

 

00004923/2022/ME/MS  
35, 36, 41  
 
TEMA CENTRAL, LDA  
 
CABO VERDE  
Rua Central, 347  
 
Industrial e comercial  
22-07-2022  
 
CLASSE 35: Publicidade. CLASSE 36: Patrocínio 
financeiro; Angariação patrocínio.  CLASSE 41: Edição 
publicação de revistas, livros. 

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 

00004924/2022/ME/MP  
34 
 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL  
 
SUÍÇA  
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SUICA  
 
Industrial e comercial  
27-06-2022  
 

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

Reivindicação de cores: Azul, amarelo, verde (Teal Color)  

 

00004925/2022/MN/MP  
20 
 
Lenise Alves tavares  
 
CABO VERDE  
Palmarejo, Praia ilha de Santiago - Cabo Verde  
 
Industrial e comercial  
15-06-2022  
 
CLASSE 20: Fios para uso Têxtil 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 
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 00004926/2022/ME/MP&S  
09, 35, 42  
 
PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS  
 
PORTUGAL  
Rua Dr. Egídio Guimarães, 74 - Lamaçães, CP nº 4719-
006 Braga, Portugal  

 
Industrial e comercial  
10-06-2022  
Abaixo listado  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, de pesquisa, de navegação, topográficos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-
gem, de medição, de sinalização, de detecção, de ensaio, de inspecção, de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos de condução, distribuição, trans-
formação, acumulação, regulação ou controlo da distribuição ou consumo de energia elétrica; aparelhos e instrumentos para registo, transmissão, reprodução 
ou tratamento de sons, imagens ou dados; suportes de dados gravados ou descarregáveis, software, suportes de dados e armazenamento digitais ou análogos 
virgens; mecanismos para aparelhos que funcionam com moedas; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; computadores e periféricos de computador; 
fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões para os ouvidos de mergulho, molas nasais para mergulhadores e nadadores, luvas de mergulho, apare-
lhos respiratórios para natação subaquática; extintores; todos os itens anteriores, incluindo qualquer software de gestão empresarial para qualquer indústria, 
mas excluindo expressamente o software informático para a gestão de projetos como funcionalidade única ou software independente. CLASSE 35: Publici-
dade; gestão, organização e administração de negócios; trabalho administrativo; serviços de assessoria empresarial, fornecimento de informações comerciais 
a terceiros e promoção e realização de feiras e exposições, todos no âmbito de programas informáticos, de planeamento tecnológico e gestão de negócios; 
licenças de programas informáticos; fornecimento de sites na internet nos quais os utilizadores possam oferecer produtos para venda e comprar produtos 
oferecidos para venda por terceiros; fornecimento de sites na internet onde se possam ver anúncios que promovam bens e serviços de terceiros; serviços de 
compras em online no âmbito de programas informáticos. CLASSE 42: serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de investigação e design 
correlacionados; serviços de análise industrial, investigação industrial e design industrial; serviços de controlo de qualidade e autenticação; design e desen-
volvimento de hardware e software; plataformas para desenho gráfico sob a forma de software como serviço [saas]; plataformas de jogo sob a forma de 
software como serviço [saas]; plataformas de inteligência artificial sob a forma de software como serviço [saas]; serviços de consultadoria no domínio do 
software como serviço [saas]; software como serviço [saas]; serviços de software como serviço [saas] que incluem software para aprendizagem profunda; 
software como serviço [saas] que inclui software para redes neuronais profundas; software sob a forma de serviço [saas] incluindo software para aprendiza-
gem automática; serviços de software como serviço [saas] que incluem software para aprendizagem automática, aprendizagem profunda e redes neuronais 
profundas; todos os itens anteriores, incluindo qualquer software de gestão empresarial para qualquer indústria, mas excluindo expressamente o software 
informático para a gestão de projetos como funcionalidade única ou software independente 

 

CLASSE 09: software; aplicações móveis; aplicações informáticas descarregáveis; software e aplicações para uso com dispositivos móveis; plataformas de 
software; software para rastrear o armazenamento, embalagem, expedição, entrega, transporte e venda de produtos e encomendas; aparelhos para armazena-
mento de dados; suportes de armazenamento de dados; aparelhos para o processamento de dados; dispositivos para recuperação de dados; software para 
gestão de dados; software para processamento de dados. CLASSE 16: etiquetas adesivas; etiquetas de cartão ou papel; envelopes e pacotes pré-
estampilhados; envelopes de papel, cartão ou plástico para embalar e embrulhar; sacos [invólucros, bolsas] em papel ou plástico, para embalar e embrulhar; 
cartão e papel para embalar e embrulhar; plástico aderente; materiais de embalagem [enchimento para almofadar] em papel ou cartão; folhas de viscose e 
celulose regenerada para embalagem; rolos de plástico com bolha de ar para embrulhar e embalar; caixas de cartão para embalagens; caixas de papel para 
embalagens; caixas de cartão para entregas de produtos. CLASSE 35: serviços de assessoria empresarial relacionados com a entrega de encomendas; servi-
ços de gestão de ficheiros informáticos relacionados com a entrega de encomendas; agências de informação comercial na área da entrega de encomendas; 
consultadoria em marketing; serviços de gestão de bases de dados; serviço de arquivamento de bases de dados de endereços; serviços de processamento 
electrónico de dados; serviços de localização de endereços e rastreamento de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de 
venda por grosso, revenda e venda a retalho directa, por catálogo ou online, de alimentos, bebidas, cosméticos, perfumaria, produtos de higiene pessoal, 
produtos de jardinagem, e produtos de limpeza e manutenção para uso doméstico; serviços de fornecimento para terceiros [compra de produtos e serviços 
para outras empresas ou pessoas]; apresentação de produtos nos meios de comunicação para venda. CLASSE 36: serviços financeiros; serviços de transac-
ções financeiras online; processamento de transacções de pagamento; transacções electrónicas de cartões de crédito através de uma rede informática mundi-
al; serviços de pagamento de comércio electrónico; serviços de seguros para mercadorias. CLASSE 39: aluguer de unidades de armazenamento; aluguer de 
contentores; aluguer de contentores isotérmicos de expedição para o transporte de mercadorias, incluindo alimentos e produtos farmacêuticos à temperatura 
ambiente, refrigerados e congelados; serviços de transporte; transporte de produtos e embalagens por via aérea, férrea, fluvial, marítima e rodoviária; servi-
ços de carga e transporte de mercadorias; armazenamento, embalagem, acondicionamento, recolha, carregamento, expedição, transporte, descarga e entrega 
de produtos, encomendas, cargas e mercadorias, incluindo alimentos e produtos farmacêuticos a temperaturas específicas ou controladas, ou à temperatura 
ambiente; recolha de cartas, documentos, pacotes e mercadorias; distribuição de correio, jornais, pacotes, mercadorias; serviços logísticos consistindo no 
transporte e armazenamento de mercadorias; serviços logísticos de recolha, transporte, armazenamento e entrega; informação e aconselhamento relacionado 
com recolha, transporte, armazenamento e entrega; expedição e entrega de mercadorias vendidas por correspondência; serviços de correio especial por esta-
feta [mensagens e mercadorias]; rastreamento de expedições por determinação electrónica da localização de mercadorias e produtos, em particular embala-
gens e pacotes; serviços informatizados de rastreamento e detecção de embalagens em trânsito [informação sobre transporte]; localização e rastreamento de 
cargas para transporte; prestação de informações para localizar artigos em trânsito; franquia de mercadorias, em particular embalagens e pacotes; serviços de 
correio expresso; corretagem de transporte; corretagem de cargas; serviços de entrega de pacotes no âmbito de uma rede de retalhistas. CLASSE 42: desen-
volvimento e gestão de websites e plataformas de software; desenvolvimento de software para logística, para gestão de cadeias de abastecimento e para 
portais de comércio electrónico numa rede informática; plataformas como um serviço [paas]; disponibilização de plataformas de comércio electrónico; ser-
viços de desenvolvimento de bases de dados; serviços de conversão de dados; monitorização de dados, sinais e informação via redes telemáticas, através de 
computadores ou aparelhos e dispositivos de telecomunicação; encriptação de documentos e dados para fins de segurança; serviços de investigação e desen-
volvimento na área da recolha, transporte e entrega de pacotes e documentos; controlo de qualidade; auditoria ambiental; informação relacionada com as-
suntos ambientais. 

 00004927/2022/ME/MP&S  
09, 16, 35, 36, 39, 42  
 
LA POSTE.  
 
FRANÇA  
RUE DU COLONEL PIERRE AVIA, 75015 PARIS, 
FRANÇA  
 
Industrial e comercial  
06-06-2022  
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

Reivindicação de cores: Vermelho Pantone nº 199C, cinzento Pantone nº 447C  

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade numero 22486743 na data 23-02-2022 na frança.  
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00004928/2022/ME/MP&S  
09, 36, 42  
 
Wemade Co., Ltd.  
 
COREIA DO SUL  
Wemade Tower, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Coreia do Sul  
 
Industrial e comercial  
08-06-2022  
 
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 

00004929/2022/ME/MP&S  
01, 05, 42  
 
ModernaTX, Inc.  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
 
200 Technology Square, 2nd Floor, Cambridge, MA 
02139, U.S.A  
Industrial e comercial  
 
21-07-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 09: Software de jogos de realidade virtual; software multimédia 
interactivo para jogos; software de jogos de computador descarregável atra-
vés de uma rede global informática e dispositivos sem fios; software grava-
do de jogos de computador; programas gravados de jogos de computador; 
software descarregável de jogos portáteis; programas descarregáveis de 
jogos electrónicos; software descarregável de jogos de computador; progra-
mas descarregáveis de jogos de computador; programas de jogos de compu-
tador interactivos; software de jogos de computador para utilização em tele-
móveis e telefones celulares; programas informáticos e software para pro-
cessamento de imagens utilizados em telemóveis; software de jogos electró-
nicos para telemóveis; programas de jogos de computador descarregáveis 
através da Internet; programas de jogos interactivos; software de jogos elec-
trónicos; programas de jogos electrónicos; software informático para contro-
lar e gerir aplicações de servidores de acesso; programas de jogos de compu-
tador; software de jogos electrónicos para dispositivos electrónicos portáteis; 
software descarregável para pagamentos monetários electrónicos; programas 
informáticos descarregáveis para pagamentos monetários electrónicos; soft-
ware descarregável para dinheiro virtual; software de realidade virtual; soft-
ware descarregável para gerar chaves criptográficas para receber e gastar 
moeda criptográfica. CLASSE 36: Emissão de cupões de desconto na natu-
reza de fichas de valor; serviços de corretagem relacionados com o câmbio 
entre moedas virtuais; fornecimento de informações relacionadas com moe-
das virtuais; corretagem de moeda virtual; extracção de moeda virtual para 
outros; assuntos financeiros; comércio de moeda em tempo real em linha; 
emissão de cupões de desconto móveis na natureza de fichas de valor; alu-
guer de imóveis; serviços de corretagem relacionados com moeda virtual, 
através de serviços de portal em linha; processamento de transacções elec-
trónicas de caixa; serviços de carteira electrónica (serviços de pagamento 
electrónico); pagamento electrónico para outros; emissão de carteiras elec-
trónicas para pagamento electrónico; serviços de processamento transacções 
de pagamento de moeda electrónica; fornecimento de informações relativas 
ao processamento de transacções de pagamento de moeda electrónica; ges-
tão de capital; emissão de cupões electrónicos da natureza de fichas de valor 
através de telefones inteligentes; fornecimento de informações relativas a 
assuntos financeiros e monetários; serviços de financiamento; transferência 
de dinheiro; transferência electrónica de fundos e serviços de pagamento. 
CLASSE 42: Concepção, criação, manutenção e hospedagem de aplicações 
móveis; desenvolvimento de software para comércio electrónico baseado em 
tecnologia de cadeia de blocos; desenvolvimento de plataforma de Internet 
baseado em tecnologia de cadeia de blocos; desenvolvimento de sistemas 
informáticos; fornecimento de PaaS (plataforma como serviço); Plataforma 
como serviço [PaaS]; concepção, criação, manutenção e hospedagem de 
sítios da Web; construção de plataformas de Internet para comércio electró-
nico; programação informática; desenvolvimento de software informático; 
desenvolvimento de software relacionado com moeda virtual; serviços de 
consultoria técnica informática no domínio da moeda virtual e tecnologia de 
cadeia de blocos. 

CLASSE 01: Bioquímicos, nomeadamente, ácidos nucleicos codificadores de 
proteínas e ácidos nucleicos codificadores de polipéptidos para investigação 
científica e médica in vivo, ex vivo, on vivo ou in vitro, e para utilização no 
fabrico de alimentos ou suplementos nutricionais; bioquímicos, nomeada-
mente, ácidos nucleicos codificadores de proteínas e ácidos nucleicos codifi-
cadores de polipeptídeos para utilização no fabrico de produtos farmacêuticos 
para o tratamento de cancros, perturbações neurológicas, perturbações cardi-
ovasculares, perturbações inflamatórias, perturbações imunoregulatórias, 
perturbações metabólicas, perturbações infecciosas, e perturbações reproduti-
vas; reagentes para testar a esterilidade dos produtos farmacêuticos; reagentes 
de diagnóstico para uso científico ou de investigação; produtos químicos para 
uso em bioterapêutica, biossimilares e processos de desenvolvimento e fabri-
co de produtos terapêuticos; ácidos nucleicos codificadores de polipéptidos 
para uso laboratorial. CLASSE 05: Preparações médicas, biológicas e farma-
cêuticas para uso científico, de investigação, médico ou farmacêutico, nome-
adamente, preparações para o tratamento de cancros, perturbações neurológi-
cas, perturbações cardiovasculares, perturbações inflamatórias, perturbações 
imunoregulatórias, perturbações metabólicas, perturbações infecciosas, e 
perturbações reprodutivas; preparações médicas, biológicas e farmacêuticas 
contendo ácidos nucleicos codificadores de polipéptidos para a prevenção e 
tratamento de doenças raras, cancros, doenças neurológicas, doenças cardio-
vasculares, doenças inflamatórias, doenças imunoregulatórias, doenças meta-
bólicas, doenças infecciosas e doenças reprodutivas; terapêutica à base de 
ARN e agentes terapêuticos para preparação in vitro e entrega in vivo, ex 
vivo ou on vivo em sítios celulares; reagentes de diagnóstico médico; produ-
tos farmacêuticos, vacinas, medicamentos, biológicos, bioterapêutica, biote-
rapêutica, biossimilares e terapêutica. CLASSE 42: Investigação científica 
nos domínios dos produtos farmacêuticos, vacinas, medicina, biologia, biote-
rapêutica, biossimilares e terapêutica; serviços de concepção, engenharia, 
investigação, desenvolvimento e ensaio no domínio dos ácidos nucleicos 
codificadores de proteínas e ácidos nucleicos codificadores de polipeptídeos. 

KLEVA MODERNA 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004930/2022/ME/MP  
09  
 
KYB Corporation  
 
JAPÃO  
 
4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  
Industrial e comercial  
 
21-07-2022  
 
Ao lado listado 

KAYABA 

CLASSE 09: Aparelhos de controlo electrónico para sistemas de direcção 
assistida; aparelhos de controlo electrónico para sistema de suspensão; apare-
lhos de controlo electrónico para sistema de suspensão semiactiva de vagões 
ferroviários; aparelhos de controlo electrónico para sistemas de suspensão 
activa de material circulante ferroviário; aparelhos de controlo electrónico 
para amortecedores eléctricos; aparelhos de controlo electrónico para válvu-
las electro-hidráulicas de empilhadeiras; aparelhos de controlo electrónico 
para válvulas hidráulicas; aparelhos de controlo electrónico para sistema de 
transmissão hidráulica de rotação de tambores de camiões betoneiras; apare-
lhos de controlo electrónico para bombas hidráulicas; aparelhos de controlo 
electrónico para bombas; aparelhos de controlo electrónico para motores de 
veículos; aparelhos de controlo electrónico para bombas de óleo com motores 
eléctricos; aparelhos de controlo electrónico para bombas de óleo; aparelhos 
de controlo electrónico para sistemas de controlo de vibração que reduzem a 
vibração do edifício provocada pelo vento e pelos sismos; aparelhos de con-
trolo electrónico para caixas de transferência de veículos; aparelhos de con-
trolo electrónico para motores de veículos; aparelhos de controlo electrónico 
para motores; aparelhos eletrónicos para recolha de dados e informações 
sobre o estado da superfície de estradas; software informático para sistema de 
controlo de operação de veículos; circuitos electrónicos; programas informá-
ticos descarregáveis; aplicações de software informático descarregáveis; 
aparelhos e instrumentos de controlo eléctrico e electrónico; baterias solares; 
acumuladores eléctricos; baterias eléctricas; instrumentos de medição; apare-
lhos de medição; analisadores de óleo; aparelhos de teste não para uso médi-
co; sensores de aceleração; sensores de temperatura; sensores de posição para 
cilindros; sensores de posição; sensores de proximidade; sensores [aparelhos 
de medição], excepto para uso médico; instrumentos e máquinas de teste de 
materiais; máquinas e instrumentos de teste de resistência; máquinas e apare-
lhos de teste de durabilidade; máquinas e instrumentos de teste de fadiga;  



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

28 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

00004931/2022/ME/MP&S  
09, 35, 36, 42  
 
NEDBANK LIMITED 
 
AFRICA DO SUL  
135 Rivonia Road, Sandton, Gauteng, 2196 South Afri-
ca  
 

Industrial e Comercial  
23-08-2022  
 
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 

00004932/2022/ME/MP&S  
09, 35, 42  
 
PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS  
 
PORTUGAL  
Rua Dr. Egídio Guimarães, 74 - Lamaçães, CP nº 4719-
006 Braga, Portugal  
 

Industrial e Comercial  
03-05-2022  
A baixo listado 

CLASSE 09: Suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e 
outros meios de registo digital; Equipamento para o processamento de da-
dos, computadores; Computadores e periféricos adaptados para uso com 
computadores; Software; Software gravado e descarregável; Software para 
utilização como uma interface de programação de aplicações ("API"); Soft-
ware de chatbot; Software de assistente virtual; Assistentes pessoais (PDAs); 
Software informático de comércio eletrónico; Aplicações móveis; Publica-
ções eletrónicas descarregáveis; Aparelhos para processamento de pagamen-
tos eletrónicos; Terminais de pagamento eletrónico; Cartões de fidelidade 
magnéticos ou codificados; Cartões de crédito ou de débito magnéticos ou 
codificados; Cartões de circuitos integrados [smart cards] de crédito ou débi-
to; Suportes de gravação digital ou de registo analógico virgem e suportes de 
armazenamento. CLASSE 35: Publicidade; Gestão de empresas; Administra-
ção de empresas; Serviços de trabalhos administrativos; Serviços de infor-
mação e de assessoria relacionados com os mesmos; Agrupamento, para 
benefício de terceiros, de uma variedade de produtos e serviços, permitindo 
aos consumidores comparar e adquirir comodamente esses produtos e servi-
ços; Disponibilização de um espaço de mercado online para compradores e 
vendedores de produtos e serviços; Publicidade online numa rede informáti-
ca; Serviços de venda a retalho online. CLASSE 36: Serviços de seguros; 
Serviços financeiros; Negócios monetários; Serviços relacionados com a 
gestão imobiliária; Serviços bancários incluindo serviços bancários online; 
Serviços de informação e de assessoria relacionados com os mesmos. 
CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pes-
quisas e de concepção a eles referentes; Serviços de análises e pesquisas 
industriais; Concepção e desenvolvimento de computadores e de programas 
de computadores; Fornecimento de software não descarregável; Aplicações 
de software online; Hospedagem de conteúdo de entretenimento multimédia 
e conteúdo educacional para terceiros; Alojamento de plataformas de comér-
cio eletrónico. 

CLASSE 09: aparelhos e instrumentos científicos, de pesquisa, de navegação, 
topográficos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-
gem, de medição, de sinalização, de detecção, de ensaio, de inspecção, de 
salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos de condução, distribuição, 
transformação, acumulação, regulação ou controlo da distribuição ou consu-
mo de energia elétrica; aparelhos e instrumentos para registo, transmissão, 
reprodução ou tratamento de sons, imagens ou dados; suportes de dados gra-
vados ou descarregáveis, software, suportes de dados e armazenamento digi-
tais ou análogos virgens; mecanismos para aparelhos que funcionam com 
moedas; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; computadores e periféri-
cos de computador; fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões para 
os ouvidos de mergulho. molas nasais para mergulhadores e nadadores, luvas 
de mergulho, aparelhos respiratórios para natação subaquática; extintores; 
todos os itens anteriores, incluindo qualquer software de gestão empresarial 
para qualquer indústria, mas excluindo expressamente o software informático 
para a gestão de projetos como funcionalidade única ou software independen-
te. CLASSE 35: publicidade; gestão, organização e administração de negó-
cios; trabalho administrativo; serviços de assessoria empresarial, fornecimen-
to de informações comerciais a terceiros e promoção e realização de feiras e 
exposições, todos no âmbito de programas informáticos, de planeamento 
tecnológico e gestão de negócios; licenças de programas informáticos; forne-
cimento de sites na internet nos quais os utilizadores possam oferecer produ-
tos para venda e comprar produtos oferecidos para venda por terceiros; forne-
cimento de sites na internet onde se possam ver anúncios que promovam bens 
e serviços de terceiros; serviços de compras em online no âmbito de progra-
mas informáticos. CLASSE 42: serviços científicos e tecnológicos, bem co-
mo serviços de investigação e design correlacionados; serviços de análise 
industrial, investigação industrial e design industrial; serviços de controlo de 
qualidade e autenticação; design e desenvolvimento de hardware e software; 
plataformas para desenho gráfico sob a forma de software como serviço 
[saas]; plataformas de jogo sob a forma de software como serviço [saas]; 
plataformas de inteligência artificial sob a forma de software como serviço 
[saas]; serviços de consultadoria no domínio do software como serviço [saas]; 
software como serviço [saas]; serviços de software como serviço [saas] que 
incluem software para aprendizagem profunda; software como serviço [saas] 
que inclui software para redes neuronais profundas; software sob a forma de 
serviço [saas] incluindo software para aprendizagem automática; serviços de 
software como serviço [saas] que incluem software para aprendizagem auto-
mática, aprendizagem profunda e redes neuronais profundas; todos os itens 
anteriores, incluindo qualquer software de gestão empresarial para qualquer 
indústria, mas excluindo expressamente o software informático para a gestão 
de projetos como funcionalidade única ou software independente  

máquinas e instrumentos de teste de pressão; máquinas e instrumentos de teste para amortecedores; aparelhos de monitorização e inspecção das condições 
da superfície da estrada; aparelhos de medição de pressão; máquinas e instrumentos de medição ou teste; bobinas electromagnéticas; aparelhos de localiza-
ção e monitorização de posição para viaturas betoneiras e veículos; aparelhos de Sistema de Posicionamento Global [GPS]; dispositivos de rastreamento e 
localização por GPS; aparelhos de monitorização, excepto para uso médico; aparelhos de videovigilância; dispositivos de localização de veículos; aparelhos 
de vigilância electrónica; aparelhos de controlo remoto; equipamento de monitoramento remoto; câmaras de painel de instrumentos; câmaras retrovisoras 
para veículos; câmaras de gravação de vídeo; transmissores [telecomunicações]; máquinas e aparelhos de comunicação sem fios; peças e acessórios para 
máquinas e aparelhos de comunicação sem fios; máquinas e aparelhos de telecomunicações; assistentes digitais pessoais; gravadores de eventos; válvulas 
solenóides [interruptores electromagnéticos]; simuladores para direcção e controlo de veículos; simuladores de condução de veículos para fins de formação; 
ponteiros laser; óculos de sol; óculos de visão; artigos oculares; óculos; ficheiros de música descarregáveis; publicações electrónicas; ficheiros de imagens 
descarregáveis; fatos de corrida de automóveis à prova de fogo para fins de segurança; vestuário resistente ao fogo; artigos de vestuário de protecção para 
uso por motociclistas para protecção contra acidentes ou lesões; capacetes para motociclistas.  
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pesquisa, de navegação, topográficos, fotográficos, cinematográficos, audio-
visuais, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de detecção, de 
ensaio, de inspecção, de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos 
de condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou contro-
lo da distribuição ou consumo de energia elétrica; aparelhos e instrumentos 
para registo, transmissão, reprodução ou tratamento de sons, imagens ou 
dados; suportes de dados gravados ou descarregáveis, software, suportes de 
dados e armazenamento digitais ou análogos virgens; mecanismos para 
aparelhos que funcionam com moedas; caixas registadoras, dispositivos de 
cálculo; computadores e periféricos de computador; fatos de mergulho, 
máscaras de mergulho, tampões para os ouvidos de mergulho, molas nasais 
para mergulhadores e nadadores, luvas de mergulho, aparelhos respiratórios 
para natação subaquática; extintores; todos os itens anteriores, incluindo 
qualquer software de gestão empresarial para qualquer indústria, mas exclu-
indo expressamente o software informático para a gestão de projetos como 
funcionalidade única ou software independente CLASSE 35: publicidade; 
gestão, organização e administração de negócios; trabalho administrativo; 
serviços de assessoria empresarial, fornecimento de informações comerciais 
a terceiros e promoção e realização de feiras e exposições, todos no âmbito 
de programas informáticos, de planeamento tecnológico e gestão de negó-
cios; licenças de programas informáticos; fornecimento de sites na internet 
nos quais os utilizadores possam oferecer produtos para venda e comprar 
produtos oferecidos para venda por terceiros; fornecimento de sites na inter-
net onde se possam ver anúncios que promovam bens e serviços de tercei-
ros; serviços de compras em online no âmbito de programas informáticos. 
CLASSE 42: serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de 
investigação e design correlacionados; serviços de análise industrial, investi-
gação industrial e design industrial; serviços de controlo de qualidade e 
autenticação; design e desenvolvimento de hardware e software; plataformas 
para desenho gráfico sob a forma de software como serviço [saas]; platafor-
mas de jogo sob a forma de software como serviço [saasl; plataformas de 
inteligência artificial sob a forma de software como serviço [saas]; serviços 
de consultadoria no domínio do software como serviço [saas]; software 
como serviço [saas]; serviços de software como serviço [saas] que incluem 
software para aprendizagem profunda; software como serviço [saas] que 
inclui software para redes neuronais profundas: software sob a forma de 
serviço [saas] incluindo software para aprendizagem automática; serviços de 
software como serviço [saas] que incluem software para aprendizagem auto-
mática, aprendizagem profunda e redes neuronais profundas; todos os itens 
anteriores. incluindo qualquer software de gestão empresarial para qualquer 
indústria, mas excluindo expressamente o software informático para a gestão 
de projetos como funcionalidade única ou software independente 

CLASSE 09: Robots humanóides com inteligência artificial; software para 
controlo de robots; software de aplicação informática descarregável para 
utilização em telefones inteligentes para o fornecimento de informações rela-
tivas ao histórico de informações sobre viagens de veículos, gestão de locais 
de estacionamento, informações sobre viagens, gestão da saúde dos veículos, 
informações sobre condução, e dados promocionais de terceiros para condu-
tores; software informático descarregável e gravado para condução autónoma 
de veículos motorizados; software gravado para processamento de dados para 
controlo autónomo de condução; software informático descarregável e grava-
do para navegação, direcção, calibração, e gestão de veículos autónomos; 
software descarregável para identificação do local de estacionamento; soft-
ware informático descarregável e gravado para navegação de veículos; soft-
ware gravado para lançamento, coordenação, calibração, direcção e gestão de 
frotas de veículos; software informático descarregável e gravado para contro-
lo de redes de comunicações de veículos; plataformas informáticas descarre-
gáveis e gravadas para sistemas avançados de segurança e assistência ao 
condutor de veículos; software descarregável para controlo e controlo remoto 
de veículos; software para sistemas operativos de veículos; software para 
aplicações informáticas relativas a veículos para utilização em telemóveis; 
software de aplicação para metaverso; software de operação de conteúdos 
metaverso; software de jogos para metaverso; interfaces de computador para 
metaverso; ficheiros multimédia descarregáveis; ficheiros de imagem descar-
regáveis; gráficos de computador descarregáveis; imagens descarregáveis; 
programas e software informáticos para veículos; aparelhos de telecomunica-
ções para utilização em automóveis; aparelhos de controlo remoto para ins-
trumentos de automatização industrial; aparelhos de controlo remoto; dispo-
sitivos de navegação por CPS; hardware informático; dispositivos de extin-
ção de incêndios para automóveis; dispositivos de prevenção de roubo; sen-
sores aéreos para veículos; câmaras de caixa negra para automóveis; câmaras 
de visão traseira para dispositivos electrónicos de assistência ao estaciona-
mento para automóveis; sensores de proximidade para dispositivos electróni-
cos de assistência ao estacionamento para automóveis; computadores para 
dispositivos electrónicos de assistência ao estacionamento para automóveis; 
software de funcionamento informático para dispositivos electrónicos de 
assistência ao estacionamento para automóveis; equipamento de segurança 
automóvel, nomeadamente câmaras; câmaras de detecção de ângulo morto 
para exposição e eliminação dos ângulos mortos de ambos os lados do veícu-
lo; câmaras de visão traseira para dispositivos electrónicos de assistência ao 
estacionamento para veículos; sensores de proximidade para dispositivos  

electrónicos de assistência ao estacionamento para veículos; computadores para dispositivos electrónicos de assistência ao estacionamento para veículos; 
software de funcionamento informático para dispositivos electrónicos de assistência ao estacionamento para veículos; caixas negras para automóveis; dispo-
sitivos de controlo automático da velocidade dos veículos; sensores de detecção de movimento no ângulo morto; sensores de detecção de objectos no ângu-
lo morto; sensores de movimento no ângulo morto; sensores para determinar posição, velocidade, aceleração e temperatura; sensores de movimento para 
automóveis; sensores para automóveis, nomeadamente, sensores de distância dianteira e traseira; sensores para automóveis, nomeadamente, sensores de 
segurança dianteira e traseira; sensores de velocidade para automóveis; sensores electrónicos para automóveis, nomeadamente, sensores para utilização no 
controlo do accionamento e funcionamento de dispositivos e equipamento de segurança automóvel; sensores electrónicos para automóveis, nomeadamente, 
unidades de detecção para utilização no controlo do accionamento e funcionamento de dispositivos e equipamento de segurança automóvel; sensores de 
estacionamento e localização para automóveis; sensores de estacionamento para automóveis; sensores de colisão para automóveis; odómetros; equipamento 
de segurança automóvel, nomeadamente, sensores de apoio; sensor de segurança lateral para automóveis; sensores electrónicos para veículos; sensor de 
distância lateral para automóveis; aparelhos de controlo de velocidade de veículos; sensores de temperatura e ambientais para medir a presença de objectos 
no ambiente e a velocidade, trajectória e rumo dos objectos; máquinas de distribuição de energia eléctrica; aparelhos de controlo eléctrico robotizados; 
aparelhos de carga para equipamento recarregável; estações de carga para veículos eléctricos; baterias para automóveis; baterias para veículos eléctricos; 
baterias eléctricas; cabos, fios, condutores eléctricos e respectivos acessórios de ligação; computadores portáteis; aparelhos para radiodifusão, gravação, 
transmissão ou reprodução de som, dados ou imagens; sistemas de entrada electrónica sem chave para automóveis; processadores de imagem raster; instala-
ções laser, excepto para uso médico, para detecção da distância a objectos; aparelhos digitais de gravação de condução de automóveis; aparelhos de contro-
lo electrónico para condução autónoma de veículos; aparelhos informáticos para identificação de locais de estacionamento; hardware informático para lan-
çamento, coordenação, calibração, direcção e gestão de frotas de veículos; hardware informático para transmissão de dados dentro de um veículo e para 
comunicações entre veículos e uma plataforma baseada em nuvem; aparelhos de visualização de informação LED para automóveis; detectores de objectos 
laser para utilização em veículos; aparelhos informáticos para controlo e comando à distância de veículos; monitores de visualização informática; óculos de 
protecção ocular; aparelhos OBD (Diagnóstico a Bordo) para automóveis; lâmpadas de aviso para veículos; terminais electrónicos para cobrança de porta-
gens em auto-estradas; auscultadores sem fios; circuitos de controlo de motores de automóveis; telefones inteligentes. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade numero 40-2021-0221447 na data 01-22-2021 na correia do sul.  
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Abaixo listado Classe 09: aparelhos e instrumentos científicos, de pesquisa, de navegação, 

topográficos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-
gem, de medição, de sinalização, de detecção, de ensaio. de inspecção, de 
salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos de condução, distribuição, 
transformação, acumulação, regulação ou controlo da distribuição ou consu-
mo de energia elétrica; aparelhos e instrumentos para registo, transmissão, 
reprodução ou tratamento de sons, imagens ou dados; suportes de dados 
gravados ou descarregáveis, software, suportes de dados e armazenamento 
digitais ou análogos virgens; mecanismos para aparelhos que funcionam 
com moedas; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; computadores e 
periféricos de computador; fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tam-
pões para os ouvidos de mergulho, molas nasais para mergulhadores e nada-
dores, luvas de mergulho, aparelhos respiratórios para natação subaquática; 
extintores; todos os itens anteriores, incluindo qualquer software de gestão 
empresarial para qualquer indústria, mas excluindo expressamente o softwa-
re informático para a gestão de projetos como funcionalidade única ou soft-
ware independente. Classe 35: publicidade; gestão, organização e adminis-
tração de negócios; trabalho administrativo; serviços de assessoria empresa-
rial, fornecimento de informações comerciais a terceiros e promoção e reali-
zação de feiras e exposições, todos no âmbito de programas informáticos, de 
planeamento tecnológico e gestão de negócios; licenças de programas infor-
máticos; fornecimento de sites na internet nos quais os utilizadores possam 
oferecer produtos para venda e comprar produtos oferecidos para venda por 
terceiros; fornecimento de sites na internet onde se possam ver anúncios que 
promovam bens e serviços de terceiros; serviços de compras em online no 
âmbito de programas informáticos. Classe 41: educação; formação: serviços 
de divertimento; atividades desportivas e culturais. Classe 42: serviços cien-
tíficos e tecnológicos, bem como serviços de investigação e design correlaci-
onados; serviços de análise industrial, investigação industrial e design indus-
trial; serviços de controlo de qualidade e autenticação; design e desenvolvi-
mento de hardware e software; plataformas para desenho gráfico sob a for-
ma de software como serviço [saas]; plataformas de jogo sob a forma de 
software como serviço [saasl; plataformas de inteligência artificial sob a 
forma de software como serviço [saas]; serviços de consultadoria no domí-
nio do software como serviço [saas]; software como serviço [saas]; serviços 
de software como serviço [saas] que incluem software para aprendizagem 
profunda; software como serviço [saas] que inclui software para redes neu-
ronais profundas; software sob a forma de serviço [saas] incluindo software 
para aprendizagem automática; serviços de software como serviço [saas] que 
incluem software para aprendizagem automática. aprendizagem profunda e 
redes neuronais profundas; todos os itens anteriores, incluindo qualquer 
software de gestão empresarial para qualquer indústria, mas excluindo ex-
pressamente o software informático para a gestão de projetos como funcio-
nalidade única ou software independente. 

CLASSE 42: Levantamento marítimo, aéreo e terrestre; design de robôs 
industriais; design de equipamento mecânico para fabricar carros; serviços de 
design para peças de veículos motorizados; design de veículo motorizado; 
design de carros; design de produtos; design de veículos e peças e componen-
tes de veículo; design de aparelhos e máquinas para fins de enchimento; 
serviços de design têxtil para enfeite de veículo motorizado; programação de 
aplicações multimédia; design e desenvolvimento de software de aplicação 
para metaverso; design e desenvolvimento de software de aplicação para 
tokens de segurança (dispositivos de encriptação); desenvolvimento de soft-
ware informático para tecnologia de projeçäo 3D/animaçäo 3D de estereosco-
pia/conteúdo 31); serviços de autenticação de utilizador com o uso de tecno-
logia de cadeia de blocos; engenharia de software; planeamento de software 
informático para fabricar veículos; desenvolvimento de software de controlo 
para equipamento de veículo elétrico; serviços de design e desenvolvimento 
de software; conversão de dados de informações eletrónicas; design e desen-
volvimento de softvare de realidade virtual; design, manutenção, aluguer e 
atualizaçäo de software informático; design e desenvolvimento de software 
operacional para metaverso; design e desenvolvimento de software de jogo 
para metaverso; manutenção de software de aplicação para metaverso; manu-
tenção de software operacional para metaverso; manutenção de software de 
jogos para metaverso; negócios de desenvolvimento de software de realidade 
virtual relacionado com avatar; desenvolvimento de software informático; 
serviços de encriptação de dados; desenvolvimento de software de processa-
mento de imagem; fornecer acesso a plataformas da internet para conteúdo 
online; fornecer paas (plataforma como um serviço); pesquisa e desenvolvi-
mento de produto; serviços de teste, inspeçåo e pesquisa nos campos de agri-
cultura, criação de gado e pesca; pesquisa relacionada com engenharia mecâ-
nica; aluguer de robôs de laboratório; serviços de engenharia relacionados 
com robótica; serviços de engenharia de indústria de veículos terrestres; 
desenvolvimento de tecnologias para o fabrico de circuitos para comunicação 
sem fio, processamento de dados eletrónico, eletrónico de consumidor, ele-
trónicos automotivos; inspeçäo de veículos motorizados antes de transporte 
[para testar o desempenho na estrada]; teste do desempenho na estrada de 
veículo; inspeçåo de veículos motorizados [para testar o desempenho na 
estrada]; desenvolvimento de veículos; inspeçåo de automóvel; fornecer 
informações científicas relacionadas com desempenho e operação de carro; 
pesquisa de tecnologia automóvel; teste de roda automóvel; pesquisa e desen-
volvimento de conversores/inversor/carregador de potência para uso em 
sistemas de energia renovável; monitorização de estado de carregamento de 
bateria; manutenção de software informático usado para operar aparelhos e 
máquinas de enchimento; controlo de qualidade; teste de produto de forma de 
veículo original; inspeçäo de veículos para testar o desempenho na estrada; 
inspeçåo serviços para veículos novos e usados para pessoas que comprem ou 
vendam seus veículos; serviços de garantia de qualidade para automóveis; 
pesquisa de tecnologia automóvel incluindo veículos autónomos/veículos 
elétricos/veículos híbridos/veículos à base de hidrogénio/veículos conecta-
dos; teste ambiental. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004937/2022/MN/MS  
41 
 
ZS Productions, Sociedade Unipessoal Lda  
 
CABO VERDE  
Portãozinho Entrada Principal, Santa Catarina, Santiago  
 

Comercial  
15-07-2022  
 
CLASSE 41: Divertimento e atividades culturais. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade numero 40-2022-
054082 na data 23-03-2022 na correia do sul.  

Festa de Emigrantes 

Kia 
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00004938/2022/ME/MS  
36  
 
EXNESS HOLDINGS CY LIMITED  
 
CHIFRE  
1, Siafi, Porto Bello, Apt.: 401, 3042, Limassol, Cyprus 
 

Comercial   
28-06-2022  
CLASSE 36: Serviços bancários; Corretagem de deri-
vados financeiros; Serviços financeiros informatizados; 
Troca de moeda e serviços de câmbio; Mercado de  

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 

00004939/2022/ME/MP&S  
09, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 
43, 45 
YUGA LABS, INC. 
 
 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 
33146-3108, United States 
 
Industrial e Comercial  
08-06-2022  
Abaixo listado 

transação de divisas; Serviços de transações financeiras eletrónicas; Transfe-
rência eletrónica de fundos; Gestão de ativos financeiros; Consultadoria 
financeira; Intercâmbios financeiros; Previsões financeiras; Informações 
financeiras; Informação e avaliações financeiras; Corretagem de investimen-
tos financeiros; Gestão financeira através da Internet; Gestão de carteiras 
financeiras; Serviços de pesquisa relacionados com finanças; Agências de 
seguros; Operações bancárias através da Internet; Gestão de investimentos; 
Emissão de cartões de crédito; Emissão de ordens de pagamento de valores; 
Gestão de carteiras constituídas por títulos; Transações monetárias em tem-
po real online; Processamento de pagamentos por cartão de crédito; Presta-
ção de informações financeiras a investidores; Prestação de informações 
sobre mercado de valores; Gestão de imóveis; Aluguer de bens imobiliários; 
Corretagem de valores mobiliários; Serviços de transação de títulos; Negoci-
ação de derivados financeiros; Intercâmbio financeiro de criptoativos; 
Transferência eletrónica de cripto-ativos; Transações financeiras através de 
cadeias de blocos; Apostas no spread financeiro. 

Classe 09: Software; Software aplicação para telemóveis; Hardware infor-
mático; Software para redes sociais e criação e interação com comunidades 
online; Software para criação, gestão e acesso a grupos dentro de comunida-
des virtuais; Ferramentas de desenvolvimento de software; Software que 
permita desenvolvimento, avaliação, testes e manutenção de aplicações de 
software de dispositivos móveis para dispositivos de comunicação eletróni-
ca portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portá-
teis e computadores de tipo tablet; Software para o uso como uma interface 
de programação de aplicações (API); Software para organização de eventos, 
procura por eventos, calendarização e gestão de eventos; Software para 
criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, pu-
blicação, exposição, marcação, blogues, transmissão contínua (streaming), 
ligação, anotação, indicação de opiniões, comentar algo, interação com, 
integração, e partilha ou fornecimento de outra forma de suportes eletróni-
cos, imagens, vídeo, áudio, conteúdo audiovisual, dados, e informações 
através da internet e redes de comunicação; Software para encontrar  

EXNESS OTHERSIDE 

conteúdo e divulgadores de conteúdo, e para assinatura de conteúdo; Software para criação e gestão de perfis de rede social e contas de utilizador; Equipa-
mento interativo de foto e vídeo, nomeadamente, quiosques para captura, carregamento, edição, impressão e partilha de imagens e vídeo digitais; Software 
para transmissão contínua (streaming) de conteúdo de entretenimento de multimédia, conteúdo audiovisual, conteúdo de vídeo, e dados e texto associados; 
Software para permitir a transmissão de imagens, áudio, conteúdo de vídeo e audiovisual e dados; Software para modificar fotografias, imagens e áudio, 
vídeo, e conteúdo audiovisual; Software para utilizar em tomada e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Software para processamento de 
imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; Software para coleção, gestão, organização, modificação, transmissão, sincronização e armazenamento de dados e 
informações; Software de comércio eletrónico; Software de comércio eletrónico para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico 
através de um computador global e redes de comunicação; Software e software aplicação para telemóveis que fornecem um mercado virtual; Software para 
enviar e receber mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software de partilha de ficheiros; Software de envio e recebimento de mensagens; 
Software de motor de busca; Software para utilizar em criação, gestão, medição, e disseminação de publicidade de outros; Servidor de publicidade, nomea-
damente, um servidor informático para armazenamento de publicidades e entrega de publicidades para websites; Software para criação, partilha, dissemina-
ção e publicação de publicidade; Software para geolocalização com base em publicidade e promoção de produtos e serviços; Software que permite que 
indivíduos, grupos, empresas, e marcas criem e mantenham uma presença online e interajam com comunidades online para fins de marketing; Software de 
realidade virtual descarregável; Software de realidade aumentada descarregável; Software de realidade mista descarregável; 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 para integrar dados eletrónicos com ambientes do mundo real para fins de entretenimento, educação, jogos, comunicação, e redes sociais; Softwa-
re para utilização em permitir que computadores, consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de vídeo portáteis, computadores de tipo tablet, dispositivos 
móveis, e telefones móveis forneçam experiências de realidade virtual e realidade aumentada; Software para operação, configuração, e gestão de controla-
dores e auriculares de realidade virtual; Software para reconhecimento de gestos, deteção de objeto, controlo de movimento, e visualização de conteúdo; 
Software, firmware e hardware para utilizar em deteção e reconhecimento visual, de voz, áudio, movimento, olhos e gestos; Software para navegação de 
ambientes de realidade virtual e realidade aumentada; Software para permitir que utilizadores experimentem visualização, manipulação, e imersão de reali-
dade virtual e realidade aumentada; Software para gravação, armazenamento, transmissão, recebimento, exposição e análise de dados de hardware informá-
tico de usar no corpo; Software para utilizar em criação e design de software de realidade virtual e realidade aumentada; Interface de programação de apli-
cações (API) para software informático para desenvolvimento de experiências de realidade virtual e realidade aumentada; Hardware informático de jogo de 
realidade virtual; Hardware informático de jogo de realidade aumentada; Hardware informático de jogo de realidade mista; Hardware informático de reali-
dade virtual; Hardware informático de realidade aumentada; Hardware informático de realidade mista; Sensores de deteção de movimento para tecnologia 
de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Hardware de realidade virtual, nomeadamente, auriculares, óculos, e controladores para partici-
par em experiências de realidade virtual e jogar jogos de realidade virtual; Hardware de realidade aumentada, nomeadamente, auriculares, óculos, e contro-
ladores para participar em experiências de realidade aumentada e jogar jogos de realidade aumentada; Dispositivos de informática para uso no corpo com-
preendidos principalmente por ecrãs de exibição e software para conexão a computadores, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis, e telemóveis a 
fim de permitir experiências de mundo de realidade virtual e realidade aumentada; Hardware e software para operação de dispositivos de sensor; Dispositi-
vos eletrónicos de sensor, câmaras, projetores, e microfones para deteção, captura e reconhecimento de gestos, facial, e de voz; Hardware e software para 
detetar objetos, comandos e gestos de utilizador; Software de jogo; Software para desenvolvimento de jogo; Ferramentas de desenvolvimento de software 
de jogo; Software de jogo de cadeia de blocos (blockchain); Software de jogo eletrónico descarregável na natureza de jogos de vídeo, jogos informáticos, 
jogos de multimédia interativa, e jogos de realidade virtual, aumentada e mista; Software informático para controlar a operação de dispositivos de áudio e 
vídeo; Software de exibição de vídeo; Software para acesso e visualização de texto, imagens e dados eletrónicos relacionados com conferências no campo 
de desenvolvimento de software; Software para converter a língua natural em comandos executáveis em máquina; Software para facilitar a interação e co-
municação entre humanos e plataformas de IA (inteligência artificial); Interface de programação de aplicações (API) para utilizar em desenvolvimento de 
Plataformas de IA (inteligência artificial), nomeadamente, robôs, agentes virtuais e assistentes virtuais; Software, nomeadamente, uma interface interpreta-
tiva 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 língua, software para tomada de decisões, software de tradução, software de reconhecimento de 
toque, software de consulta por conversação, software para converter língua natural em comandos executáveis em máquina, e software de assistente digital; 
Software de assistente virtual que pode desempenhar tarefas ou serviços em nome de um utilizador que é ativado por entrada de utilizador, reconhecimento 
de local, e informações online; Software para fornecer informações de consumidor; Software para fornecer mapas eletrónicos; Software com reconhecimen-
to de local para procurar, determinar, e partilhar locais; Software para procurar e identificar oportunidades de emprego; Software para identificar e permitir 
que utilizadores entrem em contacto com representantes governamentais; Software que fornece informações de tempo com base em local; Software para 
fornecer, ligar a, ou realizar transmissão contínua (streaming) de notícias ou informações de eventos atuais; Software de controlo parental; Software infor-
mático; Sistemas operativos para computadores; Software para permitir que dispositivos eletrónicos partilhem dados e comuniquem entre si; Dispositivos 
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conteúdo e divulgadores de conteúdo, e para assinatura de conteúdo; Software para criação e gestão de perfis de rede social e contas de utilizador; Equipa-
mento interativo de foto e vídeo, nomeadamente, quiosques para captura, carregamento, edição, impressão e partilha de imagens e vídeo digitais; Software 
para transmissão contínua (streaming) de conteúdo de entretenimento de multimédia, conteúdo audiovisual, conteúdo de vídeo, e dados e texto associados; 
Software para permitir a transmissão de imagens, áudio, conteúdo de vídeo e audiovisual e dados; Software para modificar fotografias, imagens e áudio, 
vídeo, e conteúdo audiovisual; Software para utilizar em tomada e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Software para processamento de 
imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; Software para coleção, gestão, organização, modificação, transmissão, sincronização e armazenamento de dados e 
informações; Software de comércio eletrónico; Software de comércio eletrónico para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico 
através de um computador global e redes de comunicação; Software e software aplicação para telemóveis que fornecem um mercado virtual; Software para 
enviar e receber mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software de partilha de ficheiros; Software de envio e recebimento de mensagens; 
Software de motor de busca; Software para utilizar em criação, gestão, medição, e disseminação de publicidade de outros; Servidor de publicidade, nomea-
damente, um servidor informático para armazenamento de publicidades e entrega de publicidades para websites; Software para criação, partilha, dissemina-
ção e publicação de publicidade; Software para geolocalização com base em publicidade e promoção de produtos e serviços; Software que permite que 
indivíduos, grupos, empresas, e marcas criem e mantenham uma presença online e interajam com comunidades online para fins de marketing; Software de 
realidade virtual descarregável; Software de realidade aumentada descarregável; Software de realidade mista descarregável; 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 para integrar dados eletrónicos com ambientes do mundo real para fins de entretenimento, educação, jogos, comunicação, e redes sociais; Softwa-
re para utilização em permitir que computadores, consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de vídeo portáteis, computadores de tipo tablet, dispositivos 
móveis, e telefones móveis forneçam experiências de realidade virtual e realidade aumentada; Software para operação, configuração, e gestão de controla-
dores e auriculares de realidade virtual; Software para reconhecimento de gestos, deteção de objeto, controlo de movimento, e visualização de conteúdo; 
Software, firmware e hardware para utilizar em deteção e reconhecimento visual, de voz, áudio, movimento, olhos e gestos; Software para navegação de 
ambientes de realidade virtual e realidade aumentada; Software para permitir que utilizadores experimentem visualização, manipulação, e imersão de reali-
dade virtual e realidade aumentada; Software para gravação, armazenamento, transmissão, recebimento, exposição e análise de dados de hardware informá-
tico de usar no corpo; Software para utilizar em criação e design de software de realidade virtual e realidade aumentada; Interface de programação de apli-
cações (API) para software informático para desenvolvimento de experiências de realidade virtual e realidade aumentada; Hardware informático de jogo de 
realidade virtual; Hardware informático de jogo de realidade aumentada; Hardware informático de jogo de realidade mista; Hardware informático de reali-
dade virtual; Hardware informático de realidade aumentada; Hardware informático de realidade mista; Sensores de deteção de movimento para tecnologia 
de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Hardware de realidade virtual, nomeadamente, auriculares, óculos, e controladores para partici-
par em experiências de realidade virtual e jogar jogos de realidade virtual; Hardware de realidade aumentada, nomeadamente, auriculares, óculos, e contro-
ladores para participar em experiências de realidade aumentada e jogar jogos de realidade aumentada; Dispositivos de informática para uso no corpo com-
preendidos principalmente por ecrãs de exibição e software para conexão a computadores, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis, e telemóveis a 
fim de permitir experiências de mundo de realidade virtual e realidade aumentada; Hardware e software para operação de dispositivos de sensor; Dispositi-
vos eletrónicos de sensor, câmaras, projetores, e microfones para deteção, captura e reconhecimento de gestos, facial, e de voz; Hardware e software para 
detetar objetos, comandos e gestos de utilizador; Software de jogo; Software para desenvolvimento de jogo; Ferramentas de desenvolvimento de software 
de jogo; Software de jogo de cadeia de blocos (blockchain); Software de jogo eletrónico descarregável na natureza de jogos de vídeo, jogos informáticos, 
jogos de multimédia interativa, e jogos de realidade virtual, aumentada e mista; Software informático para controlar a operação de dispositivos de áudio e 
vídeo; Software de exibição de vídeo; Software para acesso e visualização de texto, imagens e dados eletrónicos relacionados com conferências no campo 
de desenvolvimento de software; Software para converter a língua natural em comandos executáveis em máquina; Software para facilitar a interação e co-
municação entre humanos e plataformas de IA (inteligência artificial); Interface de programação de aplicações (API) para utilizar em desenvolvimento de 
Plataformas de IA (inteligência artificial), nomeadamente, robôs, agentes virtuais e assistentes virtuais; Software, nomeadamente, uma interface interpreta-
tiva 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 língua, software para tomada de decisões, software de tradução, software de reconhecimento de 
toque, software de consulta por conversação, software para converter língua natural em comandos executáveis em máquina, e software de assistente digital; 
Software de assistente virtual que pode desempenhar tarefas ou serviços em nome de um utilizador que é ativado por entrada de utilizador, reconhecimento 
de local, e informações online; Software para fornecer informações de consumidor; Software para fornecer mapas eletrónicos; Software com reconhecimen-
to de local para procurar, determinar, e partilhar locais; Software para procurar e identificar oportunidades de emprego; Software para identificar e permitir 
que utilizadores entrem em contacto com representantes governamentais; Software que fornece informações de tempo com base em local; Software para 
fornecer, ligar a, ou realizar transmissão contínua (streaming) de notícias ou informações de eventos atuais; Software de controlo parental; Software infor-
mático; Sistemas operativos para computadores; Software para permitir que dispositivos eletrónicos partilhem dados e comuniquem entre si; Dispositivos 
periféricos para computador; Periféricos para uso no corpo para computadores, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis e telefones móveis; Dispo-
sitivos de transmissão contínua (streaming) de média digital; Auriculares; Auriculares; Auriculares para jogos; Periféricos de jogos de computador; Hard-
ware de exibição de vídeo, nomeadamente, controladores (driver) de vídeo para artigo de ótica de vídeo; Câmaras; Baterias; Caixas de bateria; Conjuntos 
de bateria; Dispositivos de bateria elétrica recarregável, nomeadamente, baterias recarregáveis e fontes de alimentação portáteis; Carregadores de bateria; 
Conjuntos de bateria externos recarregáveis para utilização com dispositivos móveis eletrónicos; Dispositivos de gestão de eletricidade e carregamento de 
eletricidade para dispositivos móveis eletrónicos; Suportes de carregamento para dispositivos móveis eletrónicos; Carregadores externos para utilização 
com computadores, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis e telefones móveis; Caixas de carregamento sem fios para utilização com computado-
res, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis e telefones móveis; Adaptadores de corrente elétrica; Conectores, cabo e adaptadores elétricos; Sacos 
e caixas especialmente adaptados para dispositivos móveis eletrónicos; Capas e caixas protetoras para dispositivos móveis eletrónicos; Caixas para compu-
tadores, smartphones, auriculares, auriculares e dispositivos de jogo; Suportes, braçadeiras, clipes e estojos de transporte especialmente adaptados para 
dispositivos móveis eletrónicos; Armações de parede para montar dispositivos móveis eletrónicos; Apoios para dispositivos móveis eletrónicos; Suportes 
para dispositivos eletrónicos móveis; Comandos à distância para dispositivos móveis eletrónicos; Altifalantes; Cabos e conetores de altifalante e áudio 
elétrico; Encaixes e peças de cabos eletrónicos; Cabos eletrónicos; Cabos para transmissão de sinal ótico; Cabos de energia e conetores de cabo; Microfo-
nes; Recetores de áudio; Transmissores de áudio; Exibição de vídeo para fixação à cabeça; Recetores de sinais eletrónicos; Recetores de vídeo; Transmisso-
res e recetores sem fios para reprodução de som e sinais; Sensores elétricos; Sensores para monitorização de movimentos físicos; Cartões SIM; Software 
para utilizar em gestão de relação com consumidor (CRM); Software para facilitação e organização para o financiamento e distribuição de angariação de 
fundos e donativos; Software para serviços de angariação de fundos para beneficência online e serviços de donativo financeiro; Software para utilizar em 
facilitação de chamadas de voz através de protocolo de internet (VOIP), chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, serviços de mensa-
gem instantânea e redes sociais online; Equipamento de telecomunicações para fornecer acesso de terceiros a, e permitir a transmissão de vídeo, dados e 
voz através de redes de comunicações globais, nomeadamente, terminais de telefone móvel e computador de acesso e móvel, estações de transmissores de 
base e peças de rádio sem fios das mesmas, transmissores de dados, repetidores de dados, encaminhadores (router) e comutadores, circuitos de transmissão, 
circuitos integrados, hardware informático, servidores e clientes de nuvem móvel, multiplexadores, processadores de sinal digital, processadores de sinal de 
frequência de rádio, 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 de rádio eletrónicos, software para aplicações de telecomunica-
ções, e redes de núcleo móvel que compreendem transmissores de dados, redes sem fios e portas de ligação para coleção, transmissão e gestão de dados, 
voz e vídeo; Software de comunicação e hardware de comunicação informático para fornecer acesso à Internet; Equipamento de telecomunicações; Receto-
res e transmissores de rádio; Recetores de GPS; Software para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet e 
redes de comunicações; Software de comunicações; Software que permite que utilizadores façam pagamentos e transferência de fundos; Software que per-
mite que utilizadores online façam pagamentos e transferência de fundos através de múltiplos websites eaplicações móveis; Software de processamento de 
pagamento eletrónico; Software para processamento de transações eletrónicas; Software informático na natureza de um motor de busca; Software para 
facilitar aprendizagem automática; Software para construção de interfaces de utilizador; Publicações eletrónicas descarregáveis; Software para sondagem 
de opinião; Software para permitir que utilizadores publiquem questões com opções de resposta; Equipamento interativo de foto e vídeo, nomeadamente, 
hardware informático de quiosques para captura, carregamento, edição, impressão e partilha de imagens e vídeo digitais; Software para a sincronização de 
dados entre uma estação remota ou dispositivo e uma estação fixa ou remota ou dispositivo; Software de reconhecimento e comando por voz, software de  
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conversão de fala para texto; Aplicações de software habilitado por voz para gestão de informações pessoais; Automatização doméstica e software de inte-
gração de dispositivo doméstico; Software de comunicação sem fios para transmissão de voz, áudio, vídeo, e dados; Software utilizado para controlar infor-
mações controladas por voz autónomas e dispositivos de assistente pessoal; Software para reconhecimento de voz para utilizar em conexão com a transmis-
são de voz e dados; Software para acesso, navegação, e pesquisa de bases de dados, áudio, vídeo, e conteúdo de multimédia online, jogos, e aplicações de 
software, e mercados de aplicação de software; Software para utilização para conectar e controlar dispositivos eletrónicos de internet das coisas (iot); Soft-
ware de aplicação informática para dispositivos sem fios portáteis, nomeadamente, software para controlo, integração, operação, conexão e gestão de dispo-
sitivos de informações controladas por voz, nomeadamente, dispositivos eletrónicos de consumidor inteligentes controlados por voz e conectados à nuvem 
e dispositivos eletrónicos de assistente pessoal; Software para processamento, reprodução, sincronização, gravação, organização, descarregamento, carrega-
mento, transmissão, transmissão contínua (streaming), recebimento, jogo e visualização de ficheiros de texto, multimédia e dados; Software, para progra-
mação de televisão interativa (TV) personalizada e para utilização em exposição e manipulação de média visual, imagens de gráfico, texto, fotografias, 
ilustrações, animação digital, vídeo clipes, filmes e dados de áudio; Software na natureza de uma aplicação móvel para serviços de telecomunicação para 
fornecer transmissão de voz, dados, vídeo, e conteúdo de média através da internet e a rede mundial para computadores ou outros dispositivos eletrónicos 
de consumidor portáteis; Software para procurar guias de exploração de entretenimento televisivo; Software para pesquisa, localização, compilação, inde-
xação, correlação, navegação, obtenção, descarregamento, recebimento, codificação, descodificação, jogo, armazenamento e organização de texto, dados, 
imagens, gráficos, áudio e vídeo numa rede global informática; Software para amplificar o acesso móvel à internet através de computadores, computadores 
móveis, e dispositivos de comunicações móveis; Software para formatação e conversão de conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisu-
ais, obras literárias, obras eletrónicas e documentos, ficheiros, dados num formato compatível com dispositivos eletrónicos e computadores portáteis; Soft-
ware para transmissão, partilha, recebimento, descarregamento, exposição, interação e transferência de conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras 
audiovisuais, obras literárias, obras eletrónicas e documentos, ficheiros, dados; Instrumentos e equipamento de comunicação eletrónica, nomeadamente, 
dispositivos eletrónicos digitais para uso no corpo e móveis para enviar e receber ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo; Instrumentos e apare-
lhos de telecomunicações, nomeadamente, altifalantes e microfones vendidos como recursos de componente de computadores, dispositivos eletrónicos 
digitais para uso no corpo e móveis para enviar e receber chamadas telefónicas, mensagens de texto, correio eletrónico, e outros dados digitais, e para utili-
zar em fornecer acesso à internet; Blocos de notas eletrónicos; Organizadores pessoais eletrónicos; Aparelho eletrónico de gravação de voz e reconheci-
mento de voz ; Dispositivos eletrónicos digitais portáteis para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão, e recebimento de texto, dados, e 
ficheiros digitais; Hardware informático de usar no corpo; Dispositivos eletrónicos digitais de usar no corpo compreendidos principalmente por software 
para alertas, mensagens, e-mails, e lembretes, e para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão, e recebimento de texto, dados, áudio, ima-
gem e ficheiros digitais e ecrãs de exibição; Software para acesso, navegação e pesquisa de bases de dados online; Software para acesso, monitorização, 
pesquisa, exposição, leitura, recomendação, partilha, organização, e anotação de notícias, desportos, tempo, comentários, e outras informações, conteúdo de 
periódicos, blogues, e websites, e outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo de multimédia; Software para criação, autoria, distribui-
ção, descarregamento, transmissão, recebimento, jogo, edição, extração, codificação, descodificação, exposição, armazenamento e organização de texto, 
dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo de multimédia, publicações eletrónicas, e jogos eletrónicos; Aparelho para gravação, transmissão ou 
reprodução de som ou imagens; Aparelho para transmissão de comunicação; Aparelho para armazenamento de dados, nomeadamente, dispositivos eletróni-
cos digitais para uso no corpo e móveis para o armazenamento de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo; Cadeia de blocos (blockchain); Softwa-
re de cadeia de blocos (blockchain); Criptomoeda; Software de criptologia; Software para mineração de criptomoeda; Software para exploração de cripto-
moeda; Software no campo de cadeia de blocos (blockchain); Software para utilização com criptomoeda; Software para utilização com moeda digital; Soft-
ware para utilização com moeda virtual; Software de serviços de armazenamento e carteira de moeda digital; Software para o uso como uma carteira de 
criptomoeda; Carteira de hardware de criptomoeda; Software informático descarregável para o uso como uma carteira digital; Software informático descar-
regável para o uso como uma carteira eletrónica; Programas informáticos e software de aplicação informática para armazenamento eletrónico de dados; 
Software para fornecer uma carteira digital; Software para pagamento de moeda digital e transações cambiais; Software para utilizar em gestão de portfoli-
os de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e crip-
tofichas de serviços; Software para o uso como uma carteira eletrónica; Software para criação e gestão de carteiras eletrónicas; Software para serviços de 
carteira eletrónica; Carteiras eletrónicas descarregáveis; Software de registo distribuído; Software de plataforma de registo distribuído; Software para utili-
zação com tecnologia de registo distribuído; Software que facilita a capacidade de utilizadores de visualizar, analisar, gravar, armazenar, monitorizar, gerir, 
trocar e cambiar moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofi-
chas e criptofichas de serviços; Software para envio, recebimento, aceitação, compra, venda, armazenamento, transmissão, troca e câmbio de moeda digital, 
moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; 
Software para execução e gravação de transações financeiras; Software de registo distribuído para utilização em processamento de transações financeiras; 
Software para criação de contas e manutenção e gestão de informações sobre transações financeiras em relação a registos distribuídos e redes de pagamento 
peer-to-peer; Software para utilização em troca financeira; Software para utilização em câmbio financeiro; Software para acesso a informações financeiras e 
tendências e dados de mercado; Software para fornecer autenticação de partes de uma transação financeira; Software para manutenção de registos para 
transações financeiras; Software para a gestão de segurança criptográfica de transmissões eletrónicas entre redes de computadores; Software para encripta-
ção e permissão de transmissão segura de informações digitais através da Internet; Software para permitir que utilizadores calculem parâmetros relaciona-
dos com transações financeiras; Software para transferência de fundos eletrónicos; Software para conversão de moeda; Software para a coleção e distribui-
ção de dados; Software para transações de pagamento; Software para conectar computadores a bases de dados locais e redes globais informáticas; Software 
para criação de bases de dados pesquisáveis de informações e dados; Software para gestão e validação de transações envolvendo ativos digitais, tokens 
digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e 
moedas virtuais; Software para criação, execução, e gestão de contratos inteligentes; Software para gestão de pagamento e transações cambiais; Software 
ehardware para o uso como uma moeda carteira digital, carteira de moeda virtual, carteira de ativo digital, carteira de criptoficha, e carteira de criptoficha 
de serviços; Software para criação de uma moeda digital de código-fonte aberto e descentralizado, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitalizados, token 
digital para utilizar em transações com base em cadeia de blocos (blockchain); Software para finanças descentralizadas; Software para desenvolvimento de 
aplicações descentralizadas; Software para gravação, gestão, deteção e transferência de interesses de propriedade em organizações autónomas descentrali-
zadas; Software para gestão e governância de organizações autónomas descentralizadas; Software para participação e votação em organizações autónomas 
descentralizadas; Software para organizar e conduzir leilões; Software para votação; Software de aplicação informática para plataformas com base em ca-
deia de blocos (blockchain), nomeadamente, software para trocas digitais para itens virtuais; Software para criação, venda e gestão de tokens ou appcoins 
com base em cadeia de blocos (blockchain); Software para utilizar em uma plataforma financeira eletrónica; Software para processamento de pagamentos 
eletrónicos e para transferência de fundos para e de outros; Software de plataforma de cadeia de blocos (blockchain); Software para gestão e verificação de 
transações numa cadeia de blocos (blockchain); Software para utilizar na gestão e implementação de transações de moeda digital, moeda virtual, criptomoe-
da, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Software para criação e gestão de 
uma plataforma de cadeia de blocos (blockchain) para utilizar em gestão de contas de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia 
de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Software para gestão de contas de criptomoeda e moeda digi-
tal; Software para utilizar em pagamentos, compras, e investimentos com o uso de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de 
blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software para utilizar em gestão da conversão de moeda 
digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de 
serviços em moeda forte; Software para desenvolvimento, implementação, e gestão de aplicações de software, e integração de aplicações de software para 
contas de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptofi-
cha de serviços; Software e hardware para utilizar em câmbio eletrónico de moeda para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de 
cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software para o uso como uma interface de pro-
gramação de aplicações (API) para o desenvolvimento, testes, e integração de aplicações de software de cadeia de blocos (blockchain); Hardware informá-
tico para mineração de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), e ativo digitalizado; Hardware de token 
de segurança; Conversores de moeda eletrónica; Software, nomeadamente, plataforma financeira eletrónica que acomoda múltiplos tipos de pagamento e 
transações num telemóvel integrado, assistente digital pessoal (PDA), e ambiente com base na web; Software para criação de tokens a serem utilizados para 
pagar por produtos e serviços, e que podem ser trocados ou cambiados para valor em dinheiro; Software para gestão de pagamentos, transferências de  



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

34 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

dinheiro, e transferências de commodity de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, 
token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Software para o uso como um software de interface de programa de aplicação (API) para utilizar em 
identificação de dispositivo de hardware informático; Software para utilizar em autenticação de acesso de utilizador a computadores e redes de computado-
res; Software para utilizar em facilitação de transações seguras; Software para utilizar em acesso, leitura, deteção, e uso de tecnologia de cadeia de blocos 
(blockchain); Software e hardware para gestão de informações de identidade, direitos de acesso a aplicações e recursos de informações e funcionalidade de 
autenticação; Software para verificação de identificação de rede, autenticação e gestão de serviços para fins de segurança; Software de autenticação descar-
regável para controlar acesso a e comunicações com computadores e redes de computadores; Cartões de crédito magneticamente codificados e cartões de 
pagamento; Dispositivos de encriptação; Tokens de segurança; Software para o uso como um token de segurança; Software utilizado na emissão de moeda 
digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de 
serviços; Criptofichas e criptofichas de serviços; Software utilizado na auditoria de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de 
blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Servidor de anúncios (ad server), nomeadamente, um servi-
dor informático para armazenamento de publicidades e entrega de publicidades para websites; Altímetros; Interface de programação de aplicações (API) 
para software informático para desenvolvimento e criação de experiências de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Interface de progra-
mação 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 utilizar em construção de aplicações de soft-
ware; Óculos de realidade aumentada; Auriculares de realidade aumentada; Software de realidade aumentada; Software de realidade aumentada para entre-
tenimento interativo; Software de realidade aumentada para navegação de um ambiente de realidade aumentada; Software de realidade aumentada para 
deteção de objeto, controlo de movimento e visualização de conteúdo; Software de realidade aumentada para operação de auriculares de realidade aumenta-
da; Software de realidade aumentada para que utilizadores experimentem visualização, manipulação e imersão de realidade aumentada; Cabos, nomeada-
mente, cabos eletrónicos e cabos de conexão; Caixas, correias, pulseiras e braçadeiras para dispositivos de monitorização eletrónica; Software de aplicação 
informática para smartphones e dispositivos móveis nos campos de fitness e exercício que contêm serviços de personal trainer, orientação (coaching), exer-
cícios físicos e avaliações de aptidão física; Software de aplicação informática para utilizar em conexão com configuração e controlo de hardware informá-
tico de usar no corpo e periféricos informáticos de usar no corpo; Hardware informático para exposição de dados e vídeo; Hardware informático para utili-
zar em medição de ritmo cardíaco; Hardware informático para utilizar na realização de eletrocardiogramas; Software de sistema de operação de computa-
dor; Equipamento periférico de computador para utilização com relógios inteligentes, nomeadamente, pulseiras de relógio inteligente e correias de relógio 
inteligente; Periféricos informáticos para exposição de dados e vídeo; Periféricos informáticos para dispositivos móveis para exposição de dados e vídeo, 
nomeadamente, periféricos utilizados na cabeça para dispositivos móveis para exposição de dados e vídeo; Periféricos informáticos para dispositivos mó-
veis para acesso e transmissão remotos de dados, nomeadamente, periféricos utilizados na cabeça para dispositivos móveis para acesso e transmissão remo-
tos de dados; Periféricos informáticos para dispositivos móveis, nomeadamente, dispositivos eletrónicos, monitores, sensores, e visores para deteção, moni-
torização, gravação, exposição, medição, e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, informações de navegação, infor-
mações de tempo, temperatura, nível de atividade física, frequência cardíaca, frequência de pulso, tensão arterial, calorias queimadas, passos realizados, e 
dados biométricos; Periféricos informáticos para acesso e transmissão remotos de dados; Software informático e software de aplicação informática para 
telemóveis e dispositivos digitais pessoais que fornecem uma avaliação de aptidão física e pontuação de aptidão física ao comparar desempenhos atléticos 
anteriores e níveis de aptidão física com desempenhos atléticos futuros e níveis de aptidão física, e fornecem conselhos e exercícios físicos personalizados 
para melhoria em áreas específicas de um desporto ou atividade física particular; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis 
e dispositivos digitais pessoais que monitorizam, rastreiam, e comparam a atividade de desporto e nível de aptidão física; Software informático e software 
de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais que avaliam um nível de aptidão física e atletismo do utilizador, e fornecem pontu-
ações de aptidão física; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais que fornecem dicas, orien-
tação (coaching), e exercícios físicos personalizados, para melhorar a pontuação de aptidão física do utilizador; Software informático e software de aplica-
ção informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais para comunicação com consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais 
pessoais, e telemóveis, em relação a hora, ritmo, velocidade, passos realizados, habilidade atlética, calorias 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 em relação a atividade de desporto, treino de aptidão física, e nível de aptidão física à internet e outras redes de 
comunicação por computador e eletrónicas; Software informático e software de aplicação informática que deteta os movimentos do utilizador durante ativi-
dade física, sessões de fitness, exercícios físicos, para fornecer pontuações e avaliações de aptidão física personalizadas; Software informático e firmware, 
nomeadamente, programas de sistema operacional, software de sincronização de base de dados, e programas de sincronização de base de dados; Ferramen-
tas de desenvolvimento de software de computador; Software informático para acesso, navegação e pesquisa de bases de dados online; Software informáti-
co para acesso, monitorização, pesquisa, exposição, leitura, recomendação, partilha, organização, e anotação de notícias, desportos, tempo, comentários, e 
outras informações, conteúdo de periódicos, blogues, e websites, e outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo de multimédia; Softwa-
re informático para comunicação com consolas de jogos em relação a hora, ritmo, velocidade, passos realizados, habilidade atlética, calorias queimadas, 
agilidade, movimento, equilíbrio, coordenação, e flexibilidade; Software informático para criação, autoria, distribuição, descarregamento, transmissão, 
recebimento, jogo, edição, extração, codificação, descodificação, exposição, armazenamento e organização de texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, 
e conteúdo de multimédia, e publicações eletrónicas, e jogos eletrónicos; Software informático para criação, edição, carregamento, descarregamento, aces-
so, visualização, publicação, exposição, marcação, blogues, transmissão contínua (streaming), ligação, anotação, indicação de opiniões, comentar algo, 
integração, transmissão, e partilha ou fornecimento de outra forma de suportes eletrónicos ou informações através de computador para a internet e redes de 
comunicação; Software informático para criação, gestão, e interação com uma comunidade online; Software informático para fitness e gestão de peso; Soft-
ware informático para fitness, avaliações de aptidão física, 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 informações em relação a deteção, conformação 
e motivação com um programa de saúde e fitness; Software informático para modificar e permitir transmissão de imagens, áudio, conteúdo de vídeo e audi-
ovisual e dados; Software informático para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo, e conteúdo audiovisual com filtros fotográficos e efeitos de reali-
dade virtual, realidade mista e realidade aumentada (AR), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, geomarcações, etiquetas de metadados, 
hiperligações; Software informático para monitorização, processamento, exposição, armazenamento e transmissão de dados relacionados com uma ativida-
de física do utilizador; Software informático para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; Software informático para enviar e receber 
mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através de computador para a internet e redes de comunicação; Software informáti-
co para enviar e receber mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software informático para deteção, monitorização, gravação, exposição, 
medição, e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, informações de navegação, informações de tempo, temperatura, 
nível de atividade física, frequência cardíaca, frequência de pulso, tensão arterial, calorias queimadas, passos realizados, e dados biométricos; Software 
informático para definição, configuração, operação e controlo de dispositivos móveis, dispositivos para uso no corpo, telemóveis, computadores, e periféri-
cos informáticos; Software informático para redes sociais e interação com comunidades online; Software informático para a coleção, gestão, edição, organi-
zação, modificação, transmissão, partilha, e armazenamento de dados e informações; Software informático para o redireccionamento de mensagens, E-mail 
de Internet, e/ou outros dados para um ou mais dispositivos eletrónicos de comunicação sem fios para uso no corpo de um armazenamento de dados em ou 
associado a um computador pessoal ou um servidor; Software informático para deteção e gestão de informações em relação a programas de saúde, fitness, e 
bem-estar; Software informático para o uso como uma interface de programação de aplicações (API); Software informático para utilizar em criação, gestão, 
medição, e disseminação de publicidade de outros; Software informático para visualização digital de imagens e fotografias fornecidas como atualizações 
para ou em combinação com dispositivos de ecrã de exibição para fixação à cabeça; Software informático para entrega sem fios de conteúdo, dados e infor-
mações; Software informático para comunicação sem fios de dados para recebimento, processamento, transmissão e exposição de informações relacionadas 
com fitness, gordura corporal, índice de massa corporal; Software informático no campo de saúde, fitness, exercício, e bem-estar para deteção, monitoriza-
ção, gravação, exposição, medição, e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, informações de navegação, temperatu-
ra, nível de atividade física, frequência cardíaca, frequência de pulso, tensão arterial, calorias queimadas, passos realizados, e dados biométricos e para 
deteção e gestão de informações em relação a saúde, fitness, exercício, e programas de bem-estar; Software informático que deteta movimentos do utiliza-
dor durante atividade física, sessões de fitness, exercícios físicos, para fornecer pontuações e avaliações de aptidão física personalizadas; Software  
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informático que avalia um nível de aptidão física e atletismo do utilizador, e fornece pontuações de aptidão física; Software informático que monitoriza, 
rastreia, e compara atividade de desporto e nível de aptidão física; Software informático que fornece uma avaliação de aptidão física e pontuação de aptidão 
física ao comparar desempenhos atléticos anteriores e níveis de aptidão física com desempenhos atléticos futuros e níveis de aptidão física, e fornece conse-
lhos e exercícios físicos personalizados para melhoria em áreas específicas de um desporto ou atividade física particular; Software informático que fornece 
dicas, orientação (coaching), e exercícios físicos personalizados, para melhorar a pontuação de aptidão física do utilizador; Software informático que permi-
te acesso, exposição, edição, ligação, partilha e fornecimento de outra forma suportes eletrónicos e informações através da internet e redes de comunica-
ções; Software informático que permite desenvolvimento, avaliação, testes, e manutenção de aplicações de software de dispositivos móveis para dispositi-
vos de comunicação eletrónica portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computadores de tipo tablet; Software infor-
mático para amplificar as capacidades audiovisuais de aplicações de multimédia, nomeadamente, para a renderização tridimensional de gráficos, imagens 
paradas e imagens em movimento fornecidas como atualizações para ou em combinação com dispositivos de ecrã de exibição para fixação à cabeça; Soft-
ware informático, nomeadamente, uma aplicação que fornece funcionalidades de redes sociais; Software informático, nomeadamente, uma interface inter-
pretativa para facilitar interação entre humanos e máquinas; Software informático, nomeadamente, ferramentas de desenvolvimento de software para a 
criação, depuração, e emprego de aplicações de software para óculos inteligentes, visores próximos dos olhos (NED), visores para fixação à cabeça, e 
smartphones; Relógios inteligentes; Cabos de conexão; Artigo de ótica; Oculos de sol; Artigo de ótica de vídeo digital; Artigo de ótica de vídeo digital, 
visores de vídeo para fixação à cabeça, nomeadamente, micro ecrãs e óticas associadas, auriculares de realidade virtual, eletrónicos associados, nomeada-
mente, cabos de conexão e adaptadores, software e firmware para exposição de jogos de vídeo, suportes eletrónicos e imagens; Software descarregável de 
aplicação informática para telemóveis, smartphones, computadores, tablets, óculos inteligentes, artigo de ótica de vídeo digital, dispositivos eletrónicos 
digitais de usar no corpo, nomeadamente, óculos, óculos de proteção, e auriculares, visores para fixação à cabeça, sistemas de visor próximo dos olhos 
(NED), redes de comunicações, serviços de computação na nuvem, e sistemas de computador para comunicação entre os dispositivos, redes e serviços; 
Software descarregável de aplicação informática para óculos inteligentes, sistemas de visor próximo dos olhos (NEC)), e visores para fixação à cabeça para 
exposição de ícones, determinação e resposta à seleção do utilizador de ícones, controlo de conexões a e comunicação com outros dispositivos, redes, e 
sistemas, operação de uma câmara para gravar e exibir imagens e ficheiros audiovisuais, organização de imagem digital e ficheiros audiovisuais, controlo 
de microfones, controlo de nível de som de altifalantes integrados, transferência de ficheiros de computador entre os óculos inteligentes, sistemas de visor 
próximo dos olhos (NED), visores para fixação à cabeça e outros dispositivos, redes, e sistemas, controlo de notificações de utilizador, controlo de um 
touchpad, controlo e obtenção de dados de sensores nos óculos inteligentes, sistemas de visor próximo dos olhos (NED), e visores para fixação à cabeça, 
incluindo acelerómetros, sensores barométrico, de temperatura, inclinação, viragem e guinada, sensores de orientação da cabeça, e Recetores de GPS, con-
trolo da velocidade da CPU, e deteção e exposição do nível de carga da bateria, e exposição, captura, gravação, e transmissão contínua (streaming) de da-
dos, imagens, e conteúdo audiovisual em ambientes de realidade padrão, realidade aumentada, e realidade mista; Software descarregável de aplicação infor-
mática para óculos inteligentes, sistemas de visor próximo dos olhos (NEI)), e visores para fixação à cabeça para a geração e exibição de conteúdo de reali-
dade padrão, realidade aumentada, realidade mista; Software descarregável de aplicação informática para óculos inteligentes, sistemas de visor próximo dos 
olhos (NED), e visores para fixação à cabeça para comunicação com outros óculos inteligentes, sistemas de visor próximo dos olhos (NED), e visores para 
fixação à cabeça; Software informático descarregável para permitir captura, armazenamento, e transmissão de fotografias, vídeos, dados, e informações 
com dados de biometria, saúde e outros desempenhos do utilizador cobertos e integrados na gravação; Software informático descarregável para visualiza-
ção e interação com uma alimentação de conteúdo de imagens, áudio, audiovisual e vídeo e dados e texto associados; Software informático descarregável, 
nomeadamente, aplicação móvel para definição, configuração, e controlo de hardware informático de usar no corpo e periféricos informáticos de usar no 
corpo; Cabos elétricos; Adaptadores elétricos; Dispositivos de monitorização eletrónica que incorporam indicadores que acendem e mudam de cor com 
base no nível de atividade cumulativa do utilizador; Dispositivos de monitorização eletrónica que incorporam microprocessadores, visor digital, e aceleró-
metros, para detetar, armazenar, relatar, monitorizar, carregar e descarregar dados de desporto, treino de aptidão física e atividade para a internet, e comuni-
cação com consolas de jogos e computadores pessoais, em relação a hora, ritmo, velocidade, passos realizados, habilidade atlética, calorias queimadas, taxa 
cardíaca e corporal, posicionamento global, direção, distância, altitude, de navegação e informações de tempo; Instrumentos e aparelho eletrónicos de nave-
gação; Sensores de fitness e exercício, monitores, e visores para deteção, monitorização, gravação, exposição, medição, e transmissão posicionamento glo-
bal, direção, distância, altitude, velocidade, temperatura, e informações de navegação, para serem usados no corpo durante exercício e para atividades des-
portivas; Software de reconhecimento de gestos; Óculos com a função de comunicação sem fios; Dispositivos de sistema de posicionamento global (GPS); 
Óculos de proteção para permitir experiências de mundo de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Hardware e software para visualizar 
imagens virtuais na criação de realidade virtual, aumentada e mista; Visor de vídeo para fixação à cabeça; Dispositivos de ecrã de exibição para fixação à 
cabeça e as suas partes componentes, nomeadamente, cartões de exibição de vídeo; Auriculares para utilização com computadores; Software de entreteni-
mento interativo; Eletrónicos de interface, nomeadamente, circuitos de interface de driver de vídeo para artigo de ótica de vídeo digital; Software com reco-
nhecimento de local informático, software informático descarregável e aplicação de software para telemóveis para procurar, determinar e partilha locais; 
Altifalantes; Microvisores, nomeadamente, visores de vídeo para fixação à cabeça e visores de vídeo próximo dos olhos; óculos de realidade mista; Auricu-
lares de realidade mista; Software de realidade mista; Software de realidade mista para entretenimento interativo; Software de realidade mista para navega-
ção de um ambiente de realidade mista; Software de realidade mista para deteção de objeto, controlo de movimento e visualização de conteúdo; Software 
de realidade mista para operação de auriculares de realidade mista; Software de realidade mista para utilizadores experimentarem visualização, manipula-
ção e imersão de realidade mista; Aplicação de software para telemóveis para criação de programas de treino fitness personalizado; Sensores de deteção de 
movimento para tecnologia de realidade aumentada; Sensores de deteção de movimento para tecnologia de realidade mista; Sensores de deteção de movi-
mento para tecnologia de realidade virtual; Dispositivos eletrónicos multifuncionais para exposição, medição, e carregamento para a internet de informa-
ções, incluindo hora, data, taxa cardíaca e corporal, posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, passos realizados, calorias queimadas, 
informações de navegação, informações de tempo, a temperatura, velocidade do vento, e o declínio de taxa cardíaca e corporal, altitude e velocidade; Dis-
positivos eletrónicos multifuncionais para exposição, medição, e carregamento para a internet de informações incluindo hora, data, frequência cardíaca, 
posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, passos realizados, calorias queimadas, informações de navegação, mudanças na frequência 
cardíaca, nível de atividade, horas dormidas, qualidade do sono, e despertador silencioso; Oticas de exibição próxima dos olhos, nomeadamente, vídeo 
ecrãs de exibição para montar próximo dos olhos do utilizador e lentes para exposição de imagens a um utilizador; Sistemas de visor próximo dos olhos 
(NED) compreendidos por Sensores de GPS, acelerómetros, magnetómetros, bússolas, sensores de temperatura ambiente, e sensores de orientação de vira-
gem e inclinação eletrónica; Sistemas de visor próximo dos olhos (NED) que compreendem hardware informático, interfaces de exibição eletrónica, e soft-
ware para a geração e exibição de conteúdo de realidade virtual e realidade mista; Sistemas de visor próximo dos olhos (NED) que compreendem hardware 
informático, interfaces de exibição eletrónica, e software especificamente adaptados para óculos de proteção; Sistemas de visor próximo dos olhos (NED) 
que compreendem artigo de ótica e software para a geração e exibição de conteúdo de realidade padrão, realidade aumentada, e realidade mista; Visores 
próximos dos olhos (NED); Aparelho de comunicação de rede, nomeadamente, dispositivos eletrónicos digitais para uso no corpo e móveis para o envio e 
recebimento de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo através das redes; Podómetros; Periféricos para dispositivos móveis, nomeadamente, podó-
metros e altímetros; Software de assistente pessoal; Assistentes pessoais digitais; Dispositivos eletrónicos pessoais utilizados para o rastreio de objetivos e 
estatística de aptidão física; Rastreadores de aptidão física pessoal; Dispositivos de exibição de vídeo pessoal na natureza de visores para uso no corpo para 
visualização de conteúdo digital, incluindo conteúdo de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Ecrãs de exibição de vídeo pessoal; Dispo-
sitivos eletrónicos digitais portáteis, manuseáveis e pessoais para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão, e recebimento de texto, dados, 
e ficheiros digitais; Aparelho de controlo remoto para hardware informático de usar no corpo e relógios inteligentes; Sensores para uso científico para se-
rem usados no corpo por um ser humano para recolha de dados biométricos de ser humano, dispositivos eletrónicos digitais para uso no corpo e móveis 
para gravação, organização, transmissão, manipulação, e revisão de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo; Óculos inteligentes; Óculos inteligen-
tes com capacidade de áudio com e sem fios; Pulseiras de relógio inteligente; Correias de relógio inteligente; Joalharia inteligente; Software de assistente 
social; Software e firmware para controlo, configuração e gestão de controladores; Software e firmware para exposição de jogos de vídeo e suportes eletró-
nicos em dispositivos de ecrã de exibição fornecidos como atualizações para ou em combinação com dispositivos de ecrã de exibição para fixação à cabeça; 
Software e firmware para programas de sistema operacional; Software e firmware para controladores (driver) de processamento de vídeo e vídeo fornecidos 
como atualizações para ou em combinação com dispositivos de ecrã de exibição para fixação à cabeça; Software e firmware para permitir que dispositivos 
eletrónicos partilhem dados e comuniquem entre si; Programas de driver de software para dispositivos eletrónicos para permitir que hardware informático e 
dispositivos eletrónicos comuniquem entre si; Software para que publicitários comuniquem e interajam com comunidades online; Software para alertas,  
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mensagens, e-mails, e lembretes, e para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão, e recebimento de texto, dados, áudio, imagem e fichei-
ros digitais e ecrãs de exibição; Software para comunicação por redes de área local sem fios, tecnologias sem fios, e outros protocolos de comunicação 
entre sistemas de visor próximo dos olhos (NED) e dispositivos de rede, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores, tablets, e outros sistemas 
de computador; Software para criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, exposição, marcação, blogues, transmis-
são contínua (streaming), ligação, anotação, indicação de opiniões, comentar algo, integração, transmissão, e partilha ou fornecimento de outra forma su-
portes eletrónicos ou informações através de computador e redes de comunicação; Software para criação, gestão, e interação com uma comunidade online; 
Software para gerar imagens a serem exibidas em sistema de visor próximo dos olhos (NED); Software para modificar e permitir transmissão de imagens, 
áudio, conteúdo de vídeo e audiovisual e dados; Software para pedir e/ou comprar bens e serviços; Software para organização de, procura por e gestão de 
eventos; Software para planeamento de atividades com outros utilizadores, fazer recomendações; Software para smartphones e outros sistemas de computa-
dor para gerar dados, imagens, e áudio para exibir em sistemas de visor próximo dos olhos (NED) e para transmissão de tais dados, imagens, áudio para 
sistemas de visor próximo dos olhos (NED); Software para smartphones e outros sistemas de computador para receber dados de sistemas de visor próximo 
dos olhos (NED); Software para mapeamento social e de destino; Software para redes sociais; Software para transmissão contínua (streaming) conteúdo de 
entretenimento de multimédia; Software para a coleção, gestão, edição, organização, modificar, transmissão, partilha, e armazenamento de dados e informa-
ções; Software para deteção de movimento em, visualização, manipulação, visualização, e exposição de experiências de realidade aumentada, mista e virtu-
al; Software para utilizar em criação e design de software de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Software para entrega sem fios de 
conteúdo, dados e informações; Software na natureza de uma aplicação móvel; Software que permite que indivíduos, grupos, empresas, e marcas criem e 
mantenham uma presença online para fins de marketing; Óculos de realidade virtual; Auriculares de realidade virtual; Software de realidade virtual; Soft-
ware de realidade virtual para entretenimento interativo; Software de realidade virtual para navegação num ambiente de realidade virtual; Software de reali-
dade virtual para deteção de objeto, controlo de movimento e visualização de conteúdo; Software de realidade virtual para operação de auriculares de reali-
dade virtual; Software de realidade virtual para utilizadores experimentarem visualização, manipulação e imersão de realidade virtual; Software de realida-
de virtual, aumentada e mista para utilizar em permitir que computadores, consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de vídeo portáteis, computadores 
de tipo tablet, dispositivos móveis, e telefones móveis forneçam experiências de realidade virtual, aumentada e mista; Relógios, braceletes, e pulseiras que 
comunicam dados para assistentes pessoais digitais, smartphones, e computadores pessoais através de Websites da internet e outras redes de comunicação 
por computador e eletrónicas; Sistemas à prova de água de visor próximo dos olhos (NED) que compreendem hardware informático, interfaces de exibição 
eletrónica, e software para a geração e exibição de conteúdo de realidade virtual e realidade mista; Rastreadores de atividade para uso no corpo; Periféricos 
informáticos de usar no corpo; Dispositivos de informática para uso no corpo compreendidos principalmente por ecrãs de exibição e software para conexão 
a computadores, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis, e telemóveis a fim de permitir experiências de mundo de realidade virtual, realidade 
aumentada e realidade mista; Dispositivos eletrónicos digitais de usar no corpo, nomeadamente, óculos, óculos de proteção, e auriculares; Dispositivos 
eletrónicos para uso no corpo, nomeadamente, relógios, braceletes, e pulseiras que são compreendidos por software que comunica dados para assistentes 
pessoais digitais, smartphones, e computadores pessoais através de Websites da internet e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas; Peri-
féricos para uso no corpo para computadores, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis e telefones móveis, nomeadamente, visores para fixação à 
cabeça configuráveis; Periféricos informáticos sem fios; Letreiros de díodo de emissão de luz (LED); Letreiros de néon; Ficheiros de multimédia de token 
não fungível (NFT); Ficheiros de música de token não fungível (NFT); Ficheiros de imagem de token não fungível (NFT); Ficheiros de vídeo de token não 
fungível (NFT); Ficheiros de texto de token não fungível (NFT); Ficheiros de áudio de token não fungível (NFT); Ficheiros de imagem, música, áudio, 
vídeo e multimédia autenticados por tokens não fungíveis (NFTs); Ficheiros de imagem, áudio, vídeo e multimédia digitais; Gráficos de computador; Soft-
ware para criação de NFTs; Software para cunhagem, criação, e emissão de ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não 
fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais emoedas virtuais; Software para visualização e que fornecem 
acesso a ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, 
criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Software para distribuição, troca, armazenamento, envio, recebimento, aceitação, e transmissão de ativos 
digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moe-
das digitais e moedas virtuais. Classe 14: Joalharia; Joalharia de imitação; Relógios; Porta-chaves; Argolas para chaves. Classe 16: Publicações impressas; 
Livros; Jogos de cartas; Revistas; Fotografias; Cartazes; Artigos de papelaria; Cartões colecionáveis. Classe 18: Sacos; Mochilas; Mala para uso em via-
gem; Carteiras. Classe 24: Cobertores; Cobertas para cama. Classe 25: Vestuário; Chapéus; Chapelaria; Casacos; Jérseis; Calças; Camisas; Camisolas; 
Pulôveres; Sweatshirts; Sapatos; Cachecóis; Ténis; Meias. Classe 27: Carpetes; Alcatifas; Tapetes. Classe 28: Auriculares de realidade virtual para jogar 
jogos de vídeo para conexão a computadores, consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de vídeo portáteis, computadores de tipo tablet, dispositivos 
móveis, e telemóveis a fim de permitir experiências de realidade virtual; Consolas de jogo multimédia eletrónico e interativo; Unidades de controlo remoto 
interativo de jogos de vídeo; Periféricos para uso no corpo para jogar jogos de vídeo especialmente adaptados para computadores, consolas de jogos de 
vídeo, consolas de jogos de vídeo portáteis, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis, e telefones móveis; Controladores de jogo para computador e 
jogos de vídeo; Auriculares de áudio e visual para utilizar em jogos de jogos de vídeo; Unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos, de computador, 
interativos e jogos de vídeo; Dispositivos de jogo; Dispositivos móveis de jogo; Máquinas de jogo de diversão; Dispositivos de jogo, dispositivos móveis 
de jogo, nomeadamente, máquinas de jogo com ou sem saída de vídeo para jogar jogos informáticos e jogos de vídeo; Consolas de jogo de computador para 
utilização com um ecrã ou monitor de exibição externa; Aparelho para jogos eletrónicos além daqueles adaptados para utilização com um ecrã ou monitor 
de exibição externa; Aparelho para jogos eletrónicos adaptados para utilização com um ecrã ou monitor de exibição externa; Sacos especialmente adapta-
dos para jogos de vídeo portáteis e consolas de jogos de vídeo; Joysticks de computador e jogos de vídeo; Ratos de jogo; Teclados de jogo; Consolas de 
jogos de computador para jogos recreacionais; Películas de plástico à medida conhecidas como capas para cobrir e proteger aparelho de jogos eletrónicos, 
nomeadamente, consolas de jogos de vídeo e unidades portáteis de jogos de vídeo; Controladores de jogo na natureza de teclados para jogos informáticos; 
Games adaptados para utilização com recetores de televisão; Auriculares para jogos adaptados para utilizar em jogar jogos de vídeo; Unidades de joystick 
portáteis para jogar jogos de vídeo; Consolas de jogos; Consolas de jogos portáteis; Jogos eletrónicos portáteis adaptados para utilização com recetores de 
televisão apenas; Jogos portáteis com visores de cristal líquido; Unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos para utilização com ecrã ou monitor de 
exibição externa; Máquinas de jogos de vídeo domésticas; Máquinas de jogo com LCD; Controladores eletrónicos operados por jogador para máquinas 
eletrónicas de jogos de vídeo; Estojos protetores de transporte especialmente adaptados para jogos de vídeo portáteis e consolas de jogos de vídeo; Máquina 
de jogos de vídeo autónoma; Apoios para aparelho de jogos eletrónicos, nomeadamente, consolas de jogos de vídeo e unidades portáteis de jogos de vídeo; 
Unidades de mesa para jogar jogos eletrónicos além de em conjunto com uma televisão ou computador; Comandos à distância portáteis interativos de jogos 
de vídeo para jogar jogos eletrónicos; Controladores para consolas de jogos; Máquinas de arcada de jogos de vídeo; Consolas de jogos de vídeo; Artigos de 
ginástica e desporto não inclusos noutras classes; Decorações para Árvores de Natal; Aparelho de culturismo; Aparelho de treino muscular; Equipamento 
de treino muscular; Equipamento para desportos e jogos; Máquinas de exercício; Brinquedos, jogos e artigos de brincar; Figuras de ação [brinquedos]; 
Peluches; Figuras de ação; Bolas; Bolas de basquete; Cartas de jogar; Cartões colecionáveis; Pranchas de skate; Tábua de pranchas de skate. Classe 32: 
Cerveja; Bebidas energéticas; Bebidas não alcoólicas; Refrigerantes. Classe 33: Bebidas alcoólicas; Vinho; Bebidas destiladas; Bebidas espirituosas; Lico-
res; Coquetéis. Classe 35: Serviços de publicidade; Publicidade através de suportes eletrónicos; Disseminação de publicidade para outros através de uma 
rede global informática; Negócios e serviços de publicidade, nomeadamente, serviços de publicidade para deteção de desempenho de publicidade, para 
gestão, distribuição e serviço de publicidade, para análise de dados de publicidade, para relatar dados de publicidade, e para melhorar o desempenho de 
publicidade; Serviços de publicidade, nomeadamente, gestão de campanha de publicidade, serviços de direcionamento, implementação e otimização; Prepa-
ro e realização de planos e conceitos de média e publicidade; Design de materiais de publicidade para outros; Serviços de publicidade, nomeadamente, 
planeamento de média e compra de média para outros, serviços de avaliação de marca e posicionamento de marca para outros, e serviços de aquisição de 
publicidade para outros; Serviço de anúncios (ad service), nomeadamente, colocar publicidades em websites para outros; Publicidade, marketing e promo-
ção dos bens e serviços de outros através de fornecimento de equipamento de foto e vídeo em eventos especiais; Organização de exibições e eventos no 
campo de desenvolvimento de software e hardware para fins comerciais ou de publicidade; Serviços de publicidade, nomeadamente, que fornecem espaço 
de publicidade classificado através da internet e outras redes de comunicação; Compilação de dados em bases de dados informáticos online e bases de da-
dos pesquisáveis online no campo de classificados; Promoção dos bens e serviços de outros através de redes de computador e comunicação; Promoção dos 
bens e serviços de outros através de distribuição de publicidade de vídeo através da internet e outras redes de comunicações; Fornecer eventos promocio-
nais através de vídeo de transmissão contínua (streaming) ao vivo; Serviços de marketing e promoção; Serviços de consultoria nos campos de publicidade e 
marketing; Assistência de negócios e serviços de consultoria; Consulta de negócios em relação a atividades de marketing; Serviços de consultoria de  
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estratégia de marca; Consulta de negócios no campo de telecomunicações; Serviços de consultoria de gestão de negócios que permitem que entidades de 
negócios, organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos desenvolvam, organizem, e administrem programas para oferecer maior 
acesso a redes de comunicações globais; Serviços de redes de negócios; Serviços de recrutamento e consultadoria de emprego; Vendas de promoção para 
outros por facilitação de serviços de cartões de presente pré-pagos, nomeadamente, emissão de certificados de cartão de presente que podem ser desconta-
dos na compra de bens ou serviços; Serviços de publicidade para promoção de sensibilização pública sobre serviço de beneficência, filantrópico, voluntário, 
público e de comunidade e atividades humanitárias; Fornecer concursos e programas de prémios de incentivo para fins de marketing e publicidade para 
reconhecer, recompensar e encorajar indivíduos e grupos que se envolvem em autoaperfeiçoamento, autorrealização, serviço beneficente, filantrópico, vo-
luntário, público e de comunidade e atividades humanitárias e partilha de produto de obra criativa; Serviços de consultadoria de negócios para profissionais 
e negócios no campo de desenvolvimento de aplicação de software móvel; Organização, promoção, organização e condução de eventos especiais, exibi-
ções, e exposições para fins comerciais, promocionais ou de publicidade; Organização e condução de eventos, exibições, exposições e conferências para 
fins comerciais nas indústrias de entretenimento interativo, realidade virtual, eletrónicos de consumidor eentretenimento de jogos de vídeo; Serviços de 
retalho; Serviços de armazenamento de retalho online que contêm hardware e software realidade virtual e de realidade aumentada; Serviços de armazena-
mento de retalho online que contêm conteúdo de realidade virtual e média digital, nomeadamente, música, vídeo, imagens, texto, obras audiovisuais pré-
gravadas e software de jogo de realidade virtual ou aumentada; Fornecer um mercado online; Fornecer mercados online para vendedores de bens e/ou servi-
ços; Fornecer instalações online para conectar compradores com vendedores; Facilitação do câmbio e venda de produtos e serviços através de redes de 
computador e comunicação; Serviços intermediários de negócios na natureza de facilitação do câmbio e venda de serviços e produtos de partes terceiras 
através de redes de computador e comunicação; Conectar compradores e vendedores através de um ambiente de rede online; Serviços promocionais, nome-
adamente, que fornecem serviços de catálogo eletrónico; Fornecer informações de diretório telefónico através de redes de comunicações globais; Assistên-
cia de serviços de negócios, nomeadamente, gestão de relação com consumidor; Fornecer informações comerciais, nomeadamente, comentários de utiliza-
dor referentes a organizações de negócios, provedores de serviço, e outros recursos; Pesquisa de marketing, nomeadamente, campanha de publicidade e 
pesquisa e análise de preferências de consumidor; Serviços de pesquisa de mercado; Provisão de pesquisa de mercado e serviços de informações; Gestão de 
informações de negócio, nomeadamente, relatório de informações de negócios e analíticas de negócios nos campos de publicidade e marketing; Gestão de 
negócios; Administração de negócios, funções de escritório; Compilação de diretórios de negócios online que contêm os negócios, produtos e serviços de 
outros; Promoção do interesse público e sensibilização a questões envolvendo acesso à internet para a população global; Serviços de associação, nomeada-
mente, promoção da adoção, aceitação e desenvolvimento de tecnologias de computador com código-fonte aberto; Organização de eventos de redes de 
negócios no campo de software de código-fonte aberto; Promoção de padrões de indústria comuns voluntários para desenvolvimento e execução de softwa-
re; Organizar e conduzir conferências de negócios; Organizar e conduzir conferências de negócios no campo de desenvolvimento e utilização de língua de 
programação; Conduzir investigações de negócios no campo de redes sociais; Serviços de consultoria no campo de avaliação de conteúdo de rede social; 
Serviços de consultoria no campo de políticas e regulamentos de redes sociais; Serviços de marketing; Promoção de serviços; Serviços de negócios e publi-
cidade; Serviços de inteligência de mercado; Fornecer um website que contêm um mercado online para venda e troca virtual de bens com outros utilizado-
res; Fornecer um mercado online para ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis 
digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Fornecer um mercado online para compradores e vendedores de bens digi-
tais autenticados por tokens não fungíveis (NFTs); Fornecer mercado online para alugar, emprestar, e trocar ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, 
criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Forne-
cer um mercado virtual para ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, crip-
to-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Fornecer um mercado virtual para compradores e vendedores de bens digitais autentica-
dos por tokens não fungíveis (NFTs); Fornecer um mercado virtual para alugar, emprestar, e trocar tokens não fungíveis (NFTs); Serviços de leilão; Servi-
ços de votação; Serviços de troca online; Organizar e conduzir eventos especiais para fins de negócios; Cadeia de blocos (blockchain) como um serviço, 
nomeadamente, conselhos e informações de negócios no campo de tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Provisão de lembretes e notificações eletró-
nicos; Publicidade e informações de serviços de distribuição, nomeadamente, que fornecem espaço de publicidade classificado através da internet e redes 
de comunicações; Serviços de publicidade, nomeadamente, direcionamento e otimização de publicidade online; Organizar e conduzir eventos especiais para 
fins comerciais, promocionais ou de publicidade; Serviços de associação que promovem os interesses de profissionais e negócios no campo de desenvolvi-
mento de aplicação de software móvel; Consultadoria de marca; Negócios e serviços de publicidade, nomeadamente, planeamento de média e compra de 
média para outros; Serviços de aquisição para outros, nomeadamente, comprar bens e serviço para outros negócios; Redes de negócios; Serviços de benefi-
cência, nomeadamente, promoção de sensibilização pública sobre serviço beneficente, filantrópico, voluntário, público e de comunidade e atividades huma-
nitárias; Serviços de consultoria nos campos de publicidade e marketing, nomeadamente, personalização de esforços de publicidade e marketing de outros; 
Disseminação de publicidade para outros através da internet e redes de comunicação; Serviços de emprego e recrutamento; Facilitação para câmbio e venda 
de serviços e produtos de partes terceiras através de redes de computador e comunicação; Serviços de marketing, publicidade e promoção, nomeadamente, 
que fornecem informações em relação a descontos, cupões, reduções, vales, ligações a websites de retalho de outros, e ofertas especiais para os bens e ser-
viços de outros; Publicidade online e Promoção dos bens e serviços de outros através da internet; Serviços de armazenamento de retalho online que contêm 
auriculares, jogos, conteúdo e média digital de realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada; Serviços de armazenamento de retalho online em 
relação a dispositivos eletrónicos de fitness para uso no corpo, balanças pessoais, rastreadores de atividade para uso no corpo, vestuário fitness e de despor-
tos, e acessórios para os bens previamente mencionados; Organização, promoção e condução de exibições, exposições e eventos para fins de negócios; 
Promoção dos bens e serviços de outros através de distribuição publicidade de vídeo na internet e redes de comunicação; Promoção dos bens e serviços de 
outros através da internet e redes de comunicação; Fornecer diretórios de negócios online que contêm os negócios, produtos e serviços de outros; Fornecer 
instalações online para conectar vendedores com compradores; Fornecer instalações online para vídeo de transmissão contínua (streaming) ao vivo de even-
tos promocionais; Serviços de retalho e retalho online para software, dispositivos eletrónicos e calçados que incorporam sensores que permitem que consu-
midores participem de competições atléticas virtuais e aulas de fitness individuais e em grupo; Serviços de armazenamento de retalho e de retalho online 
que permitem que consumidores participem de orientação (coaching) fitness, competições atléticas virtuais, e aulas de fitness individuais e em grupo; Ser-
viços de armazenamento de retalho em relação a dispositivos eletrónicos de fitness para uso no corpo, balanças pessoais, rastreadores de atividade para uso 
no corpo, vestuário fitness e de desportos, e acessórios para os bens previamente mencionados. Classe 36: Serviços de processamento de transação financei-
ra, nomeadamente, que fornecem transações seguras eletrónicas e opções de pagamento; Processamento eletrónico de dados de pagamento de conta para 
utilizadores da internet e redes de comunicação; Serviços de processamento de transação de pagamento; Serviços de transferência de fundos eletrónicos; 
Serviços de processamento de transação de cartão de crédito, cartão de débito e cartão de presente eletrónico; Fornecer serviços de pagamento móvel eletró-
nico para outros; Serviços financeiros; Serviços de processamento de pagamento; Serviços de transação financeira; Distribuição, troca, empréstimo, câm-
bio, armazenamento e transmissão de ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis 
digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Facilitação e organização de angariação de fundos e a distribuição de dona-
tivos de angariação de fundos; Serviços de beneficência, nomeadamente, coordenação da aquisição e distribuição de donativos monetários de indivíduos e 
empresas para partes terceiras; Fornecer serviços de pagamento de conta através de aplicações móveis eletrónicas; Serviços financeiros, nomeadamente, 
que fornecem uma moeda virtual para utilização por membros de uma comunidade online em conexão com videojogos, conteúdo de transmissão contínua 
(streaming) ao vivo, e conteúdo de vídeo a pedido através da internet e redes de comunicações; Serviços de câmbio financeiro; Serviços de pagamento 
móvel eletrónico para outros; Câmbio de moeda virtual; Transferência eletrónica de moedas virtuais; Serviços financeiros, nomeadamente, gestão financei-
ra, planeamento financeiro, previsão financeira, gestão de portfolio financeiro e análise e consulta financeira; Informações financeiras fornecidas por meios 
eletrónicos; Serviços de corretagem; Serviços de concessão; Serviços de transação com divisas; Serviços de moeda digital; Serviços de criptomoeda; Servi-
ços de moeda virtual; Serviços de moeda eletrónica; Serviços de armazenamento e carteira de moeda digital; Serviços de carteira eletrónica; Serviços de 
carteira eletrónica; Serviços financeiros relacionados com serviços de carteira eletrónica; Serviços de pagamento de conta fornecidos através de uma cartei-
ra eletrónica; Serviços de banco eletrónico através de uma rede global informática; Serviços de banco; Serviços de transação de moedas; Serviços de paga-
mento eletrónico envolvendo processamento eletrónico e subsequente transmissão de dados de pagamento de conta; Serviços de transação de moeda digital, 
moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Serviços 
de processamento de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptofi-
cha e criptoficha de serviços para outros; Facilitação de transferências de equivalentes a dinheiro eletrónico; Serviços de relatório de notícias no campo de 
notícias financeiras; Serviços financeiros, nomeadamente, que fornecem serviços de moeda virtual para utilização por membros de uma comunidade online  
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através de uma rede global informática; Emissão de tokens de valor; Gestão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de 
blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Serviços financeiros, nomeadamente, que fornecem um 
câmbio financeiro para a troca de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens 
digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Serviços de transação de criptomoeda; Serviços de câmbio de criptomoeda; Processamento de pagamento 
de criptomoeda; Serviços de pagamento eletrónico; Processamento de pagamentos eletrónicos através de serviços de carteira eletrónica; Serviços de gestão 
de moeda; Serviços de transferência de moeda; Serviços financeiros, nomeadamente, que fornecem transferência eletrónica de moeda digital, moeda virtu-
al, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Consultado-
ria financeira no campo de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digi-
tais, criptofichas e criptofichas de serviços; Fornecer processamento eletrónico e deteção de transferências de fundos eletrónicos; Serviços de câmbio de 
moeda; Serviços de gestão de investimento; Serviços custodiais para instituições e fundos financeiros; Listagem e troca de permutas (swaps) e derivativos 
em moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e cripto-
fichas de serviços; Serviços monetários; Câmbio monetário; Limpeza e reconciliação de transações financeiras; Fornecer informações financeiras; Serviços 
eletrónicos de troca financeira; Troca financeira eletrónica, nomeadamente, troca do campo de ativos digitalizados; Fornecer informações financeiras a 
pedido e em tempo real sobre moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens 
digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Fornecer informações nos campos de investimento e finanças através de redes de computadores e rede de 
comunicação global; Serviços de verificação de pagamento com base em cadeia de blocos (blockchain); Fornecer informações nos campos de ativos digi-
tais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas 
digitais e moedas virtuais; Troca eletrónica de instrumentos financeiros; Serviços de pagamento de comércio eletrónico; Processamento eletrónico e trans-
missão de dados de pagamento de conta para utilizadores da internet e redes de comunicações; Serviços de processamento de transação financeira, nomea-
damente, que fornecem transações comerciais seguras eopções de pagamento; Serviços de transação financeira, nomeadamente, que fornecem 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 transação de pagamento; Serviços de processamento de pagamento, nomeadamente, que fornecem serviços de processamento 
de transação de moeda virtual para outros; Serviços de cartões de presente pré-pagos, nomeadamente, emissão de certificados de cartão de presente que 
podem ser descontados na compra para bens ou serviços; Serviços de empréstimo financeiro; Criação e emissão de ativos digitais, tokens digitais, criptofi-
chas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtu-
ais.Classe 38: Telecomunicações; Serviços de comunicações; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de conteúdo e ficheiros 
eletrónicos de média, dados, mensagens, gráficos, imagens, fotos, vídeos, audiovisual; Serviços de telecomunicação, nomeadamente, serviços de transmis-
são e recebimento de dados através de redes de telecomunicação; Transmissão com ajuda de computador de informações e imagens; Serviços de transmis-
são de mensagens eletrónicas; Serviços informáticos de rede de telecomunicações e peer-to-peer, nomeadamente, transmissão eletrónica de imagens, audio-
visual e conteúdo de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, publicidades, comunicações e informações de publicidade de média; Serviços de 
partilha de foto, vídeo e dados, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de foto digital, vídeos, e conteúdo audiovisual dentre utilizadores da 
internet; Serviços de telecomunicação, nomeadamente, troca eletrónica de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através da internet e outras 
redes de comunicações; Fornecer acesso a bases de dados de computador, eletrónicos e online; Fornecer acesso a bases de dados de computador nos cam-
pos de redes sociais e introdução social e namoro; Fornecer fóruns online para comunicação sobre tópicos de interesse geral; Fornecer fóruns online para 
transmissão de mensagens dentre utilizadores de computador; Fornecer chats de internet; Fornecer chats online, serviços de troca de mensagens instantâ-
neas, e painéis de informações eletrónicos; Serviços de chat para redes sociais; Fornecer ligações de comunicações online que transferem dispositivo móvel 
e utilizadores da internet para outras páginas web; Facilitação de acesso a websites de terceiros ou a outro conteúdo eletrónico de terceiros através de um 
login universal; Serviços de difusão de áudio, texto e vídeo pela internet ou outra rede de comunicações; Serviços de comunicação de telefonia; Serviços de 
comunicação de telefonia móvel; Serviços de vídeo conferência; Fornecer instalações e equipamento para vídeo conferência; Serviços de áudio e visual de 
teleconferência; Transmissão contínua (streaming) de dados; Transmissão contínua (streaming) e transmissão contínua (streaming) ao vivo de áudio, vídeo, 
audiovisual, média digital, e conteúdo audiovisual interativo através da internet; Fornecer um fórum de comunidade online para utilizadores compartilha-
rem e transmitirem por stream informações, áudio, vídeo, notícias em tempo real, conteúdo de entretenimento, ou informações, para formar comunidades 
virtuais, e participarem de redes sociais; Fornecer ao utilizador acesso a imagens digitais, texto, áudio, vídeo, jogos, conteúdo de multimédia, colecionáveis 
digitais, cripto-colecionáveis, e tokens não fungíveis (NFTs); Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de conteúdo e dados e 
realidade virtual e aumentada; Serviços informáticos, nomeadamente, que fornecem serviços de suporte técnico em relação ao uso de equipamento de co-
municações; Serviços de mensagens pela web; Serviços de troca de mensagens instantâneas; Transmissão eletrónica encriptada e entrega de dados recupe-
rados; Provisão de acesso a redes de telecomunicação e à internet; Fornecer conectividade com a internet; Fornecer informações sobre telecomunicação; 
Consultadoria no campo de serviços de telecomunicação, nomeadamente, transmissão de voz, dados, e documentos através de redes de telecomunicações; 
Serviços de provedor de serviço de internet; Serviços de difusão de internet; Serviços de difusão; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, que forne-
cem acesso à internet através de redes de banda larga; Transmissão contínua (streaming) e transmissão contínua (streaming) ao vivo de conteúdo de jogos 
de áudio, visual e audiovisual através de uma rede global informática; Transmissão contínua (streaming) de jogos eletrónicos e videojogos; Serviços de 
entretenimento, nomeadamente, que fornecem acesso a bases de dados interativos eletrónicos e online de conteúdo definido pelo utilizador, material de 
conteúdo, fotos, vídeo, áudio, visual, e audiovisual de terceiros no campo de interesse geral; Serviços de partilha de foto e partilha de vídeo; Serviços de 
difusão de áudio, texto e vídeo pela internet e outras redes de comunicações; Troca eletrónica de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos através da inter-
net e redes de telecomunicações; Serviços de partilha de foto e dados peer-to-peer, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de conteúdo digital 
de foto, gráficos e áudio dentre utilizadores da internet; Serviços de partilha de foto e partilha de vídeo, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros 
de conteúdo digital de foto, vídeos e audiovisual dentre utilizadores da internet; Fornecer um fórum, chats, e painéis de informações eletrónicos para utiliza-
dores registados para transmissão de mensagens e partilha de informações em relação a saúde e fitness, atividades desportivas, e redes sociais através de um 
website online e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas; Fornecer um website que contém informações em relação a desportos, treino 
de aptidão física, e desenvolvimento de habilidade atlética; Fornecer um fórum on-line para utilizadores registados para partilha informações em relação a 
atividades pessoais, fitness, e redes sociais; Fornecer um fórum online para utilizadores registados para partilha de informações em relação a fitness, ativi-
dades desportivas, objetivos fitness, treino e orientação (coaching) fitness, e redes sociais através de um website online e outras redes de comunicação por 
computador e eletrónicas; Fornecer um fórum, chats, e painéis de informações eletrónicos on-line para utilizadores registados para transmissão de mensa-
gens e partilha de informações em relação a nutrição, atividades pessoais, saúde e fitness, classificados, e redes sociais; Fornecer painéis de informações 
eletrónicos para transmissão de mensagens dentre utilizadores no campo de interesse geral; Fornecer ligações de comunicações online que transferem dis-
positivo móvel e utilizadores da internet para outros locais online próximos e globais; Fornecer fóruns online para comunicação, nomeadamente, transmis-
são sobre tópicos de interesse geral; Fornecer serviços de suporte técnico em relação ao uso de equipamento de comunicações; Transmissão contínua 
(streaming) de material de áudio e vídeo relacionados com atividades atléticas na internet e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas; 
Serviços de telecomunicação; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de dados, mensagens, gráficos, fotografias, imagens, 
áudio, vídeo, conteúdo audiovisual, e informações; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de conteúdo e dados de realidade 
virtual, mista e aumentada; Teleconferência.Classe 41: Serviços de entretenimento; Serviços de publicação eletrónica; Publicação de materiais educacio-
nais, nomeadamente, publicação de livros, periódicos, newsletters, e publicações eletrónicas; Publicação de periódicos online não descarregáveis, nomeada-
mente, weblogs (blogues) que contêm conteúdo definido pelo utilizador, blogues que contêm conteúdo de publicidade, marketing e negócios, e blogues 
sobre realidade virtual e realidade aumentada; Fornecer recursos online de publicações eletrónicas não descarregáveis para desenvolvedores de software; 
Serviços de entretenimento e educacional, nomeadamente, que fornecem publicações online não descarregáveis sobre tecnologia de realidade virtual atra-
vés de um website; Serviços de entretenimento e educacional, nomeadamente, que fornecem publicações online não descarregáveis sobre tecnologia de 
realidade aumentada através de um website; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem jogos interativos e para múltiplos ou um único joga-
dor jogados através da internet ou redes de comunicação; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem videojogos online, jogos informáticos, 
jogos eletrónicos, e jogos interativos; Fornecer computador e videojogos online eletrónicos; Fornecer um jogo de computador para utilização de área de 
rede por utilizadores de rede; Fornecer software online não descarregável de jogo; Serviços de jogo de realidade virtual; Serviços de jogo de realidade virtu-
al fornecidos através da internet e outras redes de comunicações; Serviços de arcada de realidade virtual; Serviços de jogo de realidade aumentada forneci-
dos através da internet e outras redes de comunicações; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem entretenimento, conteúdo e experiências  
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interativas de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem jogos de realidade au-
mentada, entretenimento conteúdo e experiências interativos e realidade aumentada; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem jogos de 
realidade mista, entretenimento conteúdo e experiências interativos e realidade mista; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem ambiente 
online de realidade virtual, realidade aumentada, e realidade mistas; 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; Produção e distribuição de filmes, 
imagens em movimento, programas de rádio, televisão e web; Produção e pós-produção de conteúdo de entretenimento de multimédia; Que fornecem fil-
mes, programas de televisão, webcasts, audiovisual, e obras multimédia não descarregáveis através da internet; Produção de gravações de som, vídeo e 
multimédia; Produção de vídeo de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista para fins de entretenimento; Fornecer informações sobre jogos 
informáticos online e videojogos através da internet e outras redes de comunicações; Organizar econduzir conferências educacionais; Organização de exibi-
ções, eventos, e conferências nos campos de cultura, entretenimento, educação, e redes sociais para não negócios e não fins comerciais; Organizar e condu-
zir competições e eventos de entretenimento para jogadores de jogos de vídeo, jogos de computador, eletrónicos ou de multimédia interativa; Serviços de 
entretenimento, nomeadamente, organizar e conduzir competições para encorajar a utilização e desenvolvimento de entretenimento interativo, realidade 
virtual, realidade aumentada, eletrónicos de consumidor, e software e hardware de entretenimento de jogos de vídeo; Organização exibições no campo de 
indústrias de entretenimento interativo, realidade virtual, eletrónicos de consumidor e entretenimento de jogos de vídeo para fins culturais ou educacionais; 
Oferecer e conduzir concursos projetados para reconhecer, recompensar e encorajar indivíduos e grupos que realizam autoaperfeiçoamento, autorrealização, 
serviço beneficente, filantrópico, voluntário, público e de comunidade e atividades humanitárias, e partilha de produto de obra criativa; Organização exibi-
ções, conferências, e eventos no campo de desenvolvimento de software para fins educacionais; Oferecer e conduzir concursos para fins educacionais e de 
entretenimento para desenvolvedores de software; Serviços educacionais, nomeadamente, organização e conduzir conferências e seminários nos campos de 
inteligência artificial e a internet das coisas; Serviços educacionais, nomeadamente, organização e conduzir conferências, cursos, seminários, e formação 
online nos campos de publicidade, marketing, redes sociais, a internet, e redes sociais, e distribuição de material de curso em conexão com os mesmos; 
Organização, promoção e condução de exibições, exposições e eventos para fins de negócios; Organização de exibições, eventos, e conferências para fins 
de entretenimento e cultural; Formação no campo de tecnologias de design, publicidade e comunicação; Formação no campo de planeamento estratégico de 
média relacionado com publicidade, marketing e negócios; Fornecer informações no campo de entretenimento; Fornecer informações de entretenimento 
incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, imagens fotográficas e informações audiovisuais, através da internet e outras redes de 
comunicações; Fornecer informações para fins educacionais e de entretenimento nos campos de entretenimento, vida escolar e académica, e grupos de 
interesse social e de comunidade; Aluguer de quiosques de fotografia e videografia para captura, carregamento, edição e partilha de fotografias e vídeos; 
Educação; Fornecimento de formação; Atividades desportivas e culturais; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem vídeos online que 
contêm jogos a serem jogados por outros; Serviços de jogos na natureza de que fornecem um web site para consumidores difundir jogos para outros; Orga-
nizar e conduzir conferências educacionais no campo de desenvolvimento de software; Seminários educacionais, aulas, série de palestras, conferências e 
formação no campo de software de código-fonte aberto e desenvolvimento de software; Serviços de entretenimento, nomeadamente, séries de televisão e da 
web de comédia, drama, documentário, séries documentais, animação, mistério, e reality fornecidas pela internet; Periódicos online, nomeadamente, blo-
gues que contêm conteúdo de comédia, drama, documentário, séries documentais, animação, mistério, e reality e entretenimento; Fornecer videoclipes 
online não descarregáveis, vídeos, vlogs, imagens, ilustrações, artigos, e resumos de artigos no campo de entretenimento de comédia, drama, documentário, 
séries documentais, animação, mistério, e reality; Fornecer vídeos online não descarregáveis no campo de comédia, drama, documentário, séries documen-
tais, animação, mistério, e reality entretenimento; Serviços educacionais, nomeadamente, que fornecem publicações online no campo de conteúdo de rede 
social; Provisão de informações relacionadas a conteúdo de rede social; Publicação online eletrónica referentes a conteúdo de rede social; Publicação de 
materiais educacionais, nomeadamente, publicação de artigos, manuais, periódicos e blogues nos campos de desenvolvimento de software, inteligência 
artificial, aprendizagem automática, e construção interfaces de utilizador; Organizar e conduzir oficinas de formação de treino; Informações de recreação; 
Produção de vídeo de realidade aumentada; Condução e fornecimento de acesso a instruções e sessões de exercícios físicos, fitness online ao vivo; Condu-
zir aulas de fitness; Serviços de educação; Serviços educacionais, nomeadamente, conduzir seminários, conferências, e oficinas de formação nos campos de 
saúde e bemestar; Serviços educacionais, nomeadamente, organização e condução de conferências e seminários nos campos de realidade virtual, realidade 
aumentada, inteligência artificial e a internet das coisas; Serviços de entretenimento e educacional, nomeadamente, que fornecem filmes, programas de 
televisão, webcasts, obras de audiovisual e multimédia não descarregáveis através da internet, assim como informações, críticas, e recomendações em rela-
ção a filmes, programas de televisão, webcasts, obras de audiovisual e multimédia; Serviços de entretenimento, nomeadamente, organizar e conduzir com-
petições para encorajar utilização e desenvolvimento de entretenimento interativo, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, eletrónicos de 
consumidor, e software e hardware de entretenimento de jogos de vídeo; Serviços de entretenimento, nomeadamente, concursos e programas de prémios de 
incentivo projetados para recompensar participantes de programa que se exercitam, participam em atividades desportivas, envolvem-se em atividades de 
promoção de saúde, fazem progressos em exercício e atividades desportivas, e atingem objetivos pessoais em relação a exercício, atividades desportivas, e 
fitness; Serviços de entretenimento, nomeadamente, concursos e programas de prémios de incentivo projetados para recompensar participantes de programa 
que se exercitam, fazem escolhas de alimentação saudáveis, e envolvem-se em outras atividades de promoção de saúde; Serviços de entretenimento, nome-
adamente, programas de prémios de incentivo projetados para recompensar participantes de programa que se exercitam; Serviços de entretenimento, nome-
adamente, que fornecem acesso a bases de dados interativos eletrónicos e online de conteúdo definido pelo utilizador, conteúdo de terceiros, fotos, vídeo, 
áudio, visual, e material audiovisual no campo de interesse geral; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem um fórum online para a disse-
minação de conteúdo, dados, e informações para fins de entretenimento e social e redes de negócios; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que for-
necem instalações online para conteúdo de transmissão contínua (streaming) de entretenimento e vídeo de transmissão contínua (streaming) ao vivo de 
eventos de entretenimento; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem ambiente online de realidade mistas; Produção de vídeo de realidade 
mista; Serviços de produção de multimédia; Periódicos online, nomeadamente, blogues que contêm comentários, conselhos e informações nos campos de 
saúde, bem-estar, sono, fitness e nutrição; Periódicos online, nomeadamente, blogues; Periódicos online, nomeadamente, weblogs (blogues) que contêm 
conteúdo definido pelo utilizador; Organização de concursos e programas de prémios de incentivo para desenvolvedores de software; Organização de exibi-
ções e eventos para fins culturais, educacionais ou de entretenimento; Organização de exibições e eventos no campo de entretenimento interativo, indústrias 
de realidade virtual, realidade mista, e realidade aumentada, eletrónicos de consumidor e entretenimento de jogos de vídeo para fins culturais ou educacio-
nais; Organização de exibições e eventos no campo de desenvolvimento de software para fins educacionais; Organização de exibições no campo de entrete-
nimento interativo, indústrias de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, eletrónicos de consumidor e entretenimento de jogos de vídeo para 
fins culturais ou educacionais; Organização de exibições e conferências ao vivo nos campos de cultura, entretenimento e redes sociais para não negócios e 
não fins comerciais; Serviços de orientação (coaching) pessoal no campo de desportos, exercício, saúde, e fitness; Serviços de partilha de foto e partilha de 
vídeo; Sessões atléticas e de fitness pré-gravadas; Fornecer uma avaliação de aptidão física e uma pontuação de aptidão física, e um programa de exercícios 
personalizado com base naquela avaliação e pontuação; Fornecer um website que contém orientação (coaching), instruções e sessões fitness; Fornecer um 
website que contém fitness instruções e sessões; Fornecer um website que contém informações em relação a treino de aptidão física, e desenvolvimento de 
habilidade atlética; Fornecer um website que contém informações em relação a treino de aptidão física, orientação (coaching) fitness, objetivos fitness, e 
desenvolvimento de habilidade atlética; Fornecer um website que contém informações em relação a desportos, desenvolvimento de habilidade atlética, e 
treino de aptidão física; Fornecer um website que contém sessões atléticas e de fitness pré-gravadas; Fornecer acesso a sessões atléticas e de fitness pré-
gravadas; Fornecer bases de dados de computador, eletrónicos e online no campo de entretenimento; Fornecer informações de entretenimento de índices 
pesquisáveis e bases de dados de informações, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, imagens fotográficas e informações audi-
ovisuais, através da internet e redes de comunicação; Fornecer orientação (coaching) de grupo no campo de desportos, exercício, saúde, e fitness; Fornecer 
informações em relação a desportos, desenvolvimento de habilidade atlética, e treino de aptidão física através de um website online, outras redes de comu-
nicação por computador e eletrónicas, e através de software informático para consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais, e 
smartphones; Fornecer recursos online para desenvolvedores de software; Fornecer desafios atléticos pré-gravados, treino, sessões de fitness e desafios, e 
exercícios físicos através de um website online, outras redes de comunicação por computador e eletrónicas, e através de software informático para consolas 
de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais, e smartphones; Publicação de serviços, nomeadamente, publicação de publicações eletróni-
cas para outros; Produção de vídeo de realidade virtual. Classe 42: Design e desenvolvimento de hardware informático e software; Software não descarre-
gável; Software não descarregável que permita desenvolvimento, avaliação, testes, e manutenção de aplicações de software de dispositivos móveis para 
dispositivos de comunicação eletrónica portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computadores de tipo tablet; Serviços  
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de design, engenharia, pesquisa, desenvolvimento e testes no campo de aplicação de software para telemóveis desenvolvimento relacionados com utilização 
e funcionalidade de hiperligações; Consulta técnica no campo de aplicação de software para desenvolvimento de telemóveis relacionados com utilização e 
funcionalidade de hiperligações; Software não descarregável que proporciona a utilizadores a capacidade de participar em redes sociais e gerir o seu conte-
údo de redes sociais; Software não descarregável para redes sociais; Serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma comunidade online para utiliza-
dores registados participarem de redes sociais; Software não descarregável para criação, gestão, e interação com uma comunidade online; Software não 
descarregável para criação, gestão e acesso a grupos criados e administrados por utilizador dentro de comunidades virtuais; Software não descarregável 
para criação e gestão de perfis de rede social e contas de utilizador; Software não descarregável para redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e 
transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo, e dados; Serviços informáticos na natureza de perfis ou páginas web personalizados eletrónicos 
pessoais e de grupo que contém informações especificadas ou definidas por utilizador, incluindo, áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo, e dados; Software 
não descarregável que permite que utilizadores transferiram dados de identidade pessoal para e partilhe dados de identidade pessoal com e dentre múltiplos 
websites; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software para redes sociais, gestão de conteúdo de redes sociais, criação de uma comunidade 
virtual, e transmissão de imagens, audiovisual e conteúdo de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, publicidades, comunicações e informações 
de publicidade de média; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software para redes sociais, gestão conteúdo de redes sociais, 
criação de uma comunidade virtual, e transmissão de imagens, audiovisual e conteúdo de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, publicidades, 
comunicações e informações de publicidade de média; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software de interface de programação de aplica-
ções (API) que facilita serviços online para redes sociais e desenvolvimento de aplicações de software; Software não descarregável para visualização e 
interação com uma alimentação de suportes eletrónicos, nomeadamente, imagens, audiovisual e conteúdo de vídeo, vídeo de transmissão contínua 
(streaming) ao vivo, comentários, publicidades, notícias, e ligações de internet; Software não descarregável para encontrar conteúdo e divulgadores de con-
teúdo, e para assinatura de conteúdo; Software não descarregável para organização de imagens, vídeo, e conteúdo audiovisual com o uso de etiquetas de 
metadados; Software não descarregável para criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, exposição, marcação, blo-
gues, transmissão contínua (streaming), ligação, anotação, indicação de opiniões, comentar algo, votação em, interação com, integração, transmissão, e 
partilha ou fornecimento de outra forma suportes eletrónicos, imagens, vídeo, áudio, conteúdo audiovisual, dados, e informações através da internet e redes 
de comunicação; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite a criação, edição, carregamento, descarregamento, 
acesso, visualização, publicação, exposição, marcação, blogues, transmissão contínua (streaming), ligação, anotação, indicação de opiniões, comentar algo, 
interação com, integração, transmissão, e partilha ou fornecimento de outra forma suportes eletrónicos, imagens, vídeo, áudio, conteúdo audiovisual, dados, 
e informações através da internet e redes de comunicação; Software não descarregável para enviar e receber mensagens eletrónicas, alertas, notificações e 
lembretes; Fornecer software de interface de programação de aplicações (API) para utilização em transmissão de mensagens eletrónicas e transmissão de 
áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Software não descarregável para transmissão de mensagens eletrónicas; Software não descarregável para 
facilitar debates interativos através de redes de comunicação; Software não descarregável para organização de eventos, procura por eventos, calendarização 
e gestão eventos; Software não descarregável para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo, e conteúdo audiovisual; Software não descarregável para 
utilizar em tomada de e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou 
facilite a tomada de e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Software não descarregável para conteúdo de transmissão contínua (streaming) 
de entretenimento de multimédia; Software não descarregável para permitir transmissão de imagens, áudio, conteúdo de vídeo e audiovisual e dados; Servi-
ços informáticos, nomeadamente, que fornecem motores de busca para obtenção de dados através da internet e redes de comunicações; Fornecer motores de 
busca de ambientes de rede online para fornecer informações de índices pesquisáveis e bases de dados de informações, incluindo texto, documentos efetró-
nicos, bases de dados, gráficos, suportes eletrónicos, imagens e conteúdo audiovisual, através da internet e redes de comunicações; Serviços de provedor de 
serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, hospedagem de aplicações de software de outros; Software não descarregável para fornecer, ligar a, ou realizar 
transmissão contínua (streaming) de notícias ou informações de eventos atuais; Software não descarregável de comércio eletrónico; Software não descarre-
gável de comércio eletrónico para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicações; Prove-
dor de serviço de aplicação (ASP) que contém software de interface de programação de aplicações (API) para permitir que utilizadores realizem transações 
de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicação; Serviços de software como um serviço (SAAS) que contém software para enviar e rece-
ber mensagens eletrónicas, notificações e alertas e para facilitar transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicações; Software 
não descarregável para utilizar em design, gestão, medição, análise, disseminação, e serviço de publicidade de outros; Provedor de serviço de aplicação 
(ASP) que contém software de interface de programação de aplicações (API) para criação, gestão, deteção, relatório e medição de publicidade de outros; 
Software não descarregável para permitir que compradores e vendedores de publicidade online comprem e vendam inventário de publicidade; Software não 
descarregável para criação, partilha, disseminação e publicação de publicidade; Software não descarregável para criação e manutenção de uma presença 
online para indivíduos, grupos, empresas, e marcas; Software não descarregável para que publicitários comuniquem e interajam com comunidades online; 
Software não descarregável para curadoria de conteúdo online definido pelo utilizador epublicidades e criação alimentações de redes sociais; Design e 
desenvolvimento de software de jogo de computador e software de jogos de vídeo para utilização com computadores, sistemas de programa de jogos de 
vídeo e redes de computadores; Desenvolvimento de hardware para utilizar em conexão com jogos eletrónicos e de multimédia interativa; Software não 
descarregável que proporciona utilizadores a capacidade de carregar, modificar e partilhar conteúdo de realidade virtual, conteúdo de realidade aumentada, 
conteúdo de realidade mista, informações, experiências e dados; Hospedagem conteúdo de realidade virtual e realidade aumentada na internet; Fornecer ao 
utilizador autenticação de serviços com o uso de tecnologia de registo único e software para transações de comércio eletrónico; Fornecer ao utilizador au-
tenticação de serviços de transferência de fundos eletrónicos, transações de cartão de crédito e débito e cheque eletrónico com o uso de tecnologia de regis-
to único e software; Software não descarregável para fornecer autenticação de partes para uma transação financeira; Fornecer uma interface de programa-
ção de aplicações (API) para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet; Software não descarregável para 
processamento de pagamentos eletrónicos; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) que contém software informático para permitir que utilizado-
res realizem negócios e transações de comércio eletrónico; Software não descarregável para fornecer mapas eletrónicos; Provedor de serviço de aplicação 
(ASP) que contém software para fornecer mapas eletrónicos; Software informático não descarregável para procurar, determinar, e partilhar locais; Software 
não descarregável para procurar e identificar local e pontos de interesse com base em localização, eventos, pontos de referência, oportunidades de emprego, 
entretenimento, eventos culturais, compras e ofertas; Software não descarregável para fazer marcações e reservas; Provedor de serviço de aplicação (ASP) 
que contém software que permita ou facilite fazer marcações e reservas; Software não descarregável que proporciona utilizadores a capacidade de publicar 
classificações, críticas, referências e recomendações relacionadas a negócios, restaurantes, provedores de serviço, eventos, serviços públicos e agências 
governamentais; Software não descarregável para fornecer um mercado virtual; Software não descarregável para pedir elou comprar bens e serviços; Prove-
dor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite pedir e/ou comprar bens e serviços; Software não descarregável para procu-
rar e identificar oportunidades de emprego; Software não descarregável para identificar e permitir que utilizadores entrem em contacto com representantes 
governamentais; Software não descarregável para facilitar interação e comunicação entre humanos e Plataformas de IA (inteligência artificial); Provedor de 
serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite interação e comunicação entre humanos e Plataformas de IA (inteligência artifici-
al); Design de efeitos de realidade aumentada e realidade virtual para utilizar em modificação de fotografias, imagens, vídeos e conteúdo audiovisual; Soft-
ware não descarregável de assistente pessoal; Software não descarregável de assistente social; Software não descarregável para utilizar em facilitação de 
chamadas de voz através de protocolo de internet (VOIP), chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensagem eletrónica, mensagem 
instantânea, e serviços de redes sociais online; Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite chamadas 
de voz através de protocolo de internet (VOIP), chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensagem eletrónica, mensagem instantâ-
nea, e serviços de redes sociais online; Fornecer um website que contém informações nos campos de tecnologia e desenvolvimento de software através da 
internet e redes de comunicação; Design e desenvolvimento de hardware e software de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Design e 
desenvolvimento de vídeo game hardware e software; Serviços de desenvolvimento de jogo de computador, jogo eletrónico e jogos de vídeo; Desenvolvi-
mento de software; Ferramentas não descarregáveis de desenvolvimento de software; Ferramentas não descarregáveis de desenvolvimento de software de 
jogo; Software não descarregável de jogo de cadeia de blocos (cadeia de blocos (blockchain)); Software não descarregável para desenvolvimento de jogo; 
Software não descarregável para criação de NFTs; Software não descarregável de jogo; Software de realidade virtual não descarregável; Software não des-
carregável para votação; Software não descarregável para organizar e conduzir leilões; Desenvolvimento de software de multimédia interativa; Manutenção 
e reparo de software informático; Serviços informáticos, nomeadamente, hospedagem na nuvem de provedor de serviços; Serviços de computação na nu-
vem; Software de computação na nuvem não descarregável para utilizar em armazenamento eletrónico de dados; Software de computação na nuvem não  
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descarregável para aplicações e ambientes de realidade virtual, aumentada; Serviços de partilha de ficheiro, nomeadamente, que fornecem software online 
não descarregável que contém tecnologia permitir que utilizadores carreguem e descarreguem ficheiros eletrónicos; Software não descarregável de partilha 
de ficheiros; Provedor de serviço de aplicação, nomeadamente, que fornecem hospedagem de, gestão, desenvolvimento, e manutenção de aplicações, soft-
ware, web sites, e bases de dados nos campos de comunicação sem fios, acesso a informações móveis, e gestão remota de dados para entrega sem fios de 
conteúdo para computadores portáteis, laptops e dispositivos móveis eletrónicos; Serviços informáticos, nomeadamente, que fornecem gestão remota de 
dispositivos através de redes de computadores, redes sem fios ou a internet; Serviços de encriptação de dados; Transmissão eletrónica encriptada e entrega 
de dados recuperados; Software não descarregável e aplicações para gestão de relação com consumidor (CRM); Provedor de serviço de aplicação (ASP) 
que contém software para gestão de relação com consumidor (CRM); Serviços informáticos, em particular, provedor de serviço de aplicação que contém 
software de interface de programação de aplicações (API) para gestão de relação com consumidor (CRM); Software não descarregável para facilitar e orga-
nizar angariação de fundos e a distribuição de donativos de angariação de fundos; Software não descarregável para serviços de angariação de fundos para 
beneficência online e serviços de beneficência; Serviços e pesquisa científica e tecnológica e design relacionado aos mesmos; Serviços de análise e pesqui-
sa industrial; Design, desenvolvimento, instalação e manutenção de hardware e software informático; Serviços de pesquisa e consultadoria no campo de 
tecnologia da informação e telecomunicações; Design de aparelho eequipamento de telecomunicações; Serviços de consultoria no campo de design, sele-
ção, implementação e utilização de sistemas de hardware e software informático para outros; Fornecer plataforma de software online que contém tecnologia 
que permite que utilizadores online façam pagamentos e transferência de fundos; Fornecer plataforma de software online que contém tecnologia que permi-
te que utilizadores online façam pagamentos e transferências de fundos através de múltiplos websites e aplicações móveis; Serviços informáticos, nomeada-
mente, provedor de serviços de aplicação que contém software de interface de programação de aplicações (API) para permitir que utilizadores realizem 
transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicações; Serviços de software como um serviço (SAAS) que contém software para 
facilitar transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicações; Provedor de serviço de aplicação que contém um software de inter-
face de programação de aplicações (API) para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunica-
ções; Software não descarregável para converter língua natural em comandos executáveis em máquina; Análise e avaliação de conteúdo de rede social; 
Padrões de desenvolvimento para conteúdo de terceiros de rede social; Conduzir procedimentos relacionados com padrões referentes a conteúdo de tercei-
ros de rede social; Moderação e supervisão de conteúdo; Publicação na web, nomeadamente, publicação de decisões referentes a conteúdo de terceiros de 
rede social; Software informático não descarregável na natureza de um motor de busca; Software informático não descarregável para utilizar na realização 
de consultas sobre grandes quantidades de dados; Software informático não descarregável na natureza de um motor de busca que funciona através de ferra-
mentas de inteligência de negócios (BI); Software não descarregável de inteligência artificial para facilitar software de aprendizagem automática; Provedor 
de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite software de aprendizagem automática; Software não descarregável para aprendi-
zagem automática; Ferramentas de software não descarregável para desenvolvimento de software; Software não descarregável para construção de interfaces 
de utilizador; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite software de construção de interface de utilizador; Arma-
zenamento de dados eletrónicos; Armazenamento eletrónico de fotografias; Hospedagem de serviços interativos que permitem que os utilizadores publi-
quem e partilhem o seu próprio conteúdo e imagens online; Software não descarregável para gestão de base de dados; Serviços de rede de computadores; 
Software não descarregável para sondagem de opinião; Software não descarregável que permite que utilizadores publiquem questões com opções de respos-
ta; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) que contém tecnologia que permite que negócios, organizações e indivíduos criem e giram as suas 
presenças online e comuniquem com informações e mensagens de utilizadores online em relação às suas atividades, produtos e serviços e participem de 
negócios e redes sociais; Software não descarregável que contém tecnologia que permite que utilizadores giram as suas contas de redes de negócios; Soft-
ware não descarregável para software de reconhecimento e comando por voz, software de conversão de fala para texto, aplicações de software habilitado 
por voz para gestão de informações pessoais; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para software de assis-
tente pessoal; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para automatização doméstica e software de integra-
ção de dispositivo doméstico; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para software de comunicação sem 
fios para transmissão de voz, áudio, vídeo, e dados; Software como um serviço (SAAS) que contém software informático para gestão de informações pesso-
ais; Software não descarregável para acesso, monitorização, deteção, pesquisa, gravação, e partilha de informações sobre tópicos de interesse geral; Softwa-
re como um serviço (SAAS) que contém software informático para utilização para conectar e controlar dispositivos eletrónicos de internet das coisas (iot); 
Software como um serviço (SAAS) que contém software informático para outros para utilização para o desenvolvimento de software para gerir, conectar, e 
operar dispositivos eletrónicos de internet das coisas (iot); Software como um serviço (SAAS) que contém software informático para o uso como uma inter-
face de programação de aplicações (API); Design, desenvolvimento e manutenção de software informático proprietário para outros no campo de língua 
natural, fala, língua, e reconhecimento de voz excluindo pós-produção de gravações de imagem e som; Suporte técnico e serviços de consultadoria para 
desenvolvimento de aplicações; Serviços de informações, aconselhamento e assessoria relacionados com software de reconhecimento e comando por voz, 
software de conversão de fala para texto, e aplicações de software habilitado por voz, automatização doméstica, e software de internet-das-coisas; Fornecer 
informações, notícias, e comentários no campo de ciência e tecnologia, decoração de interiores, tempo, e design gráfico, de interiores, de produto e moda; 
Serviços tecnológicos, nomeadamente, serviços de armazenamento de dados; Provedor de serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, aplicações de hospe-
dagem de software informático através da internet de outros; Serviços de consultadoria relacionados com programação de gestão de aplicação de multimé-
dia, programação de computador, design e especificação de hardware, software e sistema informático; Serviços de software como um serviço (SAAS), 
nomeadamente, hospedagem de software para utilização por outros para utilizar fornecendo um base de dados online que contém uma ampla gama de infor-
mações de interesse geral através da internet; Software de dispositivo de comunicações móveis não descarregável para melhorar o acesso móvel à internet 
através de computadores, computadores móveis, e dispositivos de comunicações móveis; Suporte técnico, nomeadamente, resolução de problemas de pro-
blemas de hardware e software informático e problemas de hardware e software de dispositivo de comunicações móvel e computador móvel; Consulta e 
design de hardware e software de dispositivo de comunicação móvel, computador e computador móvel; Software informático não descarregável que permi-
te que utilizadores acedam e descarreguem software informático; Software não descarregável e aplicações para acesso a transmissão contínua (streaming) 
de ficheiros de áudio e vídeo, jogos, redes sociais, ficheiros de texto, e ficheiros de multimédia; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém soft-
ware de interface de programação de aplicações (APt) para a transmissão contínua (streaming), armazenamento, e partilha de videojogos, conteúdo, dados e 
informações; Desenvolvimento de software informático no campo de aplicações móveis; Fornecer serviços de suporte técnico, nomeadamente, resolução de 
problemas de problemas de software informático em relação ao uso de equipamento de comunicações; Serviços informáticos; Serviços de tecnologia da 
informação (TI); Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, aplicações de hospedagem de software informático de outros; Servi-
ços de provedor de serviço de aplicação (ASP), que contém software de comércio eletrónico para o uso como uma porta de ligação de pagamento que auto-
riza processamento de cartões de crédito ou pagamentos diretos para comerciantes; Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, 
que fornecem, hospedagem de, gestão, desenvolvimento, e manutenção de aplicações, software, websites e bases de dados nos campos de tecnologia da 
informação, cadeia de blocos (blockchain), moeda virtual, moeda digital, criptomoeda, e ativos digitais; Serviços de provedor de serviço de aplicação 
(ASP) que contém software para utilizar em câmbio e transações de moeda virtual, moeda digital, criptomoeda, e ativo digital; Provedor de serviço de apli-
cação (ASP) que contém software que permita ou facilite a criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, exposição, 
comentar algo, integração, transmissão, e partilha ou fornecimento de outra forma suportes eletrónicos ou informações através da internet e redes de comu-
nicações; Provedor de serviço de aplicação serviços que contém software de interface de programação de aplicações (API) para permitir que utilizadores 
realizem transações de comércio eletrónico através de uma rede global informática; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que per-
mita ou facilite comprar bens e serviços; Serviços de software como um serviço (SAAS); Serviços de plataforma como um serviço (PAAS); Software de 
computação na nuvem não descarregável; Fornecer tecnologia de registo distribuído; Software não descarregável de registo distribuído; Software não des-
carregável de criptologia; Software não descarregável para utilização com criptomoeda; Software não descarregável para utilização com moeda digital; 
Software não descarregável para utilização com moeda virtual; Software não descarregável para mineração de criptomoeda; Software não descarregável 
para exploração de criptomoeda; Software não descarregável que facilita a capacidade de utilizadores de visualizar, analisar, gravar, armazenar, monitori-
zar, gerir, trocar e cambiar moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digi-
tais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software não descarregável para enviar, receber, aceitação, compra, venda, armazenamento, transmissão, troca 
e câmbio moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e 
criptofichas de serviços; Software não descarregável para implementação, execução, e gravação de transações financeiras; Software não descarregável para 
criação de contas e manutenção e gestão de informações sobre transações financeiras em registos públicos distribuídos e redes de pagamento peerto-peer;  
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Software não descarregável para gestão e verificação de transações numa cadeia de blocos (blockchain); Software não descarregável para processamento de 
pagamentos eletrónicos e para transferência de fundos para e de outros; Fornecer software de plataforma financeira eletrónica; Fornecer software para o uso 
como uma interface de programação de aplicações (API) para o desenvolvimento, testes, e integração de aplicações de software de cadeia de blocos 
(blockchain); Software não descarregável para transferências de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos 
(blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços entre partes; Software não descarregável para utilizar em troca 
financeira; Software não descarregávei para utilizar em câmbio financeiro; Software não descarregável para utilizar em acesso a informações financeiras e 
tendências e dados de mercado; Software não descarregável para a gestão de segurança criptográfica de transmissões eletrónicas através das redes de com-
putadores; Fornecer software para utilização com moeda digital; Fornecer software para utilização com criptomoeda; Software não descarregável para utili-
zação com serviços de armazenamento e carteira de moeda digital; Fornecer software não descarregável para o uso como uma carteira de criptomoeda; 
Fornecer software não descarregável para o uso como uma carteira eletrónica; Fornecer software não descarregável para o uso como uma carteira digital; 
Software não descarregável para criação e gestão de carteiras eletrónicas; Serviços de armazenamento de dados eletrónicos; Software não descarregável 
para transferência de fundos eletrónicos; Software não descarregável para conversão de moeda; Software não descarregável para a coleção e distribuição de 
dados; Software não descarregável para pagamento e transações cambiais; Software não descarregável para conectar computadores a bases de dados locais 
e redes globais informáticas; Software não descarregável para criação de bases de dados pesquisáveis de informações e dados; Software não descarregável 
para gestão e validação de transações de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital, ativo de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, 
token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Software não descarregável para criação, execução, e gestão de contratos inteligentes; Desenvolvimento 
e implementação de contratos inteligentes; Software não descarregável para gestão de pagamento e transações cambiais; Software não descarregável para 
câmbio eletrónico de moeda para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens 
digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software não descarregável para utilizar em permitir a transferência eletrónica de fundos para e de outros; 
Software não descarregável para finanças descentralizadas; Software não descarregável para criação de uma moeda digital de código-fonte aberto e descen-
tralizado para utilizar em transações com base em cadeia de blocos (blockchain); Software não descarregável para criação de uma moeda virtual descentra-
lizada e de código-fonte aberto para utilizar em transações com base em cadeia de blocos (blockchain); Software não descarregável para criação de uma 
criptomoeda descentralizada e de código-fonte aberto para utilizar em transações com base em cadeia de blocos (blockchain); Software não descarregável 
para encriptação e permitir transmissão segura de informações digitais pela internet, assim como através de outros modos de comunicação entre dispositi-
vos de computação; Software de plataforma de registo distribuído para utilizar em processamento de transações financeiras; Software não descarregável 
para manutenção de registos para transações financeiras; Software não descarregável para transferência de fundos eletrónicos e conversão de moeda; Forne-
cer um portal web que contém blogues e publicações não descarregáveis na natureza de artigos, colunas, e guias informacionais nos campos de moedas 
virtuais, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain) e tendências de mercado e transações; Publicações eletrónicas não descarregáveis; Ficheiros não 
descarregáveis de imagem, áudio, vídeo e multimédia digitais; Gráficos de computador não descarregáveis; Plataforma como um serviço (PAAS) que con-
tém plataformas de software informático para a venda e comprar de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos 
(blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software como um serviço (SAAS) que contém plataformas de 
software informático para a venda e compra de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitali-
zados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Serviços informáticos, nomeadamente, criação de um ambiente virtual online para a venda e 
compra de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e 
criptofichas de serviços; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para gestão de cadeia de blocos 
(blockchain) e sistemas de computador de armazenamento distribuído movidos a token; Software como um serviço (SAAS) que contém plataformas de 
software informático para gestão de cadeia de blocos (blockchain) esistemas de computador de armazenamento distribuído movidos a token; Serviços infor-
máticos, nomeadamente, que fornecem sistemas de armazenamento na nuvem seguros, privados e encriptados; Serviços informáticos, nomeadamente, que 
fornecem plataforma de armazenamento na nuvem descentralizada de código-fonte aberto; Serviços de encriptação de dados que contêm software de tecno-
logia de cadeia de blocos (blockchain) e protocolos peer-to-peer para fornecer armazenamento na nuvem seguro, privado e encriptado; Mineração de dados; 
Software não descarregável para utilização com tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Serviços de software como um serviço (SAAS) que contêm 
software para limpeza, alocação, conformação, recordação e liquidação de troca relacionados com moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digi-
tais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Serviços de plataforma como um serviço 
(PAAS) que contêm software para limpeza, alocação, conformação, recordação e liquidação de troca relacionados com moeda digital, moeda virtual, crip-
tomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Plataforma como 
um serviço (PAAS) que contém plataformas de software para facilitar transações e pagamentos com o uso de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, 
ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços que permitem que utilizadores 
comprem de, e vendam produtos e serviços para outros; Software como um serviço (SAAS) que contém plataformas de software para facilitar transações e 
pagamentos com o uso de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, 
criptofichas e criptofichas de serviços que permitem que utilizadores comprem de, e vendam produtos e serviços para outros; Plataformas de software com 
base em cadeia de blocos (blockchain) e plataformas de software de computação distribuída para audição e verificação de informações e códigos digitais; 
Software não descarregável de cadeia de blocos (blockchain); Design, desenvolvimento e implementação de software de auditoria e segurança para plata-
formas com base em cadeia de blocos (blockchain); Software não descarregável para utilizar em facilitação de transações seguras; Software não descarregá-
vel para audição de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, crip-
tofichas e criptofichas de serviços; Design, desenvolvimento, e implementação de software para plataformas de computação distribuída; Design, desenvol-
vimento, e implementação de software para cadeia de blocos (blockchain); Design, desenvolvimento, e implementação de software para carteiras de moeda 
digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; 
Design, desenvolvimento, e implementação de software para serviços de verificação de terceiros para transações de moeda digital, incluindo, mas sem 
limitação, transações envolvendo moeda de bitcoin; Software não descarregável para utilizadores comprarem e venderem produtos pelo uso de moeda digi-
tal, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de servi-
ços; Software não descarregável para utilizar em acesso, leitura, deteção, e uso de tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Serviços de assessoria técni-
ca relacionados com transações de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token 
digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para sistema informáti-
co e desenvolvimento, emprego, e gestão de aplicação; Software como um serviço (SAAS) que contém plataformas de software informático para sistema 
informático e desenvolvimento, emprego, e gestão de aplicação; Software não descarregável que permite que utilizadores desenvolvam, construam e execu-
tem aplicações distribuídas através de uma plataforma de rede de contrato inteligente e pagamento peer-to-peer de código-fonte aberto; Fornecer utilização 
temporária de software de autenticação não descarregável para controlar acesso a e comunicações com computadores e redes de computadores; Software 
não descarregável de comunicações; Software não descarregável para utilizar no câmbio de itens virtuais; Fornecer um câmbio digital; Software não des-
carregável para utilizar em emissão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain); Provedor de serviço de 
aplicação (ASP); Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software de interface de programação de aplicações (API) que facilita serviços online 
para redes sociais, desenvolvimento de aplicações de software; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software com reconhecimento de local 
para procurar, determinar e partilhar a localização de bens, serviços e eventos de interesse; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software 
para mapear serviços; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software para utilizar em compra, venda, design, gestão, deteção, valorização, 
melhoria, direcionamento, análise, entrega, e relatório online de publicidade e marketing; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que 
permita ou facilite a partilha e exposição da localização do utilizador, planeamento de atividades com outros utilizadores e fazer recomendações; Provedor 
de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite mapeamento social e de destino; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que 
contém software que permita ou facilite a interação e comunicação entre humanos e Plataformas de IA (inteligência artificial), nomeadamente, robôs, agen-
tes virtuais e assistentes virtuais; Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP); Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém 
software para controlar, integrar, operar, conectar, e gerir dispositivos de informações controladas por voz, nomeadamente, dispositivos eletrónicos de con-
sumidor inteligentes controlados por voz e conectados por nuvem e dispositivos eletrónicos de assistente pessoal; Provedor de serviço de aplicação (ASP), 
nomeadamente, hospedagem de, gestão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software, e web sites, nos campos de produtividade pessoal, comu-
nicação sem fios, e aplicações móveis; Provedor de serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, que fornecem, hospedagem de, gestão, desenvolvimento, e  
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manutenção de aplicações, software, websites, e bases de dados nos campos de cálculo de classificação de website com base em tráfego de utilizador; Pro-
vedor de serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, hospedagem remota de aplicações de computador de outros; Provedor de serviço de aplicação, nome-
adamente, que fornecem, hospedagem de, gestão, desenvolvimento, e manutenção de aplicações, software, websites, e bases de dados nos campos de cálcu-
lo de classificação de website com base no tráfego de utilizador; Consultadoria informática; Programação de computador; Consultadoria e design de hard-
ware e software informático; Consultadoria de hardware, software, aplicação e rede informáticos; Serviços informáticos online, nomeadamente, que forne-
cem informações, ligações online e recursos eletrónicos relacionados com desportos, saúde, e fitness; Serviços informáticos na natureza de que fornecem 
páginas online personalizadas que contêm informações especificadas ou definidas por utilizador, perfis pessoais, conteúdo e dados de realidade virtual, 
realidade mista, e realidade aumentada; Serviços informáticos, nomeadamente, criação de comunidades virtuais para utilizadores registados organizarem 
grupos e eventos, participam em discussões, recebem feedback dos seus pares, e envolvemse em rede comunitária, social e de negócios; Serviços informáti-
cos, nomeadamente, curadoria de conteúdo online definido pelo utilizador e publicidades e criação de alimentações de redes sociais; Serviços informáticos, 
nomeadamente, hospedagem de instalações web online para outros para organização de e conduzir encontros, eventos e debates interativos através da inter-
net e redes de comunicação; Serviços informáticos, nomeadamente, que fornecem informações nos campos de tecnologia e desenvolvimento de software 
através da internet; Desenvolvimento de software informático; Criação, manutenção e hospedagem de um website e outras redes de comunicação por com-
putador e eletrónicas que contêm informações, ligações online, e recursos eletrónicos no campo de desportos e fitness; Criação, manutenção e hospedagem 
de um website interativo e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas que permitem que utilizadores entrem, acedam, rastreiem o progres-
so, monitorizem e gerem informações e conquistas de atividade de saúde, fitness, exercício pessoal, desportos e atlética; Criação, manutenção e hospeda-
gem de um website interativo e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas que permitem que utilizadores compitam e comparem informa-
ções e conquistas atléticas com outros utilizadores; Design e desenvolvimento de hardware e software de realidade aumentada; Design e desenvolvimento 
de hardware informático e software informático; Design e desenvolvimento de software de multimédia interativa; Design e desenvolvimento de hardware e 
software de realidade mista; Design e desenvolvimento de hardware e software de realidade virtual; Serviços de partilha de ficheiro, nomeadamente, que 
fornecem instalações online para outros que contêm tecnologia que permite que utilizadores carreguem e descarreguem ficheiros eletrónicos; Hospedagem 
de conteúdo digital na internet; Serviços de mapeamento; Consultadoria edesign de hardware e software de dispositivo de comunicações móveis e computa-
dor móvel; Design de software de dispositivo de comunicações móveis e computador móvel para outros; Software informático não descarregável para ex-
posição, agregação, análise e organização de dados e informações nos campos de saúde, bem-estar, fitness, atividade física, gestão de peso, sono, e nutri-
ção; Software informático não descarregável para facilitar a interação e comunicação entre humanos e Plataformas de IA (inteligência artificial), nomeada-
mente, robôs, agentes virtuais e assistentes virtuais; Software informático não descarregável para partilha e exposição da localização do utilizador, planea-
mento de atividades com outros utilizadores e fazer recomendações; Software informático não descarregável para mapeamento social e de destino; Softwa-
re informático não descarregável para deteção de objetivos e estatísticas de fitness, saúde e bem-estar; Software não descarregável para criação de progra-
mas de treino fitness personalizado; Software não descarregável para criação, gestão e acesso a grupos privados administrados e criados por utilizador den-
tro de comunidades virtuais; Software não descarregável para processamento de transações eletrónicas; Software não descarregável para fornecer serviços 
de personal trainer, exercícios físicos e avaliações de aptidão física; Software não descarregável para redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e 
transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto e dados; Software não descarregável para transmissão, partilha, recebimento, descarregamento, exposição, 
interação com e transferência de conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, obras eletrónicas e documentos, fichei-
ros, dados; Software não descarregável para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; Software não descarregável para a coleção, gestão, 
edição, organização, modificação, transmissão, partilha, e armazenamento de dados e informações; Provedor de plataforma de compra por anúncio (ad-
buying) online, nomeadamente, que fornecem programas de software não descarregável para permitir que compradores e vendedores de publicidade online 
comprem e vendam inventário de publicidade; Software de computação na nuvem não descarregável para aplicações e ambientes de realidade virtual, reali-
dade mista e realidade aumentada; Software informático não descarregável para utilizar ao fornecer serviços de retalho e entrega para uma ampla variedade 
de bens de consumidor; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para utilizar em compra e disseminação de 
publicidade; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para redes sociais, gestão conteúdo de redes sociais, 
criação de uma comunidade virtual, e transmissão de imagens, audiovisual e conteúdo de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, publicidades, 
comunicações e informações de publicidade de média; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para software 
de reconhecimento e comando por voz, software de conversão de fala para texto, aplicações de software habilitado por voz para gestão de informações 
pessoais; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software para redes sociais e transmissão de imagens, conteúdo audiovisual, 
conteúdo de vídeo e mensagens; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) que contém software informático para permitir que utilizadores realizem 
negócios eletrónicos e transação de comércio eletrónico; Fornecer um website interativo que permite que utilizadores entrem, acedam, rastreiem progresso, 
monitorizem e gerem informações e conquistas de atividade de saúde, fitness, exercício pessoal, desportos, atlética, nutrição, calorias; Software não descar-
regável para fornecer informações em relação a desportos, desenvolvimento de habilidade atlética, orientação (coaching) fitness, e treino de aptidão física 
através de um website online e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas para consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos 
digitais pessoais, e smartphones; Fornecer um website interativo que permite que utilizadores entrem, acedam, rastreiem progresso, monitorizem e gerem 
informações e conquistas de atividade de calorias, fitness, exercício pessoal e atlética; Fornecer um serviço de rede online que permite que utilizadores 
transferiram dados de identidade pessoal para e partilhe dados de identidade pessoal com e dentre múltiplas instalações online; Fornecer serviços de pesqui-
sa informática personalizados, nomeadamente, pesquisa e recuperação de informações a pedido específico do utilizador através da internet; Fornecer infor-
mações de índices pesquisáveis e bases de dados de informações, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, suportes eletrónicos, 
imagens e conteúdo audiovisual através da internet e redes de comunicação; Fornecer motores de pesquisa da internet; Software não descarregável para 
permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicações; Fornecer instalações online que contém 
tecnologia que permite que utilizadores online criem perfis pessoais que contêm informações de redes social e de negócios, para transferir e partilhar tais 
informações dentre múltiplas instalações online, participem de redes sociais, e para gerir as suas contas de redes sociais; Fornecer instalações online que 
proporcionam a utilizadores a capacidade de carregar, modificar e partilhar áudio, vídeo, imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; Fornecer instalações 
online que contêm tecnologia que permite que utilizadores online criem perfis pessoais que contêm informações de redes social e de negócios e para trans-
ferir e partilhar tais informações dentre múltiplas instalações online; Fornecer software online não descarregável para definição, configuração, e controlo de 
hardware informático de usar no corpo e periféricos informáticos de usar no corpo; Fornecer sites online que proporcionam a utilizadores a capacidade de 
carregar, modificar e partilhar conteúdo, informações, experiências e dados de realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada; Fornecer platafor-
mas de pesquisa para permitir que utilizadores solicitem e recebam fotos, vídeos, texto, dados, imagens, e obras eletrónicas; Fornecer plataformas de pes-
quisa para permitir que utilizadores solicitem e recebam conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, 
documentos, e obras eletrónicas; Software não descarregável para facilitar e organizar o financiamento e distribuição de angariação de fundos e donativos; 
Software não descarregável para serviços de angariação de fundos para beneficência online e serviços de donativo financeiro; Software não descarregável 
para serviços de mapeamento; Fornecer software online informático não descarregável e hospedagem de instalações online que permitam que utilizadores 
acedam e descarreguem software informático; Software não descarregável que permite desenvolvimento, avaliação, testes, e manutenção de aplicações de 
software de dispositivos móveis para dispositivos de computação portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computado-
res de tipo tablet; Software não descarregável para partilha e exposição da localização do utilizador, planeamento de atividades com outros utilizadores e 
fazer recomendações; Software não descarregável para mapeamento social e de destino; Software não descarregável para acesso, coleção, exposição, edi-
ção, ligação, modificação, organização, marcação, transmissão contínua (streaming), partilha, armazenamento, transmissão, e fornecimento de outra forma 
suportes eletrónicos, fotografias, imagens, gráficos, áudio, vídeos, conteúdo audiovisual, dados e informações através da internet e redes de comunicação; 
Software não descarregável de comércio eletrónico para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet; Software 
informático não descarregável consciente de local para procurar, determinar e partilhar a localização de bens, serviços e eventos de interesse; Aplicações de 
software não descarregáveis para procurar e identificar local e pontos de interesse com base em localização, eventos, pontos de referência, oportunidades de 
emprego, entretenimento, eventos culturais, compras e ofertas; Aplicações de software não descarregáveis para fornecer informações de tempo com base 
em local; Aplicações de software não descarregáveis para fornecer ligação a, ou transmissão contínua (streaming) notícias ou informações de eventos atu-
ais; Software não descarregável para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo, econteúdo audiovisual com filtros fotográficos e efeitos de realidade 
virtual, realidade mista, e realidade aumentada (AR), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, geomarcações, etiquetas de metadados, e hiper-
ligações; Software não descarregável para tomada de fotografias e gravação de conteúdo de áudio, audiovisual e vídeo; Software não descarregável para  
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carregamento, descarregamento, arquivamento, permitir transmissão de, e partilha de conteúdo de imagens, audiovisual e vídeo e dados e texto associados; 
Software não descarregável e aplicações para transmissão de mensagens instantâneas, protocolo de voz através da internet (VOIP), vídeo conferência, e 
áudio conferência; Provisão de Serviços de motor de busca na internet; Aluguer de software informático que proporciona utilizadores a capacidade de car-
regar, editar, e partilhar imagens, vídeos e conteúdo audiovisual; Software como um serviço (SAAS) que contém software informático para acesso, navega-
ção, e pesquisa de bases de dados online, áudio, vídeo e conteúdo de multimédia, jogos, e aplicações de software, mercados de aplicação de software; Soft-
ware como um serviço (SAAS) que contém software informático para acesso, monitorização, deteção, pesquisa, gravação, e partilha de informações sobre 
tópicos de interesse geral; Software como um serviço (SAAS) que contém software informático para conexão, operação, integração, controlo, e gestão de 
dispositivos eletrónicos de consumidor em rede, dispositivos de climatização doméstica e produtos de iluminação através de redes sem fios; Software como 
um serviço (SAAS) que contém software informático utilizado para controlar informações controladas por voz autónomas e dispositivos de assistente pes-
soal; Software como um serviço (SAAS) para utilizar em design, criação e análise de dados, métricas e relatórios nas áreas de saúde, fitness, sono, nutrição 
e bem-estar; Serviços de software como um serviço (SAAS) que contém software para enviar e receber mensagens eletrónicas, notificações e alertas; Soft-
ware não descarregável para enviar e receber mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através da internet e redes de comuni-
cação; Serviços de software como um serviço (SAAS) que contém software para utilização de um algoritmo para calcular e gerar dados para atividade de 
desporto, treino de aptidão física, avaliações de nível de aptidão física, orientação (coaching) fitness, recomendações fitness e definição de objetivos; Servi-
ços de software como um serviço (SAAS), nomeadamente, hospedagem de software para utilização por outros para utilização de um algoritmo para calcu-
lar e gerar dados para atividade de desporto, treino de aptidão física, avaliações de nível de aptidão física, orientação (coaching) fitness, recomendações 
fitness e definição de objetivos; Serviços de software como um serviço (SAAS), nomeadamente, que fornecem um website personalizado e portal móvel 
para indivíduos que contém analíticas de dados com base em métricas fisiológicas para fins de monitorização de saúde; Software como um serviço (SAAS) 
que permite que utilizadores giram contas de empregado, programem e rastreiem a participação de empregado, e facilite e gira programas corporativos de 
fitness e bem-estar; Software para transmissão de mensagens eletrónicas; Serviços de suporte técnico, nomeadamente, resolução de problemas na natureza 
de diagnóstico de problemas de hardware e software informático; Software não descarregável para cunhagem, criação, e emissão de ativos digitais, tokens 
digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e 
moedas virtuais; Software não descarregável para visualização e fornecimento de acesso a ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de servi-
ços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Software não descarregável 
para distribuição, troca, armazenamento, envio, recebimento, aceitação, e transmissão de ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de servi-
ços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Organização, gestão e 
governância de organizações autónomas descentralizadas (DAOs); Gravação, gestão e deteção de interesses de propriedade em organizações autónomas 
descentralizadas (DAOs); Design e desenvolvimento de aplicações descentralizadas; Software não descarregável para desenvolvimento de aplicações des-
centralizadas; Software não descarregável para gravação, gestão, deteção, e transferência de interesses de propriedade em organizações autónomas descen-
tralizadas; Software não descarregável para gestão e governância de organizações autónomas descentralizadas; Software não descarregável para participa-
ção e votação em organizações autónomas descentralizadas; Software não descarregável para gestão e validação de transações envolvendo ativos digitais, 
tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digi-
tais e moedas virtuais. Classe 43: Serviços de restauração; Serviços de bar; Serviços de hotelaria. Classe 45: Serviços de redes sociais online; Serviços de 
namoro online; Redes sociais, serviços de introdução social e namoro fornecidos através de acesso a bases de dados de computador e bases de dados pes-
quisáveis online nos campos de redes sociais, introdução social e namoro; Fornecer informações nos campos de redes sociais e introdução social; Fornecer 
serviços de redes sociais, nomeadamente, a provisão de informações no campo de desenvolvimento pessoal, autoaperfeiçoamento, autorrealização, serviços 
beneficentes, filantrópicos, de voluntariado, públicos e de comunidade, e atividades humanitárias; Fornecer serviços de porteiro para outros para suprir a 
necessidade de indivíduos, nomeadamente, marcações de reservas, facilitação de compras pessoais, organizar entregas pessoais, fazer organizações pessoas 
solicitadas, fornecer recomendações sobre produtos e serviços, fornecer informações específicas de consumidor para suprir necessidades individuais; Servi-
ços legais; Rever padrões e práticas relacionadas a conteúdo de rede social; Conformação de consultadoria no campo de redes sociais; Serviços de consulto-
ria no campo de redes sociais online e serviços de redes sociais; Serviços de autenticação; Fornecer serviços de autenticação para informações de identifica-
ção pessoal; Serviços de verificação de identidade; Serviços de segurança de dados e informações; Rede de investimento social online na natureza de um 
serviço on-line de redes sociais no campo de investimentos; Fornecer um website que contém informações sobre o desenvolvimento de tecnologias de pri-
vacidade, segurança, cadeia de blocos (blockchain) e registo distribuído, e lei de governância de dados; Assessoria de conformação regulatória no campo de 
aplicações de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e 
criptoficha de serviços; Serviço de redes sociais online para investidores que permitem trocas e câmbio financeiro de moeda digital, moeda virtual, cripto-
moeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Fornecer uma comu-
nidade online para compra, venda, troca, e discussão e informações de câmbio sobre ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, 
tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Serviços de verificação de 
identificação de negócios; Serviços de verificação de identificação; Serviços de redes sociais online; Serviços de porteiro pessoal para outros que compre-
endem realizar organizações pessoais solicitadas e marcações e fornecer informações específicas de consumidor para suprir necessidades individuais; For-
necer acesso a bases de dados de computador e bases de dados pesquisáveis online nos campos de redes sociais, introdução social e encontros; Serviços de 
introdução social e de rede de negócios e encontros; Serviços de redes sociais relacionados com desportos, fitness, e orientação (coaching) atividades forne-
cidos através de um website online de comunidade e outras redes de comunicação de computador e eletrónicas; Serviços de verificação de utilizador. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade numero 085901 na data 07-03-2022 na Jamaica 
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KIA CORPORATION  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 
 
Comercial  
17-06-2022  
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 39: Reboque automóvel de emergência; arrendamento (leasing) de 
carro de aluguer; fornecer informações de transporte; fornecer informações 
relacionadas com transporte de carro; aluguer de carro; rastreamento de 
frotas de automóveis com o uso de dispositivos eletrónicos de navegação e 
localização [informações de transporte]; reboque e transporte de carros co-
mo parte de serviços de avaria de veículo; serviços de partilha de carro; 
transporte; serviços de partilha de carros; fornecer informações através da 
internet relacionadas ao arrendamento (leasing) de automóveis; aluguer de 
equipamento e acessórios de veículo; aluguer de aviões; aluguer de veículos;  

KIA 
fornecer informações relacionadas com serviços de condução de veículo; 
serviços de reserva para aluguer de veículo; aluguer de carro, aluguer de 
espaço de garagem e estacionamento; fornecer informações relacionadas 
com serviços de estacionamento de veículo; reserva de espaços de estaciona-
mento; transporte de passageiros e bagagem de passageiros; fornecer infor-
mações sobre serviços de transporte; serviços de logística que consistem no 
armazenamento, transporte e entrega de bens; transporte, entrega, embala-
gem, e armazenamento de bens; fornecer informações de estradas e trânsito; 
inspeção de veículos antes de transporte; armazenamento de energia e com-
bustíveis; serviços de depósito para o armazenamento de veículos; aluguer 
de cadeiras de rodas; serviços relacionados com viagem inclusa na classe; 
fornecer informações relacionadas com viagem e viagens de turismo; servi-
ços de agência de marcação para viagem; reserva de viagem; serviços de 
informações de viagem e reserva de viagem; condução de viagens de turis-
mo por automóveis; armazenamento físico de dados, documentos, fotogra-
fias digitais, música, imagens, vídeo, e jogos de computador eletronicamente 
armazenados; armazenamento, distribuição e abastecimento de energia e 
combustível; armazenamento e distribuição de eletricidade; fornecer infor-
mações relacionadas com distribuição de eletricidade. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade numero 40-2022-
0054079 na data 23-03-2022na Coreia do Sul. 
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VESTÍGIOS & LUGARES - CABO VERDE, SOCIE-
DADE UNIPESSOAL LDA  
CABO VERDE  
Achada Santo António Rua de embaixada de Espanha 
edifício Odessa 1º andar  
 
Comercial  
06-07-2022  
CLASSE 37: Construção, reabilitação de monumentos 
e edifícios. 

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 

00004943/2022/ME/MP&S  
09, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 
43, 45 
YUGA LABS, INC.  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 
33146-3108, United States  
 
Industrial e comercial  
08-06-2022  
Abaixo listado 

Classe 9: Software; Software aplicação para telemóveis; Hardware informá-
tico; Software para redes sociais e criação e interação com comunidades 
online; Software para criação, gestão e acesso a grupos dentro de comunida-
des virtuais; Ferramentas de desenvolvimento de software; Software que  

 

permita desenvolvimento, avaliação, testes e manutenção de aplicações de software de dispositivos móveis para dispositivos de comunicação eletrónica 
portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computadores de tipo tablet; Software para o uso como uma interface de pro-
gramação de aplicações (API); Software para organização de eventos, procura por eventos, calendarização e gestão de eventos; Software para criação, edi-
ção, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, exposição, marcação, blogues, transmissão contínua (streaming), ligação, anotação, 
indicação de opiniões, comentar algo, interação com, integração, e partilha ou fornecimento de outra forma de suportes eletrónicos, imagens, vídeo, áudio, 
conteúdo audiovisual, dados, e informações através da internet e redes de comunicação; Software para encontrar conteúdo e divulgadores de conteúdo, e 
para assinatura de conteúdo; Software para criação e gestão de perfis de rede social e contas de utilizador; Equipamento interativo de foto e vídeo, nomea-
damente, quiosques para captura, carregamento, edição, impressão e partilha de imagens e vídeo digitais; Software para transmissão contínua (streaming) 
de conteúdo de entretenimento de multimédia, conteúdo audiovisual, conteúdo de vídeo, e dados e texto associados; Software para permitir a transmissão 
de imagens, áudio, conteúdo de vídeo e audiovisual e dados; Software para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo, econteúdo audiovisual; Software 
para utilizar em tomada e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Software para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; 
Software para coleção, gestão, organização, modificação, transmissão, sincronização e armazenamento de dados e informações; Software de comércio 
eletrónico; Software de comércio eletrónico para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através de um computador global e 
redes de comunicação; Software e software aplicação para telemóveis que fornecem um mercado virtual; Software para enviar e receber mensagens eletró-
nicas, alertas, notificações e lembretes; Software de partilha de ficheiros; Software de envio e recebimento de mensagens; Software de motor de busca; 
Software para utilizar em criação, gestão, medição, e disseminação de publicidade de outros; Servidor de publicidade, nomeadamente, um servidor infor-
mático para armazenamento de publicidades e entrega de publicidades para websites; Software para criação, partilha, disseminação e publicação de publici-
dade; Software para geolocalização com base em publicidade e promoção de produtos e serviços; Software que permite que indivíduos, grupos, empresas, e 
marcas criem e mantenham uma presença online e interajam com comunidades online para fins de marketing; Software de realidade virtual descarregável; 
Software de realidade aumentada descarregável; Software de realidade mista descarregável; 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 para integrar dados 
eletrónicos com ambientes do mundo real para fins de entretenimento, educação, jogos, comunicação, e redes sociais; Software para utilização em permitir 
que computadores, consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de vídeo portáteis, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis, e telefones móveis 
forneçam experiências de realidade virtual e realidade aumentada; Software para operação, configuração, e gestão de controladores e auriculares de realida-
de virtual; Software para reconhecimento de gestos, deteção de objeto, controlo de movimento, e visualização de conteúdo; Software, firmware e hardware 
para utilizar em deteção e reconhecimento visual, de voz, áudio, movimento, olhos e gestos; Software para navegação de ambientes de realidade virtual e 
realidade aumentada; Software para permitir que utilizadores experimentem visualização, manipulação, e imersão de realidade virtual e realidade aumenta-
da; Software para gravação, armazenamento, transmissão, recebimento, exposição e análise de dados de hardware informático de usar no corpo; Software 
para utilizar em criação e design de software de realidade virtual e realidade aumentada; Interface de programação de aplicações (API) para software infor-
mático para desenvolvimento de experiências de realidade virtual e realidade aumentada; Hardware informático de jogo de realidade virtual; Hardware 
informático de jogo de realidade aumentada; Hardware informático de jogo de realidade mista; Hardware informático de realidade virtual; Hardware infor-
mático de realidade aumentada; Hardware informático de realidade mista; Sensores de deteção de movimento para tecnologia de realidade virtual, realidade 
aumentada e realidade mista; Hardware de realidade virtual, nomeadamente, auriculares, óculos, e controladores para participar em experiências de realida-
de virtual e jogar jogos de realidade virtual; Hardware de realidade aumentada, nomeadamente, auriculares, óculos, e controladores para participar em ex-
periências de realidade aumentada e jogar jogos de realidade aumentada; Dispositivos de informática para uso no corpo compreendidos principalmente por 
ecrãs de exibição e software para conexão a computadores, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis, e telemóveis a fim de permitir experiências de 
mundo de realidade virtual e realidade aumentada; Hardware e software para operação de dispositivos de sensor; Dispositivos eletrónicos de sensor, câma-
ras, projetores, e microfones para deteção, captura e reconhecimento de gestos, facial, e de voz; Hardware e software para detetar objetos, comandos e ges-
tos de utilizador; Software de jogo; Software para desenvolvimento de jogo; Ferramentas de desenvolvimento de software de jogo; Software de jogo de 
cadeia de blocos (blockchain); Software de jogo eletrónico descarregável na natureza de jogos de vídeo, jogos informáticos, jogos de multimédia interativa, 
e jogos de realidade virtual, aumentada e mista; Software informático para controlar a operação de dispositivos de áudio e vídeo; Software de exibição de 
vídeo; Software para acesso e visualização de texto, imagens e dados eletrónicos relacionados com conferências no campo de desenvolvimento de software; 
Software para converter a língua natural em comandos executáveis em máquina; Software para facilitar a interação e comunicação entre humanos e plata-
formas de IA (inteligência artificial); Interface de programação de aplicações (API) para utilizar em desenvolvimento de Plataformas de IA (inteligência 
artificial), nomeadamente, robôs, agentes virtuais eassistentes virtuais; Software, 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 língua, software para tomada de decisões, software de tradução, software de reconhecimento de toque, software de consulta por 
conversação, software para converter língua natural em comandos executáveis em máquina, e software de assistente digital; Software de assistente virtual 
que pode desempenhar tarefas ou serviços em nome de um utilizador que é ativado por entrada de utilizador, reconhecimento de local, e informações onli-
ne; Software para fornecer informações de consumidor; Software para fornecer mapas eletrónicos; Software com reconhecimento de local para procurar, 
determinar, e partilhar locais; Software para procurar e identificar oportunidades de emprego; Software para identificar e permitir que utilizadores entrem 
em contacto com representantes governamentais; Software que fornece informações de tempo com base em local; Software para fornecer, ligar a, ou reali-
zar transmissão contínua (streaming) de notícias ou informações de eventos atuais; Software de controlo parental; Software informático; Sistemas operati-
vos para computadores; Software para permitir que dispositivos eletrónicos partilhem dados e comuniquem entre si; Dispositivos periféricos para computa-
dor; Periféricos para uso no corpo para computadores, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis e telefones móveis; Dispositivos de transmissão 
contínua (streaming) de média digital; Auriculares; Auriculares; Auriculares para jogos; Periféricos de jogos de computador; Hardware de exibição de 
vídeo, nomeadamente, controladores (driver) de vídeo para artigo de ótica de vídeo; Câmaras; Baterias; Caixas de bateria; Conjuntos de bateria; Dispositi-
vos de bateria elétrica recarregável, nomeadamente, baterias recarregáveis e fontes de alimentação portáteis; Carregadores de bateria; Conjuntos de bateria 
externos recarregáveis para utilização com dispositivos móveis eletrónicos; Dispositivos de gestão de eletricidade e carregamento de eletricidade para dis-
positivos móveis eletrónicos; Suportes de carregamento para dispositivos móveis eletrónicos; Carregadores externos para utilização com computadores, 
computadores de tipo tablet, dispositivos móveis e telefones móveis; Caixas de carregamento sem fios para utilização com computadores, computadores de  
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tipo tablet, dispositivos móveis e telefones móveis; Adaptadores de corrente elétrica; Conectores, cabo e adaptadores elétricos; Sacos e caixas especialmen-
te adaptados para dispositivos móveis eletrónicos; Capas e caixas protetoras para dispositivos móveis eletrónicos; Caixas para computadores, smartphones, 
auriculares, auriculares e dispositivos de jogo; Suportes, braçadeiras, clipes e estojos de transporte especialmente adaptados para dispositivos móveis eletró-
nicos; Armações de parede para montar dispositivos móveis eletrónicos; Apoios para dispositivos móveis eletrónicos; Suportes para dispositivos eletróni-
cos móveis; Comandos à distância para dispositivos móveis eletrónicos; Altifalantes; Cabos e conetores de altifalante e áudio elétrico; Encaixes e peças de 
cabos eletrónicos; Cabos eletrónicos; Cabos para transmissão de sinal ótico; Cabos de energia e conetores de cabo; Microfones; Recetores de áudio; Trans-
missores de áudio; Exibição de vídeo para fixação à cabeça; Recetores de sinais eletrónicos; Recetores de vídeo; Transmissores e recetores sem fios para 
reprodução de som e sinais; Sensores elétricos; Sensores para monitorização de movimentos físicos; Cartões SIM; Software para utilizar em gestão de rela-
ção com consumidor (CRM); Software para facilitação e organização para o financiamento e distribuição de angariação de fundos e donativos; Software 
para serviços de angariação de fundos para beneficência online e serviços de donativo financeiro; Software para utilizar em facilitação de chamadas de voz 
através de protocolo de internet (VOIP), chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, serviços de mensagem instantânea e redes sociais 
online; Equipamento de telecomunicações para fornecer acesso de terceiros a, e permitir a transmissão de vídeo, dados e voz através de redes de comunica-
ções globais, nomeadamente, terminais de telefone móvel e computador de acesso e móvel, estações de transmissores de base e peças de rádio sem fios das 
mesmas, transmissores de dados, repetidores de dados, encaminhadores (router) e comutadores, circuitos de transmissão, circuitos integrados, hardware 
informático, servidores e clientes de nuvem móvel, multiplexadores, processadores de sinal digital, processadores de sinal de frequência de rádio, circuitos 
de comutação móvel, controladores elétricos de tráfego aéreo, controladores elétricos de mobilidade, controladores elétricos de acesso, controladores elétri-
cos de porta remota, portas de rádio, antenas, componentes de rádio eletrónicos, software para aplicações de telecomunicações, e redes de núcleo móvel que 
compreendem transmissores de dados, redes sem fios e portas de ligação para coleção, transmissão e gestão de dados, voz e vídeo; Software de comunica-
ção e hardware de comunicação informático para fornecer acesso à Internet; Equipamento de telecomunicações; Recetores e transmissores de rádio; Rece-
tores de GPS; Software para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicações; Software de 
comunicações; Software que permite que utilizadores façam pagamentos e transferência de fundos; Software que permite que utilizadores online façam 
pagamentos e transferência de fundos através de múltiplos websites eaplicações móveis; Software de processamento de pagamento eletrónico; Software 
para processamento de transações eletrónicas; Software informático na natureza de um motor de busca; Software para facilitar aprendizagem automática; 
Software para construção de interfaces de utilizador; Publicações eletrónicas descarregáveis; Software para sondagem de opinião; Software para permitir 
que utilizadores publiquem questões com opções de resposta; Equipamento interativo de foto e vídeo, nomeadamente, hardware informático de quiosques 
para captura, carregamento, edição, impressão e partilha de imagens e vídeo digitais; Software para a sincronização de dados entre uma estação remota ou 
dispositivo e uma estação fixa ou remota ou dispositivo; Software de reconhecimento e comando por voz, software de conversão de fala para texto; Aplica-
ções de software habilitado por voz para gestão de informações pessoais; Automatização doméstica e software de integração de dispositivo doméstico; 
Software de comunicação sem fios para transmissão de voz, áudio, vídeo, e dados; Software utilizado para controlar informações controladas por voz autó-
nomas e dispositivos de assistente pessoal; Software para reconhecimento de voz para utilizar em conexão com a transmissão de voz e dados; Software para 
acesso, navegação, e pesquisa de bases de dados, áudio, vídeo, e conteúdo de multimédia online, jogos, e aplicações de software, e mercados de aplicação 
de software; Software para utilização para conectar e controlar dispositivos eletrónicos de internet das coisas (iot); Software de aplicação informática para 
dispositivos sem fios portáteis, nomeadamente, software para controlo, integração, operação, conexão e gestão de dispositivos de informações controladas 
por voz, nomeadamente, dispositivos eletrónicos de consumidor inteligentes controlados por voz e conectados à nuvem e dispositivos eletrónicos de assis-
tente pessoal; Software para processamento, reprodução, sincronização, gravação, organização, descarregamento, carregamento, transmissão, transmissão 
contínua (streaming), recebimento, jogo evisualização de ficheiros de texto, multimédia e dados; Software, para programação de televisão interativa (TV) 
personalizada e para utilização em exposição e manipulação de média visual, imagens de gráfico, texto, fotografias, ilustrações, animação digital, vídeo 
clipes, filmes e dados de áudio; Software na natureza de uma aplicação móvel para serviços de telecomunicação para fornecer transmissão de voz, dados, 
vídeo, e conteúdo de média através da internet e a rede mundial para computadores ou outros dispositivos eletrónicos de consumidor portáteis; Software 
para procurar guias de exploração de entretenimento televisivo; Software para pesquisa, localização, compilação, indexação, correlação, navegação, obten-
ção, descarregamento, recebimento, codificação, descodificação, jogo, armazenamento e organização de texto, dados, imagens, gráficos, áudio e vídeo 
numa rede global informática; Software para amplificar o acesso móvel à internet através de computadores, computadores móveis, e dispositivos de comu-
nicações móveis; Software para formatação e conversão de conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, obras eletró-
nicas e documentos, ficheiros, dados num formato compatível com dispositivos eletrónicos e computadores portáteis; Software para transmissão, partilha, 
recebimento, descarregamento, exposição, interação e transferência de conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, 
obras eletrónicas e documentos, ficheiros, dados; Instrumentos e equipamento de comunicação eletrónica, nomeadamente, dispositivos eletrónicos digitais 
para uso no corpo e móveis para enviar e receber ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo; Instrumentos e aparelhos de telecomunicações, nomea-
damente, altifalantes e microfones vendidos como recursos de componente de computadores, dispositivos eletrónicos digitais para uso no corpo e móveis 
para enviar e receber chamadas telefónicas, mensagens de texto, correio eletrónico, e outros dados digitais, e para utilizar em fornecer acesso à internet; 
Blocos de notas eletrónicos; Organizadores pessoais eletrónicos; Aparelho eletrónico de gravação de voz e reconhecimento de voz ; Dispositivos eletróni-
cos digitais portáteis para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão, e recebimento de texto, dados, e ficheiros digitais; Hardware informá-
tico de usar no corpo; Dispositivos eletrónicos digitais de usar no corpo compreendidos principalmente por software para alertas, mensagens, e-mails, e 
lembretes, e para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão, e recebimento de texto, dados, áudio, imagem e ficheiros digitais e ecrãs de 
exibição; Software para acesso, navegação e pesquisa de bases de dados online; Software para acesso, monitorização, pesquisa, exposição, leitura, reco-
mendação, partilha, organização, e anotação de notícias, desportos, tempo, comentários, e outras informações, conteúdo de periódicos, blogues, e websites, 
e outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo de multimédia; Software para criação, autoria, distribuição, descarregamento, transmis-
são, recebimento, jogo, edição, extração, codificação, descodificação, exposição, armazenamento e organização de texto, dados, gráficos, imagens, áudio, 
vídeo, e conteúdo de multimédia, publicações eletrónicas, e jogos eletrónicos; Aparelho para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens; 
Aparelho para transmissão de comunicação; Aparelho para armazenamento de dados, nomeadamente, dispositivos eletrónicos digitais para uso no corpo e 
móveis para o armazenamento de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo; Cadeia de blocos (blockchain); Software de cadeia de blocos 
(blockchain); Criptomoeda; Software de criptologia; Software para mineração de criptomoeda; Software para exploração de criptomoeda; Software no 
campo de cadeia de blocos (blockchain); Software para utilização com criptomoeda; Software para utilização com moeda digital; Software para utilização 
com moeda virtual; Software de serviços de armazenamento e carteira de moeda digital; Software para o uso como uma carteira de criptomoeda; Carteira 
de hardware de criptomoeda; Software informático descarregável para o uso como uma carteira digital; Software informático descarregável para o uso 
como uma carteira eletrónica; Programas informáticos e software de aplicação informática para armazenamento eletrónico de dados; Software para forne-
cer uma carteira digital; Software para pagamento de moeda digital e transações cambiais; Software para utilizar em gestão de portfolios de moeda digital, 
moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; 
Software para o uso como uma carteira eletrónica; Software para criação e gestão de carteiras eletrónicas; Software para serviços de carteira eletrónica; 
Carteiras eletrónicas descarregáveis; Software de registo distribuído; Software de plataforma de registo distribuído; Software para utilização com tecnolo-
gia de registo distribuído; Software que facilita a capacidade de utilizadores de visualizar, analisar, gravar, armazenar, monitorizar, gerir, trocar e cambiar 
moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofi-
chas de serviços; Software para envio, recebimento, aceitação, compra, venda, armazenamento, transmissão, troca e câmbio de moeda digital, moeda virtu-
al, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software 
para execução e gravação de transações financeiras; Software de registo distribuído para utilização em processamento de transações financeiras; Software 
para criação de contas e manutenção e gestão de informações sobre transações financeiras em relação a registos distribuídos e redes de pagamento peer-to-
peer; Software para utilização em troca financeira; Software para utilização em câmbio financeiro; Software para acesso a informações financeiras e ten-
dências e dados de mercado; Software para fornecer autenticação de partes de uma transação financeira; Software para manutenção de registos para transa-
ções financeiras; Software para a gestão de segurança criptográfica de transmissões eletrónicas entre redes de computadores; Software para encriptação e 
permissão de transmissão segura de informações digitais através da Internet; Software para permitir que utilizadores calculem parâmetros relacionados 
comtransações financeiras; Software para transferência de fundos eletrónicos; Software para conversão de moeda; Software para a coleção e distribuição de 
dados; Software para transações de pagamento; Software para conectar computadores a bases de dados locais e redes globais informáticas; Software para 
criação de bases de dados pesquisáveis de informações e dados; Software para gestão e validação de transações envolvendo ativos digitais, tokens digitais,  
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criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas 
virtuais; Software para criação, execução, e gestão de contratos inteligentes; Software para gestão de pagamento e transações cambiais; Software ehardware 
para o uso como uma moeda carteira digital, carteira de moeda virtual, carteira de ativo digital, carteira de criptoficha, e carteira de criptoficha de serviços; 
Software para criação de uma moeda digital de código-fonte aberto e descentralizado, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitalizados, token digital para 
utilizar em transações com base em cadeia de blocos (blockchain); Software para finanças descentralizadas; Software para desenvolvimento de aplicações 
descentralizadas; Software para gravação, gestão, deteção e transferência de interesses de propriedade em organizações autónomas descentralizadas; Soft-
ware para gestão e governância de organizações autónomas descentralizadas; Software para participação e votação em organizações autónomas descentrali-
zadas; Software para organizar e conduzir leilões; Software para votação; Software de aplicação informática para plataformas com base em cadeia de blo-
cos (blockchain), nomeadamente, software para trocas digitais para itens virtuais; Software para criação, venda e gestão de tokens ou appcoins com base 
em cadeia de blocos (blockchain); Software para utilizar em uma plataforma financeira eletrónica; Software para processamento de pagamentos eletrónicos 
e para transferência de fundos para e de outros; Software de plataforma de cadeia de blocos (blockchain); Software para gestão e verificação de transações 
numa cadeia de blocos (blockchain); Software para utilizar na gestão e implementação de transações de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo 
digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Software para criação e gestão de uma 
plataforma de cadeia de blocos (blockchain) para utilizar em gestão de contas de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de 
blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Software para gestão de contas de criptomoeda e moeda digital; 
Software para utilizar em pagamentos, compras, e investimentos com o uso de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de 
blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software para utilizar em gestão da conversão de moeda 
digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de 
serviços em moeda forte; Software para desenvolvimento, implementação, e gestão de aplicações de software, e integração de aplicações de software para 
contas de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptofi-
cha de serviços; Software e hardware para utilizar em câmbio eletrónico de moeda para moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de 
cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software para o uso como uma interface de pro-
gramação de aplicações (API) para o desenvolvimento, testes, e integração de aplicações de software de cadeia de blocos (blockchain); Hardware informá-
tico para mineração de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), e ativo digitalizado; Hardware de token 
de segurança; Conversores de moeda eletrónica; Software, nomeadamente, plataforma financeira eletrónica que acomoda múltiplos tipos de pagamento e 
transações num telemóvel integrado, assistente digital pessoal (PDA), e ambiente com base na web; Software para criação de tokens a serem utilizados para 
pagar por produtos e serviços, e que podem ser trocados ou cambiados para valor em dinheiro; Software para gestão de pagamentos, transferências de di-
nheiro, e transferências de commodity de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, 
token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Software para o uso como um software de interface de programa de aplicação (API) para utilizar em 
identificação de dispositivo de hardware informático; Software para utilizar em autenticação de acesso de utilizador a computadores e redes de computado-
res; Software para utilizar em facilitação de transações seguras; Software para utilizar em acesso, leitura, deteção, e uso de tecnologia de cadeia de blocos 
(blockchain); Software e hardware para gestão de informações de identidade, direitos de acesso a aplicações e recursos de informações e funcionalidade de 
autenticação; Software para verificação de identificação de rede, autenticação e gestão de serviços para fins de segurança; Software de autenticação descar-
regável para controlar acesso a e comunicações com computadores e redes de computadores; Cartões de crédito magneticamente codificados e cartões de 
pagamento; Dispositivos de encriptação; Tokens de segurança; Software para o uso como um token de segurança; Software utilizado na emissão de moeda 
digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de 
serviços; Criptofichas e criptofichas de serviços; Software utilizado na auditoria de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de 
blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Servidor de anúncios (ad server), nomeadamente, um servi-
dor informático para armazenamento de publicidades e entrega de publicidades para websites; Altímetros; Interface de programação de aplicações (API) 
para software informático para desenvolvimento e criação de experiências de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Interface de progra-
mação 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 utilizar em construção de aplicações de soft-
ware;Óculos de realidade aumentada; Auriculares de realidade aumentada; Software de realidade aumentada; Software de realidade aumentada para entre-
tenimento interativo; Software de realidade aumentada para navegação de um ambiente de realidade aumentada; Software de realidade aumentada para 
deteção de objeto, controlo de movimento e visualização de conteúdo; Software de realidade aumentada para operação de auriculares de realidade aumenta-
da; Software de realidade aumentada para que utilizadores experimentem visualização, manipulação e imersão de realidade aumentada; Cabos, nomeada-
mente, cabos eletrónicos e cabos de conexão; Caixas, correias, pulseiras e braçadeiras para dispositivos de monitorização eletrónica; Software de aplicação 
informática para smartphones e dispositivos móveis nos campos de fitness e exercício que contêm serviços de personal trainer, orientação (coaching), exer-
cícios físicos e avaliações de aptidão física; Software de aplicação informática para utilizar em conexão com configuração e controlo de hardware informá-
tico de usar no corpo e periféricos informáticos de usar no corpo; Hardware informático para exposição de dados e vídeo; Hardware informático para utili-
zar em medição de ritmo cardíaco; Hardware informático para utilizar na realização de eletrocardiogramas; Software de sistema de operação de computa-
dor; Equipamento periférico de computador para utilização com relógios inteligentes, nomeadamente, pulseiras de relógio inteligente e correias de relógio 
inteligente; Periféricos informáticos para exposição de dados e vídeo; Periféricos informáticos para dispositivos móveis para exposição de dados e vídeo, 
nomeadamente, periféricos utilizados na cabeça para dispositivos móveis para exposição de dados e vídeo; Periféricos informáticos para dispositivos mó-
veis para acesso e transmissão remotos de dados, nomeadamente, periféricos utilizados na cabeça para dispositivos móveis para acesso e transmissão remo-
tos de dados; Periféricos informáticos para dispositivos móveis, nomeadamente, dispositivos eletrónicos, monitores, sensores, e visores para deteção, moni-
torização, gravação, exposição, medição, e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, informações de navegação, infor-
mações de tempo, temperatura, nível de atividade física, frequência cardíaca, frequência de pulso, tensão arterial, calorias queimadas, passos realizados, e 
dados biométricos; Periféricos informáticos para acesso e transmissão remotos de dados; Software informático e software de aplicação informática para 
telemóveis e dispositivos digitais pessoais que fornecem uma avaliação de aptidão física e pontuação de aptidão física ao comparar desempenhos atléticos 
anteriores e níveis de aptidão física com desempenhos atléticos futuros e níveis de aptidão física, e fornecem conselhos e exercícios físicos personalizados 
para melhoria em áreas específicas de um desporto ou atividade física particular; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis 
e dispositivos digitais pessoais que monitorizam, rastreiam, e comparam a atividade de desporto e nível de aptidão física; Software informático e software 
de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais que avaliam um nível de aptidão física e atletismo do utilizador, e fornecem pontu-
ações de aptidão física; Software informático e software de aplicação informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais que fornecem dicas, ori-
entação (coaching), e exercícios físicos personalizados, para melhorar a pontuação de aptidão física do utilizador; Software informático e software de apli-
cação informática para telemóveis e dispositivos digitais pessoais para comunicação com consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais 
pessoais, e telemóveis, em relação a hora, ritmo, velocidade, passos realizados, habilidade atlética, calorias 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 em relação a atividade de desporto, treino de aptidão física, e nível de aptidão física à internet e outras redes de 
comunicação por computador e eletrónicas; Software informático e software de aplicação informática que deteta os movimentos do utilizador durante ativi-
dade física, sessões de fitness, exercícios físicos, para fornecer pontuações e avaliações de aptidão física personalizadas; Software informático e firmware, 
nomeadamente, programas de sistema operacional, software de sincronização de base de dados, e programas de sincronização de base de dados; Ferramen-
tas de desenvolvimento de software de computador; Software informático para acesso, navegação e pesquisa de bases de dados online; Software informáti-
co para acesso, monitorização, pesquisa, exposição, leitura, recomendação, partilha, organização, e anotação de notícias, desportos, tempo, comentários, e 
outras informações, conteúdo de periódicos, blogues, e websites, e outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo de multimédia; Softwa-
re informático para comunicação com consolas de jogos em relação a hora, ritmo, velocidade, passos realizados, habilidade atlética, calorias queimadas, 
agilidade, movimento, equilíbrio, coordenação, e flexibilidade; Software informático para criação, autoria, distribuição, descarregamento, transmissão, 
recebimento, jogo, edição, extração, codificação, descodificação, exposição, armazenamento e organização de texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, 
e conteúdo de multimédia, e publicações eletrónicas, e jogos eletrónicos; Software informático para criação, edição, carregamento, descarregamento, aces-
so, visualização, publicação, exposição, marcação, blogues, transmissão contínua (streaming), ligação, anotação, indicação de opiniões, comentar algo,  
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integração, transmissão, e partilha ou fornecimento de outra forma de suportes eletrónicos ou informações através de computador para a internet e redes de 
comunicação; Software informático para criação, gestão, e interação com uma comunidade online; Software informático para fitness e gestão de peso; 
Software informático para fitness, avaliações de aptidão física, e atividades desportivas; Software informático para integrar dados eletrónicos com ambien-
tes do mundo real para fins de entretenimento, comunicação, e redes sociais; Software informático para gestão de informações em relação a deteção, con-
formação emotivação com um programa de saúde e fitness; Software informático para modificar e permitir transmissão de imagens, áudio, conteúdo de 
vídeo e audiovisual e dados; Software informático para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo, e conteúdo 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, processamento, exposição, armazenamento e transmissão de dados relacionados com 
uma atividade física do utilizador; Software informático para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; Software informático para enviar e 
receber mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através de computador para a internet e redes de comunicação; Software 
informático para enviar e receber mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software informático para deteção, monitorização, gravação, 
exposição, medição, e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, informações de navegação, informações de tempo, 
temperatura, nível de atividade física, frequência cardíaca, frequência de pulso, tensão arterial, calorias queimadas, passos realizados, e dados biométricos; 
Software informático para definição, configuração, operação e controlo de dispositivos móveis, dispositivos para uso no corpo, telemóveis, computadores, 
e periféricos informáticos; Software informático para redes sociais e interação com comunidades online; Software informático para a coleção, gestão, edi-
ção, organização, modificação, transmissão, partilha, e armazenamento de dados e informações; Software informático para o redireccionamento de mensa-
gens, E-mail de Internet, elou outros dados para um ou mais dispositivos eletrónicos de comunicação sem fios para uso no corpo de um armazenamento de 
dados em ou associado a um computador pessoal ou um servidor; Software informático para deteção e gestão de informações em relação a programas de 
saúde, fitness, e bem-estar; Software informático para o uso como uma interface de programação de aplicações (API); Software informático para utilizar 
em criação, gestão, medição, e disseminação de publicidade de outros; Software informático para visualização digital de imagens e fotografias fornecidas 
como atualizações para ou em combinação com dispositivos de ecrã de exibição para fixação à cabeça; Software informático para entrega sem fios de con-
teúdo, dados e informações; Software informático para comunicação sem fios de dados para recebimento, processamento, transmissão e exposição de infor-
mações relacionadas com fitness, gordura corporal, índice de massa corporal; Software informático no campo de saúde, fitness, exercício, e bem-estar para 
deteção, monitorização, gravação, exposição, medição, e transmissão de posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, informações de 
navegação, temperatura, nível de atividade física, frequência cardíaca, frequência de pulso, tensão arterial, calorias queimadas, passos realizados, e dados 
biométricos e para deteção e gestão de informações em relação a saúde, fitness, exercício, e programas de bem-estar; Software informático que deteta mo-
vimentos do utilizador durante atividade física, sessões de fitness, exercícios físicos, para fornecer pontuações e avaliações de aptidão física personalizadas; 
Software informático que avalia um nível de aptidão física e atletismo do utilizador, e fornece pontuações de aptidão física; Software informático que mo-
nitoriza, rastreia, e compara atividade de desporto e nível de aptidão física; Software informático que fornece uma avaliação de aptidão física e pontuação 
de aptidão física ao comparar desempenhos atléticos anteriores e níveis de aptidão física com desempenhos atléticos futuros e níveis de aptidão física, e 
fornece conselhos e exercícios físicos personalizados para melhoria em áreas específicas de um desporto ou atividade física particular; Software informáti-
co que fornece dicas, orientação (coaching), e exercícios físicos personalizados, para melhorar a pontuação de aptidão física do utilizador; Software infor-
mático que permite acesso, exposição, edição, ligação, partilha e fornecimento de outra forma suportes eletrónicos e informações através da internet e redes 
de comunicações; Software informático que permite desenvolvimento, avaliação, testes, e manutenção de aplicações de software de dispositivos móveis 
para dispositivos de comunicação eletrónica portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computadores de tipo tablet; 
Software informático para amplificar as capacidades audiovisuais de aplicações de multimédia, nomeadamente, para a renderização tridimensional de gráfi-
cos, imagens paradas e imagens em movimento fornecidas como atualizações para ou em combinação com dispositivos de ecrã de exibição para fixação à 
cabeça; Software informático, nomeadamente, uma aplicação que fornece funcionalidades de redes sociais; Software informático, nomeadamente, uma 
interface interpretativa para facilitar interação entre humanos e máquinas; Software informático, nomeadamente, ferramentas de desenvolvimento de soft-
ware para a criação, depuração, e emprego de aplicações de software para óculos inteligentes, visores próximos dos olhos (NED), visores para fixação à 
cabeça, e smartphones; Relógios inteligentes; Cabos de conexão; Artigo de ótica; Óculos de sol; Artigo de ótica de vídeo digital; Artigo de ótica de vídeo 
digital, visores de vídeo para fixação à cabeça, nomeadamente, micro ecrãs e óticas associadas, auriculares de realidade virtual, eletrónicos associados, 
nomeadamente, cabos de conexão e adaptadores, software e firmware para exposição de jogos de vídeo, suportes eletrónicos e imagens; Software descarre-
gável de aplicação informática para telemóveis, smartphones, computadores, tablets, óculos inteligentes, artigo de ótica de vídeo digital, dispositivos eletró-
nicos digitais de usar no corpo, nomeadamente, óculos, óculos de proteção, e auriculares, visores para fixação à cabeça, sistemas de visor próximo dos 
olhos (NED), redes de comunicações, serviços de computação na nuvem, e sistemas de computador para comunicação entre os dispositivos, redes e servi-
ços; Software descarregável de aplicação informática para óculos inteligentes, sistemas de visor próximo dos olhos (NED), e visores para fixação à cabeça 
para exposição de ícones, determinação e resposta à seleção do utilizador de ícones, controlo de conexões a e comunicação com outros dispositivos, redes, 
e sistemas, operação de uma câmara para gravar e exibir imagens e ficheiros audiovisuais, organização de imagem digital e ficheiros audiovisuais, controlo 
de microfones, controlo de nível de som de altifalantes integrados, transferência de ficheiros de computador entre os óculos inteligentes, sistemas de visor 
próximo dos olhos (NED), visores para fixação à cabeça e outros dispositivos, redes, e sistemas, controlo de notificações de utilizador, controlo de um 
touchpad, controlo e obtenção de dados de sensores nos óculos inteligentes, sistemas de visor próximo dos olhos (NED), e visores para fixação à cabeça, 
incluindo acelerómetros, sensores barométrico, de temperatura, inclinação, viragem e guinada, sensores de orientação da cabeça, e Recetores de GPS, con-
trolo da velocidade da CPU, e deteção e exposição do nível de carga da bateria, e exposição, captura, gravação, e transmissão contínua (streaming) de da-
dos, imagens, e conteúdo audiovisual em ambientes de realidade padrão, realidade aumentada, e realidade mista; Software descarregável de aplicação infor-
mática para óculos inteligentes, sistemas de visor próximo dos olhos (NED), e visores para fixação à cabeça para a geração e exibição de conteúdo de reali-
dade padrão, realidade aumentada, realidade mista; Software descarregável de aplicação informática para óculos inteligentes, sistemas de visor próximo dos 
olhos (NED), e visores para fixação à cabeça para comunicação com outros óculos inteligentes, sistemas de visor próximo dos olhos (NED), e visores para 
fixação à cabeça; Software informático descarregável para permitir captura, armazenamento, e transmissão de fotografias, vídeos, dados, e informações 
com dados de biometria, saúde e outros desempenhos do utilizador cobertos e integrados na gravação; Software informático descarregável para visualiza-
ção e interação com uma alimentação de conteúdo de imagens, áudio, audiovisual e vídeo e dados e texto associados; Software informático descarregável, 
nomeadamente, aplicação móvel para definição, configuração, e controlo de hardware informático de usar no corpo e periféricos informáticos de usar no 
corpo; Cabos elétricos; Adaptadores elétricos; Dispositivos de monitorização eletrónica que incorporam indicadores que acendem e mudam de cor com 
base no nível de atividade cumulativa do utilizador; Dispositivos de monitorização eletrónica que incorporam microprocessadores, visor digital, e aceleró-
metros, para detetar, armazenar, relatar, monitorizar, carregar e descarregar dados de desporto, treino de aptidão física e atividade para a internet, e comuni-
cação com consolas de jogos e computadores pessoais, em relação a hora, ritmo, velocidade, passos realizados, habilidade atlética, calorias queimadas, taxa 
cardíaca e corporal, posicionamento global, direção, distância, altitude, de navegação e informações de tempo; Instrumentos e aparelho eletrónicos de nave-
gação; Sensores de fitness e exercício, monitores, e visores para deteção, monitorização, gravação, exposição, medição, e transmissão posicionamento glo-
bal, direção, distância, altitude, velocidade, temperatura, e informações de navegação, para serem usados no corpo durante exercício e para atividades des-
portivas; Software de reconhecimento de gestos; Oculos com a função de comunicação sem fios; Dispositivos de sistema de posicionamento global (GPS); 
Óculos de proteção para permitir experiências de mundo de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Hardware e software para visualizar 
imagens virtuais na criação de realidade virtual, aumentada e mista; Visor de vídeo para fixação à cabeça; Dispositivos de ecrã de exibição para fixação à 
cabeça e as suas partes componentes, nomeadamente, cartões de exibição de vídeo; Auriculares para utilização com computadores; Software de entreteni-
mento interativo; Eletrónicos de interface, nomeadamente, circuitos de interface de driver de vídeo para artigo de ótica de vídeo digital; Software com reco-
nhecimento de local informático, software informático descarregável e aplicação de software para telemóveis para procurar, determinar e partilha locais; 
Altifalantes; Microvisores, nomeadamente, visores de vídeo para fixação à cabeça e visores de vídeo próximo dos olhos; Oculos de realidade mista; Auri-
culares de realidade mista; Software de realidade mista; Software de realidade mista para entretenimento interativo; Software de realidade mista para nave-
gação de um ambiente de realidade mista; Software de realidade mista para deteção de objeto, controlo de movimento e visualização de conteúdo; Software 
de realidade mista para operação de auriculares de realidade mista; Software de realidade mista para utilizadores experimentarem visualização, manipula-
ção e imersão de realidade mista; Aplicação de software para telemóveis para criação de programas de treino fitness personalizado; Sensores de deteção de 
movimento para tecnologia de realidade aumentada; Sensores de deteção de movimento para tecnologia de realidade mista; Sensores de deteção de movi-
mento para tecnologia de realidade virtual; Dispositivos eletrónicos multifuncionais para exposição, medição, e carregamento para a internet de  
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informações, incluindo hora, data, taxa cardíaca e corporal, posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, passos realizados, calorias quei-
madas, informações de navegação, informações de tempo, a temperatura, velocidade do vento, e o declínio de taxa cardíaca e corporal, altitude e velocida-
de; Dispositivos eletrónicos multifuncionais para exposição, medição, e carregamento para a internet de informações incluindo hora, data, frequência cardí-
aca, posicionamento global, direção, distância, altitude, velocidade, passos realizados, calorias queimadas, informações de navegação, mudanças na fre-
quência cardíaca, nível de atividade, horas dormidas, qualidade do sono, e despertador silencioso; Oticas de exibição próxima dos olhos, nomeadamente, 
vídeo ecrãs de exibição para montar próximo dos olhos do utilizador e lentes para exposição de imagens a um utilizador; Sistemas de visor próximo dos 
olhos (NED) compreendidos por Sensores de GPS, acelerómetros, magnetómetros, bússolas, sensores de temperatura ambiente, e sensores de orientação de 
viragem e inclinação eletrónica; Sistemas de visor próximo dos olhos (NED) que compreendem hardware informático, interfaces de exibição eletrónica, e 
software para a geração e exibição de conteúdo de realidade virtual e realidade mista; Sistemas de visor próximo dos olhos (NED) que compreendem hard-
ware informático, interfaces de exibição eletrónica, e software especificamente adaptados para óculos de proteção; Sistemas de visor próximo dos olhos 
(NED) que compreendem artigo de ótica e software para a geração e exibição de conteúdo de realidade padrão, realidade aumentada, e realidade mista; 
Visores próximos dos olhos (NED); Aparelho de comunicação de rede, nomeadamente, dispositivos eletrónicos digitais para uso no corpo e móveis para o 
envio e recebimento de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo através das redes; Podómetros; Periféricos para dispositivos móveis, nomeadamen-
te, podómetros e altímetros; Software de assistente pessoal; Assistentes pessoais digitais; Dispositivos eletrónicos pessoais utilizados para o rastreio de 
objetivos e estatística de aptidão física; Rastreadores de aptidão física pessoal; Dispositivos de exibição de vídeo pessoal na natureza de visores para uso no 
corpo para visualização de conteúdo digital, incluindo conteúdo de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Ecrãs de exibição de vídeo 
pessoal; Dispositivos eletrónicos digitais portáteis, manuseáveis e pessoais para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão, e recebimento 
de texto, dados, e ficheiros digitais; Aparelho de controlo remoto para hardware informático de usar no corpo e relógios inteligentes; Sensores para uso 
científico para serem usados no corpo por um ser humano para recolha de dados biométricos de ser humano, dispositivos eletrónicos digitais para uso no 
corpo e móveis para gravação, organização, transmissão, manipulação, e revisão de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo; Óculos inteligentes; 
Oculos inteligentes com capacidade de áudio com e sem fios; Pulseiras de relógio inteligente; Correias de relógio inteligente; Joalharia inteligente; Softwa-
re de assistente social; Software e firmware para controlo, configuração e gestão de controladores; Software e firmware para exposição de jogos de vídeo e 
suportes eletrónicos em dispositivos de ecrã de exibição fornecidos como atualizações para ou em combinação com dispositivos de ecrã de exibição para 
fixação à cabeça; Software e firmware para programas de sistema operacional; Software e firmware para controladores (driver) de processamento de vídeo 
e vídeo fornecidos como atualizações para ou em combinação com dispositivos de ecrã de exibição para fixação à cabeça; Software e firmware para permi-
tir que dispositivos eletrónicos partilhem dados e comuniquem entre si; Programas de driver de software para dispositivos eletrónicos para permitir que 
hardware informático e dispositivos eletrónicos comuniquem entre si; Software para que publicitários comuniquem e interajam com comunidades online; 
Software para alertas, mensagens, e-mails, e lembretes, e para gravação, organização, transmissão, manipulação, revisão, e recebimento de texto, dados, 
áudio, imagem e ficheiros digitais e ecrãs de exibição; Software para comunicação por redes de área local sem fios, tecnologias sem fios, e outros protoco-
los de comunicação entre sistemas de visor próximo dos olhos (NED) e dispositivos de rede, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores, ta-
blets, e outros sistemas de computador; Software para criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, exposição, marca-
ção, blogues, transmissão contínua (streaming), ligação, anotação, indicação de opiniões, comentar algo, integração, transmissão, e partilha ou fornecimen-
to de outra forma suportes eletrónicos ou informações através de computador e redes de comunicação; Software para criação, gestão, e interação com uma 
comunidade online; Software para gerar imagens a serem exibidas em sistema de visor próximo dos olhos (NED); Software para modificar e permitir trans-
missão de imagens, áudio, conteúdo de vídeo e audiovisual e dados; Software para pedir e/ou comprar bens e serviços; Software para organização de, pro-
cura por e gestão de eventos; Software para planeamento de atividades com outros utilizadores, fazer recomendações; Software para smartphones e outros 
sistemas de computador para gerar dados, imagens, e áudio para exibir em sistemas de visor próximo dos olhos (NEI)) e para transmissão de tais dados, 
imagens, áudio para sistemas de visor próximo dos olhos (NED); Software para smartphones e outros sistemas de computador para receber dados de siste-
mas de visor próximo dos olhos (NED); Software para mapeamento social e de destino; Software para redes sociais; Software para transmissão contínua 
(streaming) conteúdo de entretenimento de multimédia; Software para a coleção, gestão, edição, organização, modificar, transmissão, partilha, e armazena-
mento de dados e informações; Software para deteção de movimento em, visualização, manipulação, visualização, e exposição de experiências de realidade 
aumentada, mista e virtual; Software para utilizar em criação e design de software de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Software 
para entrega sem fios de conteúdo, dados e informações; Software na natureza de uma aplicação móvel; Software que permite que indivíduos, grupos, em-
presas, e marcas criem e mantenham uma presença online para fins de marketing; Oculos de realidade virtual; Auriculares de realidade virtual; Software de 
realidade virtual; Software de realidade virtual para entretenimento interativo; Software de realidade virtual para navegação num ambiente de realidade 
virtual; Software de realidade virtual para deteção de objeto, controlo de movimento e visualização de conteúdo; Software de realidade virtual para opera-
ção de auriculares de realidade virtual; Software de realidade virtual para utilizadores experimentarem visualização, manipulação e imersão de realidade 
virtual; Software de realidade virtual, aumentada e mista para utilizar em permitir que computadores, consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de 
vídeo portáteis, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis, e telefones móveis forneçam experiências de realidade virtual, aumentada e mista; Reló-
gios, braceletes, e pulseiras que comunicam dados para assistentes pessoais digitais, smartphones, e computadores pessoais através de Websites da internet 
e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas; Sistemas à prova de água de visor próximo dos olhos (NED) que compreendem hardware 
informático, interfaces de exibição eletrónica, e software para a geração e exibição de conteúdo de realidade virtual e realidade mista; Rastreadores de ativi-
dade para uso no corpo; Periféricos informáticos de usar no corpo; Dispositivos de informática para uso no corpo compreendidos principalmente por ecrãs 
de exibição e software para conexão a computadores, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis, e telemóveis a fim de permitir experiências de mun-
do de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Dispositivos eletrónicos digitais de usar no corpo, nomeadamente, óculos, óculos de prote-
ção, e auriculares; Dispositivos eletrónicos para uso no corpo, nomeadamente, relógios, braceletes, e pulseiras que são compreendidos por software que 
comunica dados para assistentes pessoais digitais, smartphones, e computadores pessoais através de Websites da internet e outras redes de comunicação por 
computador e eletrónicas; Periféricos para uso no corpo para computadores, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis e telefones móveis, nomeada-
mente, visores para fixação à cabeça configuráveis; Periféricos informáticos sem fios; Letreiros de díodo de emissão de luz (LED); Letreiros de néon; Fi-
cheiros de multimédia de token não fungível (NFT); Ficheiros de música de token não fungível (NFT); Ficheiros de imagem de token não fungível (NFT); 
Ficheiros de vídeo de token não fungível (NFT); Ficheiros de texto de token não fungível (NFT); Ficheiros de áudio de token não fungível (NFT); Fichei-
ros de imagem, música, áudio, vídeo e multimédia autenticados por tokens não fungíveis (NFTs); Ficheiros de imagem, áudio, vídeo e multimédia digitais; 
Gráficos de computador; Software para criação de NFTs; Software para cunhagem, criação, e emissão de ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, crip-
tofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais emoedas virtuais; Software 
para visualização e que fornecem acesso a ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis 
digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Software para distribuição, troca, armazenamento, envio, recebimento, acei-
tação, e transmissão de ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, criptocole-
cionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais. Classe 14: Joalharia; Joalharia de imitação; Relógios; Porta-chaves; Argolas para chaves. Clas-
se 16: Publicações impressas; Livros; Jogos de cartas; Revistas; Fotografias; Cartazes; Artigos de papelaria; Cartões colecionáveis. Classe 18: Sacos; Mo-
chilas; Mala para uso em viagem; Carteiras. Classe 24: Cobertores; Cobertas para cama. Classe 25: Vestuário; Chapéus; Chapelaria; Casacos; Jérseis; Cal-
ças; Camisas; Camisolas; Pulôveres; Sweatshirts; Sapatos; Cachecóis; Ténis; Meias. Classe 27: Carpetes; Alcatifas; Tapetes. Classe 28: Auriculares de 
realidade virtual para jogar jogos de vídeo para conexão a computadores, consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de vídeo portáteis, computadores de 
tipo tablet, dispositivos móveis, e telemóveis a fim de permitir experiências de realidade virtual; Consolas de jogo multimédia eletrónico e interativo; Uni-
dades de controlo remoto interativo de jogos de vídeo; Periféricos para uso no corpo para jogar jogos de vídeo especialmente adaptados para computadores, 
consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de vídeo portáteis, computadores de tipo tablet, dispositivos móveis, e telefones móveis; Controladores de 
jogo para computador e jogos de vídeo; Auriculares de áudio e visual para utilizar em jogos de jogos de vídeo; Unidades portáteis para jogar jogos eletróni-
cos, de computador, interativos e jogos de vídeo; Dispositivos de jogo; Dispositivos móveis de jogo; Máquinas de jogo de diversão; Dispositivos de jogo, 
dispositivos móveis de jogo, nomeadamente, máquinas de jogo com ou sem saída de vídeo para jogar jogos informáticos e jogos de vídeo; Consolas de 
jogo de computador para utilização com um ecrã ou monitor de exibição externa; Aparelho para jogos eletrónicos além daqueles adaptados para utilização 
com um ecrã ou monitor de exibição externa; Aparelho para jogos eletrónicos adaptados para utilização com um ecrã ou monitor de exibição externa; Sacos 
especialmente adaptados para jogos de vídeo portáteis e consolas de jogos de vídeo; Joysticks de computador e jogos de vídeo; Ratos de jogo; Teclados de 
jogo; Consolas de jogos de computador para jogos recreacionais; Películas de plástico à medida conhecidas como capas para cobrir e proteger aparelho de  
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jogos eletrónicos, nomeadamente, consolas de jogos de vídeo e unidades portáteis de jogos de vídeo; Controladores de jogo na natureza de teclados para 
jogos informáticos; Games adaptados para utilização com recetores de televisão; Auriculares para jogos adaptados para utilizar em jogar jogos de vídeo; 
Unidades de joystick portáteis para jogar jogos de vídeo; Consolas de jogos; Consolas de jogos portáteis; Jogos eletrónicos portáteis adaptados para utiliza-
ção com recetores de televisão apenas; Jogos portáteis com visores de cristal líquido; Unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos para utilização com 
ecrã ou monitor de exibição externa; Máquinas de jogos de vídeo domésticas; Máquinas de jogo com LCD; Controladores eletrónicos operados por jogador 
para máquinas eletrónicas de jogos de vídeo; Estojos protetores de transporte especialmente adaptados para jogos de vídeo portáteis e consolas de jogos de 
vídeo; Máquina de jogos de vídeo autónoma; Apoios para aparelho de jogos eletrónicos, nomeadamente, consolas de jogos de vídeo e unidades portáteis de 
jogos de vídeo; Unidades de mesa para jogar jogos eletrónicos além de em conjunto com uma televisão ou computador; Comandos à distância portáteis 
interativos de jogos de vídeo para jogar jogos eletrónicos; Controladores para consolas de jogos; Máquinas de arcada de jogos de vídeo; Consolas de jogos 
de vídeo; Artigos de ginástica e desporto não inclusos noutras classes; Decorações para Arvores de Natal; Aparelho de culturismo; Aparelho de treino mus-
cular; Equipamento de treino muscular; Equipamento para desportos e jogos; Máquinas de exercício; Brinquedos, jogos e artigos de brincar; Figuras de 
ação [brinquedos]; Peluches; Figuras de ação; Bolas; Bolas de basquete; Cartas de jogar; Cartões colecionáveis; Pranchas de skate; Tábua de pranchas de 
skate. Classe 32: Cerveja; Bebidas energéticas; Bebidas não alcoólicas; Refrigerantes. Classe 33: Bebidas alcoólicas; Vinho; Bebidas destiladas; Bebidas 
espirituosas; Licores; Coquetéis. Classe 35: Serviços de publicidade; Publicidade através de suportes eletrónicos; Disseminação de publicidade para outros 
através de uma rede global informática; Negócios e serviços de publicidade, nomeadamente, serviços de publicidade para deteção de desempenho de publi-
cidade, para gestão, distribuição e serviço de publicidade, para análise de dados de publicidade, para relatar dados de publicidade, e para melhorar o desem-
penho de publicidade; Serviços de publicidade, nomeadamente, gestão de campanha de publicidade, serviços de direcionamento, implementação e otimiza-
ção; Preparo e realização de planos e conceitos de média e publicidade; Design de materiais de publicidade para outros; Serviços de publicidade, nomeada-
mente, planeamento de média e compra de média para outros, serviços de avaliação de marca e posicionamento de marca para outros, e serviços de aquisi-
ção de publicidade para outros; Serviço de anúncios (ad service), nomeadamente, colocar publicidades em websites para outros; Publicidade, marketing e 
promoção dos bens e serviços de outros através de fornecimento de equipamento de foto e vídeo em eventos especiais; Organização de exibições e eventos 
no campo de desenvolvimento de software e hardware para fins comerciais ou de publicidade; Serviços de publicidade, nomeadamente, que fornecem espa-
ço de publicidade classificado através da internet e outras redes de comunicação; Compilação de dados em bases de dados informáticos online e bases de 
dados pesquisáveis online no campo de classificados; Promoção dos bens e serviços de outros através de redes de computador e comunicação; Promoção 
dos bens e serviços de outros através de distribuição de publicidade de vídeo através da internet e outras redes de comunicações; Fornecer eventos promoci-
onais através de vídeo de transmissão contínua (streaming) ao vivo; Serviços de marketing e promoção; Serviços de consultoria nos campos de publicidade 
e marketing; Assistência de negócios e serviços de consultoria; Consulta de negócios em relação a atividades de marketing; Serviços de consultoria de 
estratégia de marca; Consulta de negócios no campo de telecomunicações; Serviços de consultoria de gestão de negócios que permitem que entidades de 
negócios, organizações não governamentais e organizações sem fins lucrativos desenvolvam, organizem, e administrem programas para oferecer maior 
acesso a redes de comunicações globais; Serviços de redes de negócios; Serviços de recrutamento e consultadoria de emprego; Vendas de promoção para 
outros por facilitação de serviços de cartões de presente pré-pagos, nomeadamente, emissão de certificados de cartão de presente que podem ser desconta-
dos na compra de bens ou serviços; Serviços de publicidade para promoção de sensibilização pública sobre serviço de beneficência, filantrópico, voluntá-
rio, público e de comunidade e atividades humanitárias; Fornecer concursos e programas de prémios de incentivo para fins de marketing e publicidade para 
reconhecer, recompensar e encorajar indivíduos e grupos que se envolvem em autoaperfeiçoamento, autorrealização, serviço beneficente, filantrópico, 
voluntário, público e de comunidade e atividades humanitárias e partilha de produto de obra criativa; Serviços de consultadoria de negócios para profissio-
nais e negócios no campo de desenvolvimento de aplicação de software móvel; Organização, promoção, organização e condução de eventos especiais, 
exibições, e exposições para fins comerciais, promocionais ou de publicidade; Organização e condução de eventos, exibições, exposições e conferências 
para fins comerciais nas indústrias de entretenimento interativo, realidade virtual, eletrónicos de consumidor eentretenimento de jogos de vídeo; Serviços 
de retalho; Serviços de armazenamento de retalho online que contêm hardware e software realidade virtual e de realidade aumentada; Serviços de armaze-
namento de retalho online que contêm conteúdo de realidade virtual e média digital, nomeadamente, música, vídeo, imagens, texto, obras audiovisuais pré-
gravadas e software de jogo de realidade virtual ou aumentada; Fornecer um mercado online; Fornecer mercados online para vendedores de bens elou ser-
viços; Fornecer instalações online para conectar compradores com vendedores; Facilitação do câmbio e venda de produtos e serviços através de redes de 
computador e comunicação; Serviços intermediários de negócios na natureza de facilitação do câmbio e venda de serviços e produtos de partes terceiras 
através de redes de computador e comunicação; Conectar compradores e vendedores através de um ambiente de rede online; Serviços promocionais, nome-
adamente, que fornecem serviços de catálogo eletrónico; Fornecer informações de diretório telefónico através de redes de comunicações globais; Assistên-
cia de serviços de negócios, nomeadamente, gestão de relação com consumidor; Fornecer informações comerciais, nomeadamente, comentários de utiliza-
dor referentes a organizações de negócios, provedores de serviço, e outros recursos; Pesquisa de marketing, nomeadamente, campanha de publicidade e 
pesquisa e análise de preferências de consumidor; Serviços de pesquisa de mercado; Provisão de pesquisa de mercado e serviços de informações; Gestão de 
informações de negócio, nomeadamente, relatório de informações de negócios e analíticas de negócios nos campos de publicidade e marketing; Gestão de 
negócios; Administração de negócios, funções de escritório; Compilação de diretórios de negócios online que contêm os negócios, produtos e serviços de 
outros; Promoção do interesse público e sensibilização a questões envolvendo acesso à internet para a população global; Serviços de associação, nomeada-
mente, promoção da adoção, aceitação e desenvolvimento de tecnologias de computador com código-fonte aberto; Organização de eventos de redes de 
negócios no campo de software de código-fonte aberto; Promoção de padrões de indústria comuns voluntários para desenvolvimento e execução de softwa-
re; Organizar e conduzir conferências de negócios; Organizar e conduzir conferências de negócios no campo de desenvolvimento e utilização de língua de 
programação; Conduzir investigações de negócios no campo de redes sociais; Serviços de consultoria no campo de avaliação de conteúdo de rede social; 
Serviços de consultoria no campo de políticas e regulamentos de redes sociais; Serviços de marketing; Promoção de serviços; Serviços de negócios e publi-
cidade; Serviços de inteligência de mercado; Fornecer um website que contêm um mercado online para venda e troca virtual de bens com outros utilizado-
res; Fornecer um mercado online para ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis 
digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Fornecer um mercado online para compradores e vendedores de bens digi-
tais autenticados por tokens não fungíveis (NFTs); Fornecer mercado online para alugar, emprestar, e trocar ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, 
criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Forne-
cer um mercado virtual para ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, crip-
to-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Fornecer um mercado virtual para compradores e vendedores de bens digitais autentica-
dos por tokens não fungíveis (NFTs); Fornecer um mercado virtual para alugar, emprestar, e trocar tokens não fungíveis (NFTs); Serviços de leilão; Servi-
ços de votação; Serviços de troca online; Organizar e conduzir eventos especiais para fins de negócios; Cadeia de blocos (blockchain) como um serviço, 
nomeadamente, conselhos e informações de negócios no campo de tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Provisão de lembretes e notificações ele-
trónicos; Publicidade e informações de serviços de distribuição, nomeadamente, que fornecem espaço de publicidade classificado através da internet e redes 
de comunicações; Serviços de publicidade, nomeadamente, direcionamento e otimização de publicidade online; Organizar e conduzir eventos especiais 
para fins comerciais, promocionais ou de publicidade; Serviços de associação que promovem os interesses de profissionais e negócios no campo de desen-
volvimento de aplicação de software móvel; Consultadoria de marca; Negócios e serviços de publicidade, nomeadamente, planeamento de média e compra 
de média para outros; Serviços de aquisição para outros, nomeadamente, comprar bens e serviço para outros negócios; Redes de negócios; Serviços de 
beneficência, nomeadamente, promoção de sensibilização pública sobre serviço beneficente, filantrópico, voluntário, público e de comunidade e atividades 
humanitárias; Serviços de consultoria nos campos de publicidade e marketing, nomeadamente, personalização de esforços de publicidade e marketing de 
outros; Disseminação de publicidade para outros através da internet e redes de comunicação; Serviços de emprego e recrutamento; Facilitação para câmbio 
e venda de serviços e produtos de partes terceiras através de redes de computador e comunicação; Serviços de marketing, publicidade e promoção, nomea-
damente, que fornecem informações em relação a descontos, cupões, reduções, vales, ligações a websites de retalho de outros, e ofertas especiais para os 
bens e serviços de outros; Publicidade online e Promoção dos bens e serviços de outros através da internet; Serviços de armazenamento de retalho online 
que contêm auriculares, jogos, conteúdo e média digital de realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada; Serviços de armazenamento de retalho 
online em relação a dispositivos eletrónicos de fitness para uso no corpo, balanças pessoais, rastreadores de atividade para uso no corpo, vestuário fitness e 
de desportos, e acessórios para os bens previamente mencionados; Organização, promoção e condução de exibições, exposições e eventos para fins de 
negócios; Promoção dos bens e serviços de outros através de distribuição publicidade de vídeo na internet e redes de comunicação; Promoção dos bens e 
serviços de outros através da internet e redes de comunicação; Fornecer diretórios de negócios online que contêm os negócios, produtos e serviços de  
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outros; Fornecer instalações online para conectar vendedores com compradores; Fornecer instalações online para vídeo de transmissão contínua (streaming) 
ao vivo de eventos promocionais; Serviços de retalho e retalho online para software, dispositivos eletrónicos e calçados que incorporam sensores que per-
mitem que consumidores participem de competições atléticas virtuais e aulas de fitness individuais e em grupo; Serviços de armazenamento de retalho e de 
retalho online que permitem que consumidores participem de orientação (coaching) fitness, competições atléticas virtuais, e aulas de fitness individuais e 
em grupo; Serviços de armazenamento de retalho em relação a dispositivos eletrónicos de fitness para uso no corpo, balanças pessoais, rastreadores de 
atividade para uso no corpo, vestuário fitness e de desportos, e acessórios para os bens previamente mencionados. Classe 36: Serviços de processamento de 
transação financeira, nomeadamente, que fornecem transações seguras eletrónicas e opções de pagamento; Processamento eletrónico de dados de pagamen-
to de conta para utilizadores da internet e redes de comunicação; Serviços de processamento de transação de pagamento; Serviços de transferência de fun-
dos eletrónicos; Serviços de processamento de transação de cartão de crédito, cartão de débito e cartão de presente eletrónico; Fornecer serviços de paga-
mento móvel eletrónico para outros; Serviços financeiros; Serviços de processamento de pagamento; Serviços de transação financeira; Distribuição, troca, 
empréstimo, câmbio, armazenamento e transmissão de ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), 
colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Facilitação e organização de angariação de fundos e a distri-
buição de donativos de angariação de fundos; Serviços de beneficência, nomeadamente, coordenação da aquisição e distribuição de donativos monetários 
de indivíduos e empresas para partes terceiras; Fornecer serviços de pagamento de conta através de aplicações móveis eletrónicas; Serviços financeiros, 
nomeadamente, que fornecem uma moeda virtual para utilização por membros de uma comunidade online em conexão com videojogos, conteúdo de trans-
missão contínua (streaming) ao vivo, e conteúdo de vídeo a pedido através da internet e redes de comunicações; Serviços de câmbio financeiro; Serviços de 
pagamento móvel eletrónico para outros; Câmbio de moeda virtual; Transferência eletrónica de moedas virtuais; Serviços financeiros, nomeadamente, 
gestão financeira, planeamento financeiro, previsão financeira, gestão de portfolio financeiro e análise e consulta financeira; Informações financeiras forne-
cidas por meios eletrónicos; Serviços de corretagem; Serviços de concessão; Serviços de transação com divisas; Serviços de moeda digital; Serviços de 
criptomoeda; Serviços de moeda virtual; Serviços de moeda eletrónica; Serviços de armazenamento e carteira de moeda digital; Serviços de carteira eletró-
nica; Serviços de carteira eletrónica; Serviços financeiros relacionados com serviços de carteira eletrónica; Serviços de pagamento de conta fornecidos 
através de uma carteira eletrónica; Serviços de banco eletrónico através de uma rede global informática; Serviços de banco; Serviços de transação de moe-
das; Serviços de pagamento eletrónico envolvendo processamento eletrónico e subsequente transmissão de dados de pagamento de conta; Serviços de tran-
sação de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptofi-
cha de serviços; Serviços de processamento de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitaliza-
do, token digital, criptoficha e criptoficha de serviços para outros; Facilitação de transferências de equivalentes a dinheiro eletrónico; Serviços de relatório 
de notícias no campo de notícias financeiras; Serviços financeiros, nomeadamente, que fornecem serviços de moeda virtual para utilização por membros de 
uma comunidade online através de uma rede global informática; Emissão de tokens de valor; Gestão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos 
digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Serviços financeiros, nomeadamen-
te, que fornecem um câmbio financeiro para a troca de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos 
digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Serviços de transação de criptomoeda; Serviços de câmbio de criptomoeda; Processa-
mento de pagamento de criptomoeda; Serviços de pagamento eletrónico; Processamento de pagamentos eletrónicos através de serviços de carteira eletróni-
ca; Serviços de gestão de moeda; Serviços de transferência de moeda; Serviços financeiros, nomeadamente, que fornecem transferência eletrónica de moe-
da digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de 
serviços; Consultadoria financeira no campo de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digita-
lizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Fornecer processamento eletrónico e deteção de transferências de fundos eletrónicos; Servi-
ços de câmbio de moeda; Serviços de gestão de investimento; Serviços custodiais para instituições e fundos financeiros; Listagem e troca de permutas 
(swaps) e derivativos em moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, 
criptofichas e criptofichas de serviços; Serviços monetários; Câmbio monetário; Limpeza e reconciliação de transações financeiras; Fornecer informações 
financeiras; Serviços eletrónicos de troca financeira; Troca financeira eletrónica, nomeadamente, troca do campo de ativos digitalizados; Fornecer informa-
ções financeiras a pedido e em tempo real sobre moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digita-
lizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Fornecer informações nos campos de investimento e finanças através de redes de computa-
dores e rede de comunicação global; Serviços de verificação de pagamento com base em cadeia de blocos (blockchain); Fornecer informações nos campos 
de ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomo-
edas, moedas digitais e moedas virtuais; Troca eletrónica de instrumentos financeiros; Serviços de pagamento de comércio eletrónico; Processamento ele-
trónico e transmissão de dados de pagamento de conta para utilizadores da internet e redes de comunicações; Serviços de processamento de transação fi-
nanceira, nomeadamente, que fornecem transações comerciais seguras e opções de pagamento; Serviços de transação financeira, nomeadamente, que forne-
cem 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 transação de pagamento; Serviços de processamento de pagamento, nomeadamente, que fornecem serviços 
de processamento de transação de moeda virtual para outros; Serviços de cartões de presente pré-pagos, nomeadamente, emissão de certificados de cartão 
de presente que podem ser descontados na compra para bens ou serviços; Serviços de empréstimo financeiro; Criação e emissão de ativos digitais, tokens 
digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, criptocolecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e 
moedas virtuais. Classe 38: Telecomunicações; Serviços de comunicações; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de conte-
údo e ficheiros eletrónicos de média, dados, mensagens, gráficos, imagens, fotos, vídeos, audiovisual; Serviços de telecomunicação, nomeadamente, servi-
ços de transmissão e recebimento de dados através de redes de telecomunicação; Transmissão com ajuda de computador de informações e imagens; Servi-
ços de transmissão de mensagens eletrónicas; Serviços informáticos de rede de telecomunicações e peer-to-peer, nomeadamente, transmissão eletrónica de 
imagens, audiovisual e conteúdo de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, publicidades, comunicações e informações de publicidade de mé-
dia; Serviços de partilha de foto, vídeo e dados, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de foto digital, vídeos, e conteúdo audiovisual dentre 
utilizadores da internet; Serviços de telecomunicação, nomeadamente, troca eletrónica de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através da 
internet e outras redes de comunicações; Fornecer acesso a bases de dados de computador, eletrónicos e online; Fornecer acesso a bases de dados de com-
putador nos campos de redes sociais e introdução social e namoro; Fornecer fóruns online para comunicação sobre tópicos de interesse geral; Fornecer 
fóruns online para transmissão de mensagens dentre utilizadores de computador; Fornecer chats de internet; Fornecer chats online, serviços de troca de 
mensagens instantâneas, e painéis de informações eletrónicos; Serviços de chat para redes sociais; Fornecer ligações de comunicações online que transfe-
rem dispositivo móvel e utilizadores da internet para outras páginas web; Facilitação de acesso a websites de terceiros ou a outro conteúdo eletrónico de 
terceiros através de um login universal; Serviços de difusão de áudio, texto e vídeo pela internet ou outra rede de comunicações; Serviços de comunicação 
de telefonia; Serviços de comunicação de telefonia móvel; Serviços de vídeo conferência; Fornecer instalações e equipamento para vídeo conferência; Ser-
viços de áudio e visual de teleconferência; Transmissão contínua (streaming) de dados; Transmissão contínua (streaming) e transmissão contínua 
(streaming) ao vivo de áudio, vídeo, audiovisual, média digital, e conteúdo audiovisual interativo através da internet; Fornecer um fórum de comunidade 
online para utilizadores compartilharem e transmitirem por stream informações, áudio, vídeo, notícias em tempo real, conteúdo de entretenimento, ou infor-
mações, para formar comunidades virtuais, e participarem de redes sociais; Fornecer ao utilizador acesso a imagens digitais, texto, áudio, vídeo, jogos, 
conteúdo de multimédia, colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, e tokens não fungíveis (NFTs); Serviços de telecomunicações, nomeadamente, trans-
missão eletrónica de conteúdo e dados e realidade virtual e aumentada; Serviços informáticos, nomeadamente, que fornecem serviços de suporte técnico em 
relação ao uso de equipamento de comunicações; Serviços de mensagens pela web; Serviços de troca de mensagens instantâneas; Transmissão eletrónica 
encriptada e entrega de dados recuperados; Provisão de acesso a redes de telecomunicação e à internet; Fornecer conectividade com a internet; Fornecer 
informações sobre telecomunicação; Consultadoria no campo de serviços de telecomunicação, nomeadamente, transmissão de voz, dados, e documentos 
através de redes de telecomunicações; Serviços de provedor de serviço de internet; Serviços de difusão de internet; Serviços de difusão; Serviços de teleco-
municações, nomeadamente, que fornecem acesso à internet através de redes de banda larga; Transmissão contínua (streaming) e transmissão contínua 
(streaming) ao vivo de conteúdo de jogos de áudio, visual e audiovisual através de uma rede global informática; Transmissão contínua (streaming) de jogos 
eletrónicos e videojogos; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem acesso a bases de dados interativos eletrónicos e online de conteúdo 
definido pelo utilizador, material de conteúdo, fotos, vídeo, áudio, visual, e audiovisual de terceiros no campo de interesse geral; Serviços de partilha de 
foto e partilha de vídeo; Serviços de difusão de áudio, texto e vídeo pela internet e 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 foto e dados peer-to-peer, nomeadamente, transmissão  
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eletrónica de ficheiros de conteúdo digital de foto, gráficos e áudio dentre utilizadores da internet; Serviços de partilha de foto e partilha de vídeo, nomea-
damente, transmissão eletrónica de ficheiros de conteúdo digital de foto, vídeos e audiovisual dentre utilizadores da internet; Fornecer um fórum, chats, e 
painéis de informações eletrónicos para utilizadores registados para transmissão de mensagens e partilha de informações em relação a saúde e fitness, ativi-
dades desportivas, e redes sociais através de um website online e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas; Fornecer um website que 
contém informações em relação a desportos, treino de aptidão física, e desenvolvimento de habilidade atlética; Fornecer um fórum on-line para utilizadores 
registados para partilha informações em relação a atividades pessoais, fitness, e redes sociais; Fornecer um fórum online para utilizadores registados para 
partilha de informações em relação a fitness, atividades desportivas, objetivos fitness, treino e orientação (coaching) fitness, e redes sociais através de um 
website online e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas; Fornecer um fórum, chats, e painéis de informações eletrónicos on-line para 
utilizadores registados para transmissão de mensagens e partilha de informações em relação a nutrição, atividades pessoais, saúde e fitness, classificados, e 
redes sociais; Fornecer painéis de informações eletrónicos para transmissão de mensagens dentre utilizadores no campo de interesse geral; Fornecer liga-
ções de comunicações online que transferem dispositivo móvel e utilizadores da internet para outros locais online próximos e globais; Fornecer fóruns 
online para comunicação, nomeadamente, transmissão sobre tópicos de interesse geral; Fornecer serviços de suporte técnico em relação ao uso de equipa-
mento de comunicações; Transmissão contínua (streaming) de material de áudio e vídeo relacionados com atividades atléticas na internet e outras redes de 
comunicação por computador e eletrónicas; Serviços de telecomunicação; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de dados, 
mensagens, gráficos, fotografias, imagens, áudio, vídeo, conteúdo audiovisual, e informações; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão 
eletrónica de conteúdo e dados de realidade virtual, mista e aumentada; Teleconferência.  Classe 41: Serviços de entretenimento; Serviços de publicação 
eletrónica; Publicação de materiais educacionais, nomeadamente, publicação de livros, periódicos, newsletters, e publicações eletrónicas; Publicação de 
periódicos online não descarregáveis, nomeadamente, weblogs (blogues) que contêm conteúdo definido pelo utilizador, blogues que contêm conteúdo de 
publicidade, marketing e negócios, e blogues sobre realidade virtual e realidade aumentada; Fornecer recursos online de publicações eletrónicas não descar-
regáveis para desenvolvedores de software; Serviços de entretenimento e educacional, nomeadamente, que fornecem publicações online não descarregáveis 
sobre tecnologia de realidade virtual através de um website; Serviços de entretenimento e educacional, nomeadamente, que fornecem publicações online 
não descarregáveis sobre tecnologia de realidade aumentada através de um website; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem jogos intera-
tivos e para múltiplos ou um único jogador jogados através da internet ou redes de comunicação; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem 
videojogos online, jogos informáticos, jogos eletrónicos, e jogos interativos; Fornecer computador e videojogos online eletrónicos; Fornecer um jogo de 
computador para utilização de área de rede por utilizadores de rede; Fornecer software online não descarregável de jogo; Serviços de jogo de realidade 
virtual; Serviços de jogo de realidade virtual fornecidos através da internet e outras redes de comunicações; Serviços de arcada de realidade virtual; Servi-
ços de jogo de realidade aumentada fornecidos através da internet e outras redes de comunicações; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que forne-
cem entretenimento, conteúdo e experiências interativas de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Serviços de entretenimento, nomeada-
mente, que fornecem jogos de realidade aumentada, entretenimento conteúdo e experiências interativos e realidade aumentada; Serviços de entretenimento, 
nomeadamente, que fornecem jogos de realidade mista, entretenimento conteúdo e experiências interativos e realidade mista; Serviços de entretenimento, 
nomeadamente, que fornecem ambiente online de realidade virtual, realidade aumentada, e realidade mistas; 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 mul-
timédia; Produção e distribuição de filmes, imagens em movimento, programas de rádio, televisão e web; Produção e pós-produção de conteúdo de entrete-
nimento de multimédia; Que fornecem filmes, programas de televisão, webcasts, audiovisual, e obras multimédia não descarregáveis através da internet; 
Produção de gravações de som, vídeo e multimédia; Produção de vídeo de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista para fins de entreteni-
mento; Fornecer informações sobre jogos informáticos online e videojogos através da internet e outras redes de comunicações; Organizar econduzir confe-
rências educacionais; Organização de exibições, eventos, e conferências nos campos de cultura, entretenimento, educação, e redes sociais para não negó-
cios e não fins comerciais; Organizar e conduzir competições e eventos de entretenimento para jogadores de jogos de vídeo, jogos de computador, eletróni-
cos ou de multimédia interativa; Serviços de entretenimento, nomeadamente, organizar e conduzir competições para encorajar a utilização e desenvolvi-
mento de entretenimento interativo, realidade virtual, realidade aumentada, eletrónicos de consumidor, e software e hardware de entretenimento de jogos de 
vídeo; Organização exibições no campo de indústrias de entretenimento interativo, realidade virtual, eletrónicos de consumidor e entretenimento de jogos 
de vídeo para fins culturais ou educacionais; Oferecer e conduzir concursos projetados para reconhecer, recompensar e encorajar indivíduos e grupos que 
realizam autoaperfeiçoamento, autorrealização, serviço beneficente, filantrópico, voluntário, público e de comunidade e atividades humanitárias, e partilha 
de produto de obra criativa; Organização exibições, conferências, e eventos no campo de desenvolvimento de software para fins educacionais; Oferecer e 
conduzir concursos para fins educacionais e de entretenimento para desenvolvedores de software; Serviços educacionais, nomeadamente, organização e 
conduzir conferências e seminários nos campos de inteligência artificial e a internet das coisas; Serviços educacionais, nomeadamente, organização e con-
duzir conferências, cursos, seminários, e formação online nos campos de publicidade, marketing, redes sociais, a internet, e redes sociais, e distribuição de 
material de curso em conexão com os mesmos; Organização, promoção e condução de exibições, exposições e eventos para fins de negócios; Organização 
de exibições, eventos, e conferências para fins de entretenimento e cultural; Formação no campo de tecnologias de design, publicidade e comunicação; 
Formação no campo de planeamento estratégico de média relacionado com publicidade, marketing e negócios; Fornecer informações no campo de entrete-
nimento; Fornecer informações de entretenimento incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, imagens fotográficas e informações 
audiovisuais, através da internet e outras redes de comunicações; Fornecer informações para fins educacionais e de entretenimento nos campos de entreteni-
mento, vida escolar e académica, e grupos de interesse social e de comunidade; Aluguer de quiosques de fotografia e videografia para captura, carregamen-
to, edição e partilha de fotografias e vídeos; Educação; Fornecimento de formação; Atividades desportivas e culturais; Serviços de entretenimento, nomea-
damente, que fornecem vídeos online que contêm jogos a serem jogados por outros; Serviços de jogos na natureza de que fornecem um web site para con-
sumidores difundir jogos para outros; Organizar e conduzir conferências educacionais no campo de desenvolvimento de software; Seminários educacionais, 
aulas, série de palestras, conferências e formação no campo de software de código-fonte aberto e desenvolvimento de software; Serviços de entretenimento, 
nomeadamente, séries de televisão e da web de comédia, drama, documentário, séries documentais, animação, mistério, e reality fornecidas pela internet; 
Periódicos online, nomeadamente, blogues que contêm conteúdo de comédia, drama, documentário, séries documentais, animação, mistério, e reality e 
entretenimento; Fornecer videoclipes online não descarregáveis, vídeos, vlogs, imagens, ilustrações, artigos, e resumos de artigos no campo de entreteni-
mento de comédia, drama, documentário, séries documentais, animação, mistério, e reality; Fornecer vídeos online não descarregáveis no campo de comé-
dia, drama, documentário, séries documentais, animação, mistério, e reality entretenimento; Serviços educacionais, nomeadamente, que fornecem publica-
ções online no campo de conteúdo de rede social; Provisão de informações relacionadas a conteúdo de rede social; Publicação online eletrónica referentes a 
conteúdo de rede social; Publicação de materiais educacionais, nomeadamente, publicação de artigos, manuais, periódicos e blogues nos campos de desen-
volvimento de software, inteligência artificial, aprendizagem automática, e construção interfaces de utilizador; Organizar e conduzir oficinas de formação 
de treino; Informações de recreação; Produção de vídeo de realidade aumentada; Condução e fornecimento de acesso a instruções e sessões de exercícios 
físicos, fitness online ao vivo; Conduzir aulas de fitness; Serviços de educação; Serviços educacionais, nomeadamente, conduzir seminários, conferências, e 
oficinas de formação nos campos de saúde e bemestar; Serviços educacionais, nomeadamente, organização e condução de conferências e seminários nos 
campos de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial e a internet das coisas; Serviços de entretenimento e educacional, nomeadamente, 
que fornecem filmes, programas de televisão, webcasts, obras de audiovisual e multimédia não descarregáveis através da internet, assim como informações, 
críticas, e recomendações em relação a filmes, programas de televisão, webcasts, obras de audiovisual e multimédia; Serviços de entretenimento, nomeada-
mente, organizar e conduzir competições para encorajar utilização e desenvolvimento de entretenimento interativo, realidade virtual, realidade aumentada, 
realidade mista, eletrónicos de consumidor, e software e hardware de entretenimento de jogos de vídeo; Serviços de entretenimento, nomeadamente, con-
cursos e programas de prémios de incentivo projetados para recompensar participantes de programa que se exercitam, participam em atividades desporti-
vas, envolvem-se em atividades de promoção de saúde, fazem progressos em exercício e atividades desportivas, e atingem objetivos pessoais em relação a 
exercício, atividades desportivas, e fitness; Serviços de entretenimento, nomeadamente, concursos e programas de prémios de incentivo projetados para 
recompensar participantes de programa que se exercitam, fazem escolhas de alimentação saudáveis, e envolvem-se em outras atividades de promoção de 
saúde; Serviços de entretenimento, nomeadamente, programas de prémios de incentivo projetados para recompensar participantes de programa que se exer-
citam; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem acesso a bases de dados interativos eletrónicos e online de conteúdo definido pelo utiliza-
dor, conteúdo de terceiros, fotos, vídeo, áudio, visual, e material audiovisual no campo de interesse geral; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que 
fornecem um fórum online para a disseminação de conteúdo, dados, e informações para fins de entretenimento e social e redes de negócios; Serviços de 
entretenimento, nomeadamente, que fornecem instalações online para conteúdo de transmissão contínua (streaming) de entretenimento e vídeo de  
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transmissão contínua (streaming) ao vivo de eventos de entretenimento; Serviços de entretenimento, nomeadamente, que fornecem ambiente online de 
realidade mistas; Produção de vídeo de realidade mista; Serviços de produção de multimédia; Periódicos online, nomeadamente, blogues que contêm co-
mentários, conselhos e informações nos campos de saúde, bem-estar, sono, fitness e nutrição; Periódicos online, nomeadamente, blogues; Periódicos onli-
ne, nomeadamente, weblogs (blogues) que contêm conteúdo definido pelo utilizador; Organização de concursos e programas de prémios de incentivo para 
desenvolvedores de software; Organização de exibições e eventos para fins culturais, educacionais ou de entretenimento; Organização de exibições e even-
tos no campo de entretenimento interativo, indústrias de realidade virtual, realidade mista, e realidade aumentada, eletrónicos de consumidor e entreteni-
mento de jogos de vídeo para fins culturais ou educacionais; Organização de exibições e eventos no campo de desenvolvimento de software para fins edu-
cacionais; Organização de exibições no campo de entretenimento interativo, indústrias de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, eletróni-
cos de consumidor e entretenimento de jogos de vídeo para fins culturais ou educacionais; Organização de exibições e conferências ao vivo nos campos de 
cultura, entretenimento e redes sociais para não negócios e não fins comerciais; Serviços de orientação (coaching) pessoal no campo de desportos, exercí-
cio, saúde, e fitness; Serviços de partilha de foto e partilha de vídeo; Sessões atléticas e de fitness pré-gravadas; Fornecer uma avaliação de aptidão física e 
uma pontuação de aptidão física, e um programa de exercícios personalizado com base naquela avaliação e pontuação; Fornecer um website que contém 
orientação (coaching), instruções e sessões fitness; Fornecer um website que contém fitness instruções e sessões; Fornecer um website que contém informa-
ções em relação a treino de aptidão física, e desenvolvimento de habilidade atlética; Fornecer um website que contém informações em relação a treino de 
aptidão física, orientação (coaching) fitness, objetivos fitness, e desenvolvimento de habilidade atlética; Fornecer um website que contém informações em 
relação a desportos, desenvolvimento de habilidade atlética, e treino de aptidão física; Fornecer um website que contém sessões atléticas e de fitness pré-
gravadas; Fornecer acesso a sessões atléticas e de fitness pré-gravadas; Fornecer bases de dados de computador, eletrónicos e online no campo de entreteni-
mento; Fornecer informações de entretenimento de índices pesquisáveis e bases de dados de informações, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de 
dados, gráficos, imagens fotográficas e informações audiovisuais, através da internet e redes de comunicação; Fornecer orientação (coaching) de grupo no 
campo de desportos, exercício, saúde, e fitness; Fornecer informações em relação a desportos, desenvolvimento de habilidade atlética, e treino de aptidão 
física através de um website online, outras redes de comunicação por computador e eletrónicas, e através de software informático para consolas de jogos, 
computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais, e smartphones; Fornecer recursos online para desenvolvedores de software; Fornecer desafios atléti-
cos pré-gravados, treino, sessões de fitness e desafios, e exercícios físicos através de um website online, outras redes de comunicação por computador e 
eletrónicas, e através de software informático para consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais, e smartphones; Publicação de 
serviços, nomeadamente, publicação de publicações eletrónicas para outros; Produção de vídeo de realidade virtual. Classe 42: Design e desenvolvimento 
de hardware informático e software; Software não descarregável; Software não descarregável que permita desenvolvimento, avaliação, testes, e manuten-
ção de aplicações de software de dispositivos móveis para dispositivos de comunicação eletrónica portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, com-
putadores portáteis e computadores de tipo tablet; Serviços de design, engenharia, pesquisa, desenvolvimento e testes no campo de aplicação de software 
para telemóveis desenvolvimento relacionados com utilização e funcionalidade de hiperligações; Consulta técnica no campo de aplicação de software para 
desenvolvimento de telemóveis relacionados com utilização e funcionalidade de hiperligações; Software não descarregável que proporciona a utilizadores a 
capacidade de participar em redes sociais e gerir o seu conteúdo de redes sociais; Software não descarregável para redes sociais; Serviços informáticos, 
nomeadamente, criação de uma comunidade online para utilizadores registados participarem de redes sociais; Software não descarregável para criação, 
gestão, e interação com uma comunidade online; Software não descarregável para criação, gestão e acesso a grupos criados e administrados por utilizador 
dentro de comunidades virtuais; Software não descarregável para criação e gestão de perfis de rede social e contas de utilizador; Software não descarregá-
vel para redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo, e dados; Serviços informáticos na natu-
reza de perfis ou páginas web personalizados eletrónicos pessoais e de grupo que contém informações especificadas ou definidas por utilizador, incluindo, 
áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo, e dados; Software não descarregável que permite que utilizadores transferiram dados de identidade pessoal para e 
partilhe dados de identidade pessoal com e dentre múltiplos websites; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software para redes sociais, 
gestão de conteúdo de redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de imagens, audiovisual e conteúdo de vídeo, fotografias, vídeos, 
dados, texto, mensagens, publicidades, comunicações e informações de publicidade de média; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém platafor-
mas de software para redes sociais, gestão conteúdo de redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de imagens, audiovisual e conteúdo 
de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, publicidades, comunicações e informações de publicidade de média; Provedor de serviço de aplica-
ção (ASP) que contém software de interface de programação de aplicações (API) que facilita serviços online para redes sociais e desenvolvimento de apli-
cações de software; Software não descarregável para visualização e interação com uma alimentação de suportes eletrónicos, nomeadamente, imagens, audi-
ovisual e conteúdo de vídeo, vídeo de transmissão contínua (streaming) ao vivo, comentários, publicidades, notícias, e ligações de internet; Software não 
descarregável para encontrar conteúdo e divulgadores de conteúdo, e para assinatura de conteúdo; Software não descarregável para organização de ima-
gens, vídeo, e conteúdo audiovisual com o uso de etiquetas de metadados; Software não descarregável para criação, edição, carregamento, descarregamen-
to, acesso, visualização, publicação, exposição, marcação, blogues, transmissão contínua (streaming), ligação, anotação, indicação de opiniões, comentar 
algo, votação em, interação com, integração, transmissão, e partilha ou fornecimento de outra forma suportes eletrónicos, imagens, vídeo, áudio, conteúdo 
audiovisual, dados, e informações através da internet e redes de comunicação; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou 
facilite a criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, exposição, marcação, blogues, transmissão contínua 
(streaming), ligação, anotação, indicação de opiniões, comentar algo, interação com, integração, transmissão, e partilha ou fornecimento de outra forma 
suportes eletrónicos, imagens, vídeo, áudio, conteúdo audiovisual, dados, e informações através da internet e redes de comunicação; Software não descarre-
gável para enviar e receber mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Fornecer software de interface de programação de aplicações (API) 
para utilização em transmissão de mensagens eletrónicas e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Software não descarregável para 
transmissão de mensagens eletrónicas; Software não descarregável para facilitar debates interativos através de redes de comunicação; Software não descar-
regável para organização de eventos, procura por eventos, calendarização e gestão eventos; Software não descarregável para modificar fotografias, imagens 
e áudio, vídeo, e conteúdo audiovisual; Software não descarregável para utilizar em tomada de e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Pro-
vedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite a tomada de e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Soft-
ware não descarregável para conteúdo de transmissão contínua (streaming) de entretenimento de multimédia; Software não descarregável para permitir 
transmissão de imagens, áudio, conteúdo de vídeo e audiovisual e dados; Serviços informáticos, nomeadamente, que fornecem motores de busca para ob-
tenção de dados através da internet e redes de comunicações; Fornecer motores de busca de ambientes de rede online para fornecer informações de índices 
pesquisáveis e bases de dados de informações, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, suportes eletrónicos, imagens e conteúdo 
audiovisual, através da internet e redes de comunicações; Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, hospedagem de aplicações 
de software de outros; Software não descarregável para fornecer, ligar a, ou realizar transmissão contínua (streaming) de notícias ou informações de even-
tos atuais; Software não descarregável de comércio eletrónico; Software não descarregável de comércio eletrónico para permitir que utilizadores realizem 
transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicações; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software de interface 
de programação de aplicações (API) para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicação; 
Serviços de software como um serviço (SAAS) que contém software para enviar e receber mensagens eletrónicas, notificações e alertas e para facilitar 
transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicações; Software não descarregável para utilizar em design, gestão, medição, análi-
se, disseminação, e serviço de publicidade de outros; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software de interface de programação de aplica-
ções (API) para criação, gestão, deteção, relatório e medição de publicidade de outros; Software não descarregável para permitir que compradores e vende-
dores de publicidade online comprem e vendam inventário de publicidade; Software não descarregável para criação, partilha, disseminação e publicação de 
publicidade; Software não descarregável para criação e manutenção de uma presença online para indivíduos, grupos, empresas, e marcas; Software não 
descarregável para que publicitários comuniquem e interajam com comunidades online; Software não descarregável para curadoria de conteúdo online 
definido pelo utilizador epublicidades e criação alimentações de redes sociais; Design e desenvolvimento de software de jogo de computador e software de 
jogos de vídeo para utilização com computadores, sistemas de programa de jogos de vídeo e redes de computadores; Desenvolvimento de hardware para 
utilizar em conexão com jogos eletrónicos e de multimédia interativa; Software não descarregável que proporciona utilizadores a capacidade de carregar, 
modificar e partilhar conteúdo de realidade virtual, conteúdo de realidade aumentada, conteúdo de realidade mista, informações, experiências e dados; 
Hospedagem conteúdo de realidade virtual e realidade aumentada na internet; Fornecer ao utilizador autenticação de serviços com o uso de tecnologia de 
registo único e software para transações de comércio eletrónico; Fornecer ao utilizador autenticação de serviços de transferência de fundos eletrónicos, 
transações de cartão de crédito e débito e cheque eletrónico com o uso de tecnologia de registo único e software; Software não descarregável para fornecer  
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autenticação de partes para uma transação financeira; Fornecer uma interface de programação de aplicações (API) para permitir que utilizadores realizem 
transações de comércio eletrónico através da internet; Software não descarregável para processamento de pagamentos eletrónicos; Serviços de plataforma 
como um serviço (PAAS) que contém software informático para permitir que utilizadores realizem negócios e transações de comércio eletrónico; Software 
não descarregável para fornecer mapas eletrónicos; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software para fornecer mapas eletrónicos; Software 
informático não descarregável para procurar, determinar, e partilhar locais; Software não descarregável para procurar e identificar local e pontos de interes-
se com base em localização, eventos, pontos de referência, oportunidades de emprego, entretenimento, eventos culturais, compras e ofertas; Software não 
descarregável para fazer marcações e reservas; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite fazer marcações e 
reservas; Software não descarregável que proporciona utilizadores a capacidade de publicar classificações, críticas, referências e recomendações relaciona-
das a negócios, restaurantes, provedores de serviço, eventos, serviços públicos e agências governamentais; Software não descarregável para fornecer um 
mercado virtual; Software não descarregável para pedir elou comprar bens e serviços; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que 
permita ou facilite pedir e/ou comprar bens e serviços; Software não descarregável para procurar e identificar oportunidades de emprego; Software não 
descarregável para identificar e permitir que utilizadores entrem em contacto com representantes governamentais; Software não descarregável para facilitar 
interação e comunicação entre humanos e Plataformas de IA (inteligência artificial); Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que 
permita ou facilite interação e comunicação entre humanos e Plataformas de IA (inteligência artificial); Design de efeitos de realidade aumentada e realida-
de virtual para utilizar em modificação de fotografias, imagens, vídeos e conteúdo audiovisual; Software não descarregável de assistente pessoal; Software 
não descarregável de assistente social; Software não descarregável para utilizar em facilitação de chamadas de voz através de protocolo de internet (VOIP), 
chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensagem eletrónica, mensagem instantânea, e serviços de redes sociais online; Serviços de 
provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite chamadas de voz através de protocolo de internet (VOIP), chamadas 
telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensagem eletrónica, mensagem instantânea, e serviços de redes sociais online; Fornecer um website 
que contém informações nos campos de tecnologia e desenvolvimento de software através da internet e redes de comunicação; Design e desenvolvimento 
de hardware e software de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista; Design e desenvolvimento de vídeo game hardware e software; Servi-
ços de desenvolvimento de jogo de computador, jogo eletrónico e jogos de vídeo; Desenvolvimento de software; Ferramentas não descarregáveis de desen-
volvimento de software; Ferramentas não descarregáveis de desenvolvimento de software de jogo; Software não descarregável de jogo de cadeia de blocos 
(cadeia de blocos (blockchain)); Software não descarregável para desenvolvimento de jogo; Software não descarregável para criação de NFTs; Software 
não descarregável de jogo; Software de realidade virtual não descarregável; Software não descarregável para votação; Software não descarregável para 
organizar e conduzir leilões; Desenvolvimento de software de multimédia interativa; Manutenção e reparo de software informático; Serviços informáticos, 
nomeadamente, hospedagem na nuvem de provedor de serviços; Serviços de computação na nuvem; Software de computação na nuvem não descarregável 
para utilizar em armazenamento eletrónico de dados; Software de computação na nuvem não descarregável para aplicações e ambientes de realidade virtu-
al, aumentada; Serviços de partilha de ficheiro, nomeadamente, que fornecem software online não descarregável que contém tecnologia permitir que utili-
zadores carreguem e descarreguem ficheiros eletrónicos; Software não descarregável de partilha de ficheiros; Provedor de serviço de aplicação, nomeada-
mente, que fornecem hospedagem de, gestão, desenvolvimento, e manutenção de aplicações, software, web sites, e bases de dados nos campos de comuni-
cação sem fios, acesso a informações móveis, e gestão remota de dados para entrega sem fios de conteúdo para computadores portáteis, laptops e dispositi-
vos móveis eletrónicos; Serviços informáticos, nomeadamente, que fornecem gestão remota de dispositivos através de redes de computadores, redes sem 
fios ou a internet; Serviços de encriptação de dados; Transmissão eletrónica encriptada e entrega de dados recuperados; Software não descarregável e apli-
cações para gestão de relação com consumidor (CRM); Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software para gestão de relação com consumi-
dor (CRM); Serviços informáticos, em particular, provedor de serviço de aplicação que contém software de interface de programação de aplicações (API) 
para gestão de relação com consumidor (CRM); Software não descarregável para facilitar e organizar angariação de fundos e a distribuição de donativos de 
angariação de fundos; Software não descarregável para serviços de angariação de fundos para beneficência online e serviços de beneficência; Serviços e 
pesquisa científica e tecnológica e design relacionado aos mesmos; Serviços de análise e pesquisa industrial; Design, desenvolvimento, instalação e manu-
tenção de hardware e software informático; Serviços de pesquisa e consultadoria no campo de tecnologia da informação e telecomunicações; Design de 
aparelho eequipamento de telecomunicações; Serviços de consultoria no campo de design, seleção, implementação e utilização de sistemas de hardware e 
software informático para outros; Fornecer plataforma de software online que contém tecnologia que permite que utilizadores online façam pagamentos e 
transferência de fundos; Fornecer plataforma de software online que contém tecnologia que permite que utilizadores online façam pagamentos e transferên-
cias de fundos através de múltiplos websites e aplicações móveis; Serviços informáticos, nomeadamente, provedor de serviços de aplicação que contém 
software de interface de programação de aplicações (API) para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet e 
redes de comunicações; Serviços de software como um serviço (SAAS) que contém software para facilitar transações de comércio eletrónico através da 
internet e redes de comunicações; Provedor de serviço de aplicação que contém um software de interface de programação de aplicações (API) para permitir 
que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicações; Software não descarregável para converter língua 
natural em comandos executáveis em máquina; Análise e avaliação de conteúdo de rede social; Padrões de desenvolvimento para conteúdo de terceiros de 
rede social; Conduzir procedimentos relacionados com padrões referentes a conteúdo de terceiros de rede social; Moderação e supervisão de conteúdo; 
Publicação na web, nomeadamente, publicação de decisões referentes a conteúdo de terceiros de rede social; Software informático não descarregável na 
natureza de um motor de busca; Software informático não descarregável para utilizar na realização de consultas sobre grandes quantidades de dados; Soft-
ware informático não descarregável na natureza de um motor de busca que funciona através de ferramentas de inteligência de negócios (BI); Software não 
descarregável de inteligência artificial para facilitar software de aprendizagem automática; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software 
que permita ou facilite software de aprendizagem automática; Software não descarregável para aprendizagem automática; Ferramentas de software não 
descarregável para desenvolvimento de software; Software não descarregável para construção de interfaces de utilizador; Provedor de serviço de aplicação 
(ASP) que contém software que permita ou facilite software de construção de interface de utilizador; Armazenamento de dados eletrónicos; Armazenamen-
to eletrónico de fotografias; Hospedagem de serviços interativos que permitem que os utilizadores publiquem e partilhem o seu próprio conteúdo e imagens 
online; Software não descarregável para gestão de base de dados; Serviços de rede de computadores; Software não descarregável para sondagem de opini-
ão; Software não descarregável que permite que utilizadores publiquem questões com opções de resposta; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) 
que contém tecnologia que permite que negócios, organizações e indivíduos criem e giram as suas presenças online e comuniquem com informações e 
mensagens de utilizadores online em relação às suas atividades, produtos e serviços e participem de negócios e redes sociais; Software não descarregável 
que contém tecnologia que permite que utilizadores giram as suas contas de redes de negócios; Software não descarregável para software de reconhecimen-
to e comando por voz, software de conversão de fala para texto, aplicações de software habilitado por voz para gestão de informações pessoais; Plataforma 
como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para software de assistente pessoal; Plataforma como um serviço (PAAS) que 
contém plataformas de software informático para automatização doméstica e software de integração de dispositivo doméstico; Plataforma como um serviço 
(PAAS) que contém plataformas de software informático para software de comunicação sem fios para transmissão de voz, áudio, vídeo, e dados; Software 
como um serviço (SAAS) que contém software informático para gestão de informações pessoais; Software não descarregável para acesso, monitorização, 
deteção, pesquisa, gravação, e partilha de informações sobre tópicos de interesse geral; Software como um serviço (SAAS) que contém software informáti-
co para utilização para conectar e controlar dispositivos eletrónicos de internet das coisas (iot); Software como um serviço (SAAS) que contém software 
informático para outros para utilização para o desenvolvimento de software para gerir, conectar, e operar dispositivos eletrónicos de internet das coisas 
(iot); Software como um serviço (SAAS) que contém software informático para o uso como uma interface de programação de aplicações (API); Design, 
desenvolvimento e manutenção de software informático proprietário para outros no campo de língua natural, fala, língua, e reconhecimento de voz excluin-
do pós-produção de gravações de imagem e som; Suporte técnico e serviços de consultadoria para desenvolvimento de aplicações; Serviços de informa-
ções, aconselhamento e assessoria relacionados com software de reconhecimento e comando por voz, software de conversão de fala para texto, e aplicações 
de software habilitado por voz, automatização doméstica, e software de internet-das-coisas; Fornecer informações, notícias, e comentários no campo de 
ciência e tecnologia, decoração de interiores, tempo, e design gráfico, de interiores, de produto e moda; Serviços tecnológicos, nomeadamente, serviços de 
armazenamento de dados; Provedor de serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, aplicações de hospedagem de software informático através da internet 
de outros; Serviços de consultadoria relacionados com programação de gestão de aplicação de multimédia, programação de computador, design e especifi-
cação de hardware, software e sistema informático; Serviços de software como um serviço (SAAS), nomeadamente, hospedagem de software para utiliza-
ção por outros para utilizar fornecendo um base de dados online que contém uma ampla gama de informações de interesse geral através da internet; Softwa-
re de dispositivo de comunicações móveis não descarregável para melhorar o acesso móvel à internet através de computadores, computadores móveis, e  
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dispositivos de comunicações móveis; Suporte técnico, nomeadamente, resolução de problemas de problemas de hardware e software informático e proble-
mas de hardware e software de dispositivo de comunicações móvel e computador móvel; Consulta e design de hardware e software de dispositivo de comu-
nicação móvel, computador e computador móvel; Software informático não descarregável que permite que utilizadores acedam e descarreguem software 
informático; Software não descarregável e aplicações para acesso a transmissão contínua (streaming) de ficheiros de áudio e vídeo, jogos, redes sociais, 
ficheiros de texto, e ficheiros de multimédia; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software de interface de programação de aplicações (API) 
para a transmissão contínua (streaming), armazenamento, e partilha de videojogos, conteúdo, dados e informações; Desenvolvimento de software informá-
tico no campo de aplicações móveis; Fornecer serviços de suporte técnico, nomeadamente, resolução de problemas de problemas de software informático 
em relação ao uso de equipamento de comunicações; Serviços informáticos; Serviços de tecnologia da informação (TI); Serviços de provedor de serviço de 
aplicação (ASP), nomeadamente, aplicações de hospedagem de software informático de outros; Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP), que 
contém software de comércio eletrónico para o uso como uma porta de ligação de pagamento que autoriza processamento de cartões de crédito ou paga-
mentos diretos para comerciantes; Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, que fornecem, hospedagem de, gestão, desenvolvi-
mento, e manutenção de aplicações, software, websites e bases de dados nos campos de tecnologia da informação, cadeia de blocos (blockchain), moeda 
virtual, moeda digital, criptomoeda, e ativos digitais; Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software para utilizar em câmbio e 
transações de moeda virtual, moeda digital, criptomoeda, e ativo digital; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou faci-
lite a criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, exposição, comentar algo, integração, transmissão, e partilha ou 
fornecimento de outra forma suportes eletrónicos ou informações através da internet e redes de comunicações; Provedor de serviço de aplicação serviços 
que contém software de interface de programação de aplicações (API) para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através de 
uma rede global informática; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite comprar bens e serviços; Serviços de 
software como um serviço (SAAS); Serviços de plataforma como um serviço (PAAS); Software de computação na nuvem não descarregável; Fornecer 
tecnologia de registo distribuído; Software não descarregável de registo distribuído; Software não descarregável de criptologia; Software não descarregável 
para utilização com criptomoeda; Software não descarregável para utilização com moeda digital; Software não descarregável para utilização com moeda 
virtual; Software não descarregável para mineração de criptomoeda; Software não descarregável para exploração de criptomoeda; Software não descarregá-
vel que facilita a capacidade de utilizadores de visualizar, analisar, gravar, armazenar, monitorizar, gerir, trocar e cambiar moeda digital, moeda virtual, 
criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software não 
descarregável para enviar, receber, aceitação, compra, venda, armazenamento, transmissão, troca e câmbio moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, 
ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software não descarregável 
para implementação, execução, e gravação de transações financeiras; Software não descarregável para criação de contas e manutenção e gestão de informa-
ções sobre transações financeiras em registos públicos distribuídos e redes de pagamento peerto-peer; Software não descarregável para gestão e verificação 
de transações numa cadeia de blocos (blockchain); Software não descarregável para processamento de pagamentos eletrónicos e para transferência de fun-
dos para e de outros; Fornecer software de plataforma financeira eletrónica; Fornecer software para o uso como uma interface de programação de aplica-
ções (API) para o desenvolvimento, testes, e integração de aplicações de software de cadeia de blocos (blockchain); Software não descarregável para trans-
ferências de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas 
e criptofichas de serviços entre partes; Software não descarregável para utilizar em troca financeira; Software não descarregável para utilizar em câmbio 
financeiro; Software não descarregável para utilizar em acesso a informações financeiras e tendências e dados de mercado; Software não descarregável para 
a gestão de segurança criptográfica de transmissões eletrónicas através das redes de computadores; Fornecer software para utilização com moeda digital; 
Fornecer software para utilização com criptomoeda; Software não descarregável para utilização com serviços de armazenamento e carteira de moeda digi-
tal; Fornecer software não descarregável para o uso como uma carteira de criptomoeda; Fornecer software não descarregável para o uso como uma carteira 
eletrónica; Fornecer software não descarregável para o uso como uma carteira digital; Software não descarregável para criação e gestão de carteiras eletró-
nicas; Serviços de armazenamento de dados eletrónicos; Software não descarregável para transferência de fundos eletrónicos; Software não descarregável 
para conversão de moeda; Software não descarregável para a coleção e distribuição de dados; Software não descarregável para pagamento e transações 
cambiais; Software não descarregável para conectar computadores a bases de dados locais e redes globais informáticas; Software não descarregável para 
criação de bases de dados pesquisáveis de informações e dados; Software não descarregável para gestão e validação de transações de moeda digital, moeda 
virtual, criptomoeda, ativo digital, ativo de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Software 
não descarregável para criação, execução, e gestão de contratos inteligentes; Desenvolvimento e implementação de contratos inteligentes; Software não 
descarregável para gestão de pagamento e transações cambiais; Software não descarregável para câmbio eletrónico de moeda para moeda digital, moeda 
virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Softwa-
re não descarregável para utilizar em permitir a transferência eletrónica de fundos para e de outros; Software não descarregável para finanças descentraliza-
das; Software não descarregável para criação de uma moeda digital de código-fonte aberto e descentralizado para utilizar em transações com base em ca-
deia de blocos (blockchain); Software não descarregável para criação de uma moeda virtual descentralizada e de código-fonte aberto para utilizar em tran-
sações com base em cadeia de blocos (blockchain); Software não descarregável para criação de uma criptomoeda descentralizada e de código-fonte aberto 
para utilizar em transações com base em cadeia de blocos (blockchain); Software não descarregável para encriptação e permitir transmissão segura de infor-
mações digitais pela internet, assim como através de outros modos de comunicação entre dispositivos de computação; Software de plataforma de registo 
distribuído para utilizar em processamento de transações financeiras; Software não descarregável para manutenção de registos para transações financeiras; 
Software não descarregável para transferência de fundos eletrónicos e conversão de moeda; Fornecer um portal web que contém blogues e publicações não 
descarregáveis na natureza de artigos, colunas, e guias informacionais nos campos de moedas virtuais, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain) e 
tendências de mercado e transações; Publicações eletrónicas não descarregáveis; Ficheiros não descarregáveis de imagem, áudio, vídeo e multimédia digi-
tais; Gráficos de computador não descarregáveis; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para a venda e 
comprar de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e 
criptofichas de serviços; Software como um serviço (SAAS) que contém plataformas de software informático para a venda e compra de moeda digital, 
moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; 
Serviços informáticos, nomeadamente, criação de um ambiente virtual online para a venda e compra de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos 
digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Plataforma como um serviço 
(PAAS) que contém plataformas de software informático para gestão de cadeia de blocos (blockchain) e sistemas de computador de armazenamento distri-
buído movidos a token; Software como um serviço (SAAS) que contém plataformas de software informático para gestão de cadeia de blocos (blockchain) 
esistemas de computador de armazenamento distribuído movidos a token; Serviços informáticos, nomeadamente, que fornecem sistemas de armazenamen-
to na nuvem seguros, privados e encriptados; Serviços informáticos, nomeadamente, que fornecem plataforma de armazenamento na nuvem descentraliza-
da de código-fonte aberto; Serviços de encriptação de dados que contêm software de tecnologia de cadeia de blocos (blockchain) e protocolos peer-to-peer 
para fornecer armazenamento na nuvem seguro, privado e encriptado; Mineração de dados; Software não descarregável para utilização com tecnologia de 
cadeia de blocos (blockchain); Serviços de software como um serviço (SAAS) que contêm software para limpeza, alocação, conformação, recordação e 
liquidação de troca relacionados com moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, 
tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) que contêm software para limpeza, alocação, con-
formação, recordação e liquidação de troca relacionados com moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), 
ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software para 
facilitar transações e pagamentos com o uso de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digita-
lizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços que permitem que utilizadores comprem de, e vendam produtos e serviços para outros; Soft-
ware como um serviço (SAAS) que contém plataformas de software para facilitar transações e pagamentos com o uso de moeda digital, moeda virtual, 
criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços que permitem 
que utilizadores comprem de, e vendam produtos e serviços para outros; Plataformas de software com base em cadeia de blocos (blockchain) e plataformas 
de software de computação distribuída para audição e verificação de informações e códigos digitais; Software não descarregável de cadeia de blocos 
(blockchain); Design, desenvolvimento e implementação de software de auditoria e segurança para plataformas com base em cadeia de blocos 
(blockchain); Software não descarregável para utilizar em facilitação de transações seguras; Software não descarregável para audição de moeda digital, 
moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços;  
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Design, desenvolvimento, e implementação de software para plataformas de computação distribuída; Design, desenvolvimento, e implementação de soft-
ware para cadeia de blocos (blockchain); Design, desenvolvimento, e implementação de software para carteiras de moeda digital, moeda virtual, criptomoe-
da, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptoficha de serviços; Design, desenvolvimento, e im-
plementação de software para serviços de verificação de terceiros para transações de moeda digital, incluindo, mas sem limitação, transações envolvendo 
moeda de bitcoin; Software não descarregável para utilizadores comprarem e venderem produtos pelo uso de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, 
ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Software não descarregável 
para utilizar em acesso, leitura, deteção, e uso de tecnologia de cadeia de blocos (blockchain); Serviços de assessoria técnica relacionados com transações 
de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, criptoficha e criptoficha de 
serviços; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para sistema informático e desenvolvimento, emprego, e 
gestão de aplicação; Software como um serviço (SAAS) que contém plataformas de software informático para sistema informático e desenvolvimento, 
emprego, e gestão de aplicação; Software não descarregável que permite que utilizadores desenvolvam, construam e executem aplicações distribuídas atra-
vés de uma plataforma de rede de contrato inteligente e pagamento peer-to-peer de código-fonte aberto; Fornecer utilização temporária de software de au-
tenticação não descarregável para controlar acesso a e comunicações com computadores e redes de computadores; Software não descarregável de comuni-
cações; Software não descarregável para utilizar no câmbio de itens virtuais; Fornecer um câmbio digital; Software não descarregável para utilizar em 
emissão de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain); Provedor de serviço de aplicação (ASP); Prove-
dor de serviço de aplicação (ASP) que contém software de interface de programação de aplicações (API) que facilita serviços online para redes sociais, 
desenvolvimento de aplicações de software; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software com reconhecimento de local para procurar, 
determinar e partilhar a localização de bens, serviços e eventos de interesse; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software para mapear 
serviços; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software para utilizar em compra, venda, design, gestão, deteção, valorização, melhoria, 
direcionamento, análise, entrega, e relatório online de publicidade e marketing; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software que permita 
ou facilite a partilha e exposição da localização do utilizador, planeamento de atividades com outros utilizadores e fazer recomendações; Provedor de servi-
ço de aplicação (ASP) que contém software que permita ou facilite mapeamento social e de destino; Provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém 
software que permita ou facilite a interação e comunicação entre humanos e Plataformas de IA (inteligência artificial), nomeadamente, robôs, agentes virtu-
ais e assistentes virtuais; Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP); Serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP) que contém software 
para controlar, integrar, operar, conectar, e gerir dispositivos de informações controladas por voz, nomeadamente, dispositivos eletrónicos de consumidor 
inteligentes controlados por voz e conectados por nuvem e dispositivos eletrónicos de assistente pessoal; Provedor de serviço de aplicação (ASP), nomea-
damente, hospedagem de, gestão, desenvolvimento e manutenção de aplicações, software, e web sites, nos campos de produtividade pessoal, comunicação 
sem fios, e aplicações móveis; Provedor de serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, que fornecem, hospedagem de, gestão, desenvolvimento, e manu-
tenção de aplicações, software, websites, e bases de dados nos campos de cálculo de classificação de website com base em tráfego de utilizador; Provedor 
de serviço de aplicação (ASP), nomeadamente, hospedagem remota de aplicações de computador de outros; Provedor de serviço de aplicação, nomeada-
mente, que fornecem, hospedagem de, gestão, desenvolvimento, e manutenção de aplicações, software, websites, e bases de dados nos campos de cálculo 
de classificação de website com base no tráfego de utilizador; Consultadoria informática; Programação de computador; Consultadoria e design de hardware 
e software informático; Consultadoria de hardware, software, aplicação e rede informáticos; Serviços informáticos online, nomeadamente, que fornecem 
informações, ligações online e recursos eletrónicos relacionados com desportos, saúde, e fitness; Serviços informáticos na natureza de que fornecem pági-
nas online personalizadas que contêm informações especificadas ou definidas por utilizador, perfis pessoais, conteúdo e dados de realidade virtual, realida-
de mista, e realidade aumentada; Serviços informáticos, nomeadamente, criação de comunidades virtuais para utilizadores registados organizarem grupos e 
eventos, participam em discussões, recebem feedback dos seus pares, e envolvemse em rede comunitária, social e de negócios; Serviços informáticos, no-
meadamente, curadoria de conteúdo online definido pelo utilizador e publicidades e criação de alimentações de redes sociais; Serviços informáticos, nome-
adamente, hospedagem de instalações web online para outros para organização de e conduzir encontros, eventos e debates interativos através da internet e 
redes de comunicação; Serviços informáticos, nomeadamente, que fornecem informações nos campos de tecnologia e desenvolvimento de software através 
da internet; Desenvolvimento de software informático; Criação, manutenção e hospedagem de um website e outras redes de comunicação por computador e 
eletrónicas que contêm informações, ligações online, e recursos eletrónicos no campo de desportos e fitness; Criação, manutenção e hospedagem de um 
website interativo e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas que permitem que utilizadores entrem, acedam, rastreiem o progresso, moni-
torizem e gerem informações e conquistas de atividade de saúde, fitness, exercício pessoal, desportos e atlética; Criação, manutenção e hospedagem de um 
website interativo e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas que permitem que utilizadores compitam e comparem informações e con-
quistas atléticas com outros utilizadores; Design e desenvolvimento de hardware e software de realidade aumentada; Design e desenvolvimento de hardwa-
re informático e software informático; Design e desenvolvimento de software de multimédia interativa; Design e desenvolvimento de hardware e software 
de realidade mista; Design e desenvolvimento de hardware e software de realidade virtual; Serviços de partilha de ficheiro, nomeadamente, que fornecem 
instalações online para outros que contêm tecnologia que permite que utilizadores carreguem e descarreguem ficheiros eletrónicos; Hospedagem de conteú-
do digital na internet; Serviços de mapeamento; Consultadoria edesign de hardware e software de dispositivo de comunicações móveis e computador mó-
vel; Design de software de dispositivo de comunicações móveis e computador móvel para outros; Software informático não descarregável para exposição, 
agregação, análise e organização de dados e informações nos campos de saúde, bem-estar, fitness, atividade física, gestão de peso, sono, e nutrição; Softwa-
re informático não descarregável para facilitar a interação e comunicação entre humanos e Plataformas de IA (inteligência artificial), nomeadamente, robôs, 
agentes virtuais e assistentes virtuais; Software informático não descarregável para partilha e exposição da localização do utilizador, planeamento de ativi-
dades com outros utilizadores e fazer recomendações; Software informático não descarregável para mapeamento social e de destino; Software informático 
não descarregável para deteção de objetivos e estatísticas de fitness, saúde e bem-estar; Software não descarregável para criação de programas de treino 
fitness personalizado; Software não descarregável para criação, gestão e acesso a grupos privados administrados e criados por utilizador dentro de comuni-
dades virtuais; Software não descarregável para processamento de transações eletrónicas; Software não descarregável para fornecer serviços de personal 
trainer, exercícios físicos e avaliações de aptidão física; Software não descarregável para redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão 
de áudio, vídeo, imagens, texto e dados; Software não descarregável para transmissão, partilha, recebimento, descarregamento, exposição, interação com e 
transferência de conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, obras eletrónicas e documentos, ficheiros, dados; Soft-
ware não descarregável para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; Software não descarregável para a coleção, gestão, edição, organi-
zação, modificação, transmissão, partilha, e armazenamento de dados e informações; Provedor de plataforma de compra por anúncio (ad-buying) online, 
nomeadamente, que fornecem programas de software não descarregável para permitir que compradores e vendedores de publicidade online comprem e 
vendam inventário de publicidade; Software de computação na nuvem não descarregável para aplicações e ambientes de realidade virtual, realidade mista e 
realidade aumentada; Software informático não descarregável para utilizar ao fornecer serviços de retalho e entrega para uma ampla variedade de bens de 
consumidor; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para utilizar em compra e disseminação de publicidade; 
Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para redes sociais, gestão conteúdo de redes sociais, criação de uma 
comunidade virtual, e transmissão de imagens, audiovisual e conteúdo de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, publicidades, comunicações e 
informações de publicidade de média; Plataforma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software informático para software de reconheci-
mento e comando por voz, software de conversão de fala para texto, aplicações de software habilitado por voz para gestão de informações pessoais; Plata-
forma como um serviço (PAAS) que contém plataformas de software para redes sociais e transmissão de imagens, conteúdo audiovisual, conteúdo de vídeo 
e mensagens; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) que contém software informático para permitir que utilizadores realizem negócios eletróni-
cos e transação de comércio eletrónico; Fornecer um website interativo que permite que utilizadores entrem, acedam, rastreiem progresso, monitorizem e 
gerem informações e conquistas de atividade de saúde, fitness, exercício pessoal, desportos, atlética, nutrição, calorias; Software não descarregável para 
fornecer informações em relação a desportos, desenvolvimento de habilidade atlética, orientação (coaching) fitness, e treino de aptidão física através de um 
website online e outras redes de comunicação por computador e eletrónicas para consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos digitais pessoais, e 
smartphones; Fornecer um website interativo que permite que utilizadores entrem, acedam, rastreiem progresso, monitorizem e gerem informações e con-
quistas de atividade de calorias, fitness, exercício pessoal e atlética; Fornecer um serviço de rede online que permite que utilizadores transferiram dados de 
identidade pessoal para e partilhe dados de identidade pessoal com e dentre múltiplas instalações online; Fornecer serviços de pesquisa informática perso-
nalizados, nomeadamente, pesquisa e recuperação de informações a pedido específico do utilizador através da internet; Fornecer informações de índices 
pesquisáveis e bases de dados de informações, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, suportes eletrónicos, imagens e conteúdo  
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audiovisual através da internet e redes de comunicação; Fornecer motores de pesquisa da internet; Software não descarregável para permitir que utilizado-
res realizem transações de comércio eletrónico através da internet e redes de comunicações; Fornecer instalações online que contém tecnologia que permite 
que utilizadores online criem perfis pessoais que contêm informações de redes social e de negócios, para transferir e partilhar tais informações dentre múlti-
plas instalações online, participem de redes sociais, e para gerir as suas contas de redes sociais; Fornecer instalações online que proporcionam a utilizadores 
a capacidade de carregar, modificar e partilhar áudio, vídeo, imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; Fornecer instalações online que contêm tecnolo-
gia que permite que utilizadores online criem perfis pessoais que contêm informações de redes social e de negócios e para transferir e partilhar tais informa-
ções dentre múltiplas instalações online; Fornecer software online não descarregável para definição, configuração, e controlo de hardware informático de 
usar no corpo e periféricos informáticos de usar no corpo; Fornecer sites online que proporcionam a utilizadores a capacidade de carregar, modificar e par-
tilhar conteúdo, informações, experiências e dados de realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada; Fornecer plataformas de pesquisa para per-
mitir que utilizadores solicitem e recebam fotos, vídeos, texto, dados, imagens, e obras eletrónicas; Fornecer plataformas de pesquisa para permitir que 
utilizadores solicitem e recebam conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, documentos, e obras 
eletrónicas; Software não descarregável para facilitar e organizar o financiamento e distribuição de angariação de fundos e donativos; Software não descar-
regável para serviços de angariação de fundos para beneficência online e serviços de donativo financeiro; Software não descarregável para serviços de 
mapeamento; Fornecer software online informático não descarregável e hospedagem de instalações online que permitam que utilizadores acedam e descar-
reguem software informático; Software não descarregável que permite desenvolvimento, avaliação, testes, e manutenção de aplicações de software de dis-
positivos móveis para dispositivos de computação portáteis, nomeadamente, telemóveis, smartphones, computadores portáteis e computadores de tipo ta-
blet; Software não descarregável para partilha e exposição da localização do utilizador, planeamento de atividades com outros utilizadores e fazer recomen-
dações; Software não descarregável para mapeamento social e de destino; Software não descarregável para acesso, coleção, exposição, edição, ligação, 
modificação, organização, marcação, transmissão contínua (streaming), partilha, armazenamento, transmissão, e fornecimento de outra forma suportes 
eletrónicos, fotografias, imagens, gráficos, áudio, vídeos, conteúdo audiovisual, dados e informações através da internet e redes de comunicação; Software 
não descarregável de comércio eletrónico para permitir que utilizadores realizem transações de comércio eletrónico através da internet; Software informáti-
co não descarregável consciente de local para procurar, determinar e partilhar a localização de bens, serviços e eventos de interesse; Aplicações de software 
não descarregáveis para procurar e identificar local e pontos de interesse com base em localização, eventos, pontos de referência, oportunidades de empre-
go, entretenimento, eventos culturais, compras e ofertas; Aplicações de software não descarregáveis para fornecer informações de tempo com base em 
local; Aplicações de software não descarregáveis para fornecer ligação a, ou transmissão contínua (streaming) notícias ou informações de eventos atuais; 
Software não descarregável para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo, econteúdo audiovisual com filtros fotográficos e efeitos de realidade virtual, 
realidade mista, e realidade aumentada (AR), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, geomarcações, etiquetas de metadados, e hiperligações; 
Software não descarregável para tomada de fotografias e gravação de conteúdo de áudio, audiovisual e vídeo; Software não descarregável para carregamen-
to, descarregamento, arquivamento, permitir transmissão de, e partilha de conteúdo de imagens, audiovisual e vídeo e dados e texto associados; Software 
não descarregável e aplicações para transmissão de mensagens instantâneas, protocolo de voz através da internet (VOIP), vídeo conferência, e áudio confe-
rência; Provisão de Serviços de motor de busca na internet; Aluguer de software informático que proporciona utilizadores a capacidade de carregar, editar, 
e partilhar imagens, vídeos e conteúdo audiovisual; Software como um serviço (SAAS) que contém software informático para acesso, navegação, e pesqui-
sa de bases de dados online, áudio, vídeo e conteúdo de multimédia, jogos, e aplicações de software, mercados de aplicação de software; Software como 
um serviço (SAAS) que contém software informático para acesso, monitorização, deteção, pesquisa, gravação, e partilha de informações sobre tópicos de 
interesse geral; Software como um serviço (SAAS) que contém software informático para conexão, operação, integração, controlo, e gestão de dispositivos 
eletrónicos de consumidor em rede, dispositivos de climatização doméstica e produtos de iluminação através de redes sem fios; Software como um serviço 
(SAAS) que contém software informático utilizado para controlar informações controladas por voz autónomas e dispositivos de assistente pessoal; Softwa-
re como um serviço (SAAS) para utilizar em design, criação e análise de dados, métricas e relatórios nas áreas de saúde, fitness, sono, nutrição e bem-estar; 
Serviços de software como um serviço (SAAS) que contém software para enviar e receber mensagens eletrónicas, notificações e alertas; Software não des-
carregável para enviar e receber mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através da internet e redes de comunicação; Servi-
ços de software como um serviço (SAAS) que contém software para utilização de um algoritmo para calcular e gerar dados para atividade de desporto, 
treino de aptidão física, avaliações de nível de aptidão física, orientação (coaching) fitness, recomendações fitness e definição 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 de desporto, treino de aptidão física, avaliações de nível de aptidão física, orientação (coaching) fitness, recomendações fitness e 
definição de objetivos; Serviços de software como um serviço (SAAS), nomeadamente, que fornecem um website personalizado e portal móvel para indiví-
duos que contém analíticas de dados com base em métricas fisiológicas para fins de monitorização de saúde; Software como um serviço (SAAS) que per-
mite que utilizadores giram contas de empregado, programem e rastreiem a participação de empregado, e facilite e gira programas corporativos de fitness e 
bem-estar; Software para transmissão de mensagens eletrónicas; Serviços de suporte técnico, nomeadamente, resolução de problemas na natureza de diag-
nóstico de problemas de hardware e software informático; Software não descarregável para cunhagem, criação, e emissão de ativos digitais, tokens digitais, 
criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas 
virtuais; Software não descarregável para visualização e fornecimento de acesso a ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, 
tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Software não descarregável 
para distribuição, troca, armazenamento, envio, recebimento, aceitação, e transmissão de ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de servi-
ços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Organização, gestão e 
governância de organizações autónomas descentralizadas (DAOs); Gravação, gestão e deteção de interesses de propriedade em organizações autónomas 
descentralizadas (DAOs); Design e desenvolvimento de aplicações descentralizadas; Software não descarregável para desenvolvimento de aplicações des-
centralizadas; Software não descarregável para gravação, gestão, deteção, e transferência de interesses de propriedade em organizações autónomas descen-
tralizadas; Software não descarregável para gestão e governância de organizações autónomas descentralizadas; Software não descarregável para participa-
ção e votação em organizações autónomas descentralizadas; Software não descarregável para gestão e validação de transações envolvendo ativos digitais, 
tokens digitais, criptofichas, criptofichas de serviços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas 
digitais e moedas virtuais. Classe 43: Serviços de restauração; Serviços de bar; Serviços de hotelaria.Classe 45: Serviços de redes sociais online; Serviços 
de namoro online; Redes sociais, serviços de introdução social e namoro fornecidos através de acesso a bases de dados de computador e bases de dados 
pesquisáveis online nos campos de redes sociais, introdução social e namoro; Fornecer informações nos campos de redes sociais e introdução social; Forne-
cer serviços de redes sociais, nomeadamente, a provisão de informações no campo de desenvolvimento pessoal, autoaperfeiçoamento, autorrealização, 
serviços beneficentes, filantrópicos, de voluntariado, públicos e de comunidade, e atividades humanitárias; Fornecer serviços de porteiro para outros para 
suprir a necessidade de indivíduos, nomeadamente, marcações de reservas, facilitação de compras pessoais, organizar entregas pessoais, fazer organizações 
pessoas solicitadas, fornecer recomendações sobre produtos e serviços, fornecer informações específicas de consumidor para suprir necessidades individu-
ais; Serviços legais; Rever padrões e práticas relacionadas a conteúdo de rede social; Conformação de consultadoria no campo de redes sociais; Serviços de 
consultoria no campo de redes sociais online e serviços de redes sociais; Serviços de autenticação; Fornecer serviços de autenticação para informações de 
identificação pessoal; Serviços de verificação de identidade; Serviços de segurança de dados e informações; Rede de investimento social online na natureza 
de um serviço on-line de redes sociais no campo de investimentos; Fornecer um website que contém informações sobre o desenvolvimento de tecnologias 
de privacidade, segurança, cadeia de blocos (blockchain) e registo distribuído, e lei de governância de dados; Assessoria de conformação regulatória no 
campo de aplicações de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativo digital e de cadeia de blocos (blockchain), ativo digitalizado, token digital, cripto-
ficha e criptoficha de serviços; Serviço de redes sociais online para investidores que permitem trocas e câmbio financeiro de moeda digital, moeda virtual, 
criptomoeda, ativos digitais e de cadeia de blocos (blockchain), ativos digitalizados, tokens digitais, criptofichas e criptofichas de serviços; Fornecer uma 
comunidade online para compra, venda, troca, e discussão e informações de câmbio sobre ativos digitais, tokens digitais, criptofichas, criptofichas de servi-
ços, tokens não fungíveis (NFTs), colecionáveis digitais, cripto-colecionáveis, criptomoedas, moedas digitais e moedas virtuais; Serviços de verificação de 
identificação de negócios; Serviços de verificação de identificação; Serviços de redes sociais online; Serviços de porteiro pessoal para outros que compre-
endem realizar organizações pessoais solicitadas e marcações e fornecer informações específicas de consumidor para suprir necessidades individuais; For-
necer acesso a bases de dados de computador e bases de dados pesquisáveis online nos campos de redes sociais, introdução social e encontros; Serviços de 
introdução social e de rede de negócios e encontros; Serviços de redes sociais relacionados com desportos, fitness, e orientação (coaching) atividades forne-
cidos através de um website online de comunidade e outras redes de comunicação de computador e eletrónicas; Serviços de verificação de utilizador. 
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00004945/2022/ME/MP  
09 
 
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO. 
, LIMITED  
CHINA  
NO. 2 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng 
District, Ningde City, Fujian Provienca, China  
 
Industrial e comercial  
02-08-2022  
Classe 9: Acumuladores elétricos; Caixas de baterias;  

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 

00004946/2022/MN/MS  
36, 37  
 
Vitoria Construção & Imobiliária Lda  
 
CABO VERDE 
PALMAREJO  
 
COMERCIAL  
26-04-2022  
Abaixo listado 

 

00004947/2022/MN/MP  
30, 33  
 
Stephanie Maria Mendes  
CABO VERDE  
 
Nhangar, Assomada  
 
Industrial e Comercial  
28-07-2022  
CLASSE 30: Gelado comestíveis, mel, café. CLASSE 
33: Bebidas alcoólicas. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Acumuladores elétricos para veículos; Células fotovoltaicas: Pilhas solares: 
Baterias elétricas; Caixas de acumuladores; Baterias elétricas para veículos; 
Baterias de ânodos; Carregadores portáteis; Carregadores de baterias; Cir-
cuitos integrados; Placas de circuito impressos; Circuitos impressos; Placas 
para acumuladores elétricos; Ânodos; Catodos; Condensadores elétricos: 
Tanques de acumuladores; Células galvânicos; Redutores [eletricidade]. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004948/2022/ME/MP&S  
09, 35  

 
SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMI-
TED  
CHINA  
 
Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, Shenzhen Bay 
Eco-Techonology Park, Yuehai Street, Nanshan Dis-
trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China  
 

Industrial e comercial  
12-07-2022  
 
Abaixo listado 

 

00004949/2022/ME/MP&S  
09, 37, 38, 41, 42  
 
SMA Solar Technology AG  
 
ALEMANHA  
Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany  
 
 
Industrial e Comercial  
17-06-2022  
CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos para condução, 
comutação, transformação, armazenamento, regulação 
e controlo de electricidade; aparelhos e instrumentos 
para medição e análise de electricidade; software no  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 36: Construção de edifícios; Demolição e preparação de locais de 
construção; Atividades imobiliárias por conta própria; outras instalações em 
construções; Instalações de canalizações e de Climatização; atividades de 
acabamento em edifícios; construção de outras obras de engenharia Civil. 
CLASSE 37: Instalações elétricas. 

Reivindicação de cores: Azul (CMYK-C- 99,53 II M - 78,08 II Y- 10,97 II 
K - 1, 18 // RGB - R - 11 II B -148 // PANTONE P- 104-16 U), Vermelho 
(CMYK - C - 6,99 II M - 100 II Y - 99, 49 II K -0,97 // RGB -R - 220 II G -
31 II B - 39 // PANTONE P-48-16 U)  

CLASSE 09: Programas de computador, gravados; software [programas de 
computador gravados]; programas de computador descarregáveis; platafor-
mas de software, gravadas ou descarregáveis; programas de sistemas operati-
vos, gravados; telefones móveis; leitores multimédia portáteis; "emoticons" 
descarregáveis para telemóveis; toques de chamada descarregáveis para 
telemóveis; ficheiros de imagem descarregáveis. CLASSE 35: Fornecimento 
de informações comerciais através de um website; organização de exposi-
ções para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para tercei-
ros; fornecimento de um mercado online para compradores e vendedores de 
bens e serviços; elaboração de perfis de consumidores para fins comerciais 
ou de marketing; optimização de motores de busca para promoção de ven-
das; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; 
compilação de índices de informação para fins comerciais ou pub;icitários; 
marketing direccionado; marketing; serviços publicitários através de ppc 
(pay-per-click); publicidade online numa rede informática; publicidade; 
optimização do tráfego de websites. 

SMA 

sector energético; aplicações móveis no sector energético; aparelhos de visualização eléctrica para utilização no sector energético; aparelhos de processa-
mento de dados para utilização no sector energético; inversores CLASSE 37: Serviços de instalação relacionados com dispositivos para o sector energético; 
manutenção de dispositivos para utilização no domínio da energia; serviços de reparação relacionados com dispositivos para utilização no domínio da ener-
gia; montagem no domínio da energia; serviços de limpeza no domínio da energia; colocação de cabos; montagem e reparação de vedações; instalação, 
manutenção e reparação de aparelhos de poupança de energia; instalação, manutenção e reparação de instalações geradoras de energia. CLASSE 38: Forne-
cimento de acesso a bases de dados informáticas em linha no domínio da energia; fornecimento de acesso a informações na Internet no domínio da energia; 
telecomunicações através de plataformas e portais na Internet no domínio da energia; fornecimento de acesso a plataformas e portais na Internet no domínio 
da energia; transferência de informações e dados através de serviços em linha e através da Internet no domínio da energia; fornecimento de acesso a uma 
rede electrónica para investigação em linha no domínio da energia; serviços de telecomunicações no domínio da energia; fornecimento de ligação de teleco-
municações a uma rede informática mundial no domínio da energia; fornecimento de instalações de telecomunicações para o intercâmbio de dados electró-
nicos no domínio da energia; transferência em linha de informações no domínio da energia; serviços de telecomunicações no domínio da energia prestados 
através de plataformas e portais na Internet e outros meios; disponibilização de fóruns em linha no domínio da energia; disponibilização de acesso à infor-
mação através de redes de dados no domínio da energia; serviços electrónicos de intercâmbio de dados no domínio da energia; transferência de dados no 
domínio da energia; serviços de comunicação para a transmissão de informação no domínio da energia; serviços de comunicação por meio de terminais 
informáticos, via transmissão digital ou via satélite no domínio da energia; transmissão de dados, mensagens e informações no domínio da energia; forneci 
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CLASSE 09: Programas de computador, gravados; software [programas de 
computador gravados]; programas de computador descarregáveis; platafor-
mas de software, gravadas ou descarregáveis; programas de sistemas opera-
tivos, gravados; telefones móveis; leitores multimédia portáteis; 
"emoticons" descarregáveis para telemóveis; toques de chamada descarregá-
veis para telemóveis; ficheiros de imagem descarregáveis. CLASSE 35: 
Fornecimento de informações comerciais através de um website; organiza-
ção de exposições para fins comerciais ou publicitários; promoção de ven-
das para terceiros; fornecimento de um mercado online para compradores e 
vendedores de bens e serviços; elaboração de perfis de consumidores para 
fins comerciais ou de marketing; optimização de motores de busca para 
promoção de vendas  actualização e manutenção de dados em bases de da-
dos informáticas; compilação de índices de informação para fins comerciais 
ou publicitários; marketing direccionado; marketing; serviços publicitários 
através de ppc (pay-per-click); publicidade online numa rede informática; 
publicidade; optimização do tráfego de websites. 

mento de acesso à informação no domínio da distribuição e armazenamento de energia; fornecimento de acesso ao comércio e preços comerciais e informa-
ção estatística no domínio da energia. CLASSE 41: Prestação de formação complementar no domínio da energia; organização de formação complementar 
no domínio da energia; realização de cursos e seminários de formação no domínio da energia; organização de cursos e seminários de formação no domínio 
da energia; realização de workshops no domínio da energia; organização de workshops no domínio da energia; realização de conferências no domínio da 
energia; organização de conferências no domínio da energia. CLASSE 42: Concepção, desenvolvimento e programação de software e aplicações para con-
trolo de sistemas de energia; concepção, desenvolvimento e programação de software e aplicações de gestão de energia; concepção, desenvolvimento e 
programação de sistemas de gestão de energia e aplicações; concepção, desenvolvimento e programação de software e aplicações no domínio da energia; 
aluguer de software e aplicações no domínio da energia; instalação e manutenção de software e aplicações no domínio da energia; concepção de pacotes de 
software e Apps personalizados no domínio da energia; regulação e monitorização de sistemas energéticos; monitorização de sistemas energéticos por aces-
so remoto; registo de dados relativos ao consumo de energia em edifícios; serviços de medição no domínio da energia; fornecimento de análises técnicas 
relativas ao fornecimento, produção e consumo de energia por terceiros; fornecimento de consultoria técnica no domínio da produção e consumo de ener-
gia; consultoria tecnológica no domínio do fornecimento de energia; serviços de consultoria tecnológica no domínio da energia; consultoria no domínio da 
poupança de energia, utilização de energia e eficiência energética; exame técnico da eficiência do consumo de energia; auditoria energética; serviços de 
certificação para a eficiência energética dos edifícios; prestação de consultoria técnica relacionada com sistemas energéticos; consultoria técnica no domí-
nio da energia; serviços de análise tecnológica no domínio da energia; serviços informáticos em linha no domínio da energia, nomeadamente consultoria 
técnica; planeamento, concepção, desenvolvimento e manutenção de sítios Web em linha para outros no domínio da energia; manutenção de sítios Web e 
alojamento de sítios Web em linha para outros no domínio da energia; software como serviço (SaaS) no domínio da energia; programação, manutenção e 
fornecimento de software não descarregável em linha através de uma rede informática mundial no domínio da energia; programação, manutenção e forneci-
mento de software não descarregável e Apps para plataformas de comércio electrónico no domínio da energia; serviços de consultoria relacionados com 
software e Apps utilizados no domínio do comércio electrónico no domínio da energia; fornecimento de utilização temporária de software informático não 
descarregável para o seguimento de pacotes através de redes informáticas, intranets e Internet no domínio da energia; plataformas e portais de hospedagem 
no domínio da energia; plataformas de hospedagem na Internet no domínio da energia; hospedagem de dados informatizados, ficheiros, aplicações e infor-
mações no domínio da energia; encriptação, descodificação e autenticação de informações, mensagens e dados no domínio da energia; conversão entre 
plataformas de conteúdos digitais noutras formas de conteúdos digitais; armazenamento de dados no domínio da energia; conversão de dados de informa-
ção electrónica no domínio da energia; manutenção de software para bases de dados no domínio da energia; serviços de engenharia relacionados com siste-
mas de fornecimento de energia; serviços de engenharia no domínio da tecnologia energética; investigação no domínio da energia; supervisão técnica inclu-
indo a gestão de fluxos de energia; operação de sistemas de gestão de energia, nomeadamente supervisão técnica e regulação de fluxos de energia; conver-
são de programas e dados informáticos no sector energético, excluindo a conversão física; aluguer e manutenção de espaço de memória para utilização 
como sítios Web para terceiros (alojamento) no domínio da energia; fornecimento ou aluguer de espaço de memória (espaço Web) na Internet no domínio 
da energia; fornecimento de software de avaliação não descarregável em linha e fornecimento de aparelhos de medição para rastrear o consumo de energia. 

 

00004950/2022/ME/MP&S  
09, 35  
SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMI-
TED  
CHINA  
 
Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, Shenzhen Bay 
Eco-Techonology Park, Yuehai Street, Nanshan Dis-
trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China 
Industrial e comercial  
12-07-2022  
 
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 

00004951/2022/ME/MP&S  
09, 35  
SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMI-
TED  
 
CHINA  
Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, Shenzhen Bay 
Eco-Techonology Park, Yuehai Street, Nanshan Dis-
trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China  
Industrial e Comercial  
12-07-2022  
 
Abaixo listado 

CLASSE 09: Programas de computador, gravados; software [programas de 
computador gravados]; programas de computador descarregáveis; platafor-
mas de software, gravadas ou descarregáveis; programas de sistemas operati-
vos, gravados; telefones móveis; leitores multimédia portáteis; "emoticons" 
descarregáveis para telemóveis; toques de chamada descarregáveis para 
telemóveis; ficheiros de imagem descarregáveis. CLASSE 35: Promoção de 
bens e serviços de terceiros por meio de programas de recompensa de mem-
bros; compilação de índices de informação para fins comerciais ou publicitá-
rios; fornecimento de um mercado online para compradores e vendedores de 
bens e serviços; compilação de estatísticas, promoção de vendas para tercei-
ros; fornecimento de informações comerciais através de um website, publici-
dade; promoção de produtos e serviços de terceiros através da distribuição 
de cupões; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins de 
venda a retalho; serviços publicitários através de ppc (pay-per-click); servi-
ços de comparação de preços; fornecimento de informações comerciais e 
aconselhamento aos consumidores na escolha de produtos e serviços; opti-
mização do tráfego de websites. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004952/2022/ME/MP&S  
09, 37, 40, 41, 42  
 
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG  
 
ALEMANHA  
Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany  
 

Industrial e Comercial  
17-06-2022  
Abaixo listado 

Classe 9: Aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, armazenamento, regulação e controlo de electricidade; aparelhos e instru-
mentos para medição e análise de electricidade; software no sector energético; aplicações móveis no sector energético; aparelhos de visualização eléctrica 
para utilização no sector energético; aparelhos de processamento de dados para utilização no sector energético; inversores. Classe 37 - Serviços de instala-
ção relacionados com dispositivos para o sector energético; manutenção de dispositivos para utilização no domínio da energia; serviços de reparação relaci-
onados com dispositivos para utilização no domínio da energia; montagem no domínio da energia; serviços de limpeza no domínio da energia; colocação de 
cabos; montagem e reparação de vedações; instalação, manutenção e reparação de aparelhos de poupança de energia; instalação, manutenção e reparação de 
instalações geradoras de energia. Classe 38: Fornecimento de acesso a bases de dados informáticas em linha no domínio da energia; fornecimento de acesso 
a informações na Internet no domínio da energia; telecomunicações através de plataformas e portais na Internet no domínio da energia; fornecimento de 
acesso a plataformas e portais na Internet no domínio da energia; transferência de informações e dados através de serviços em linha e através da Internet no 
domínio da energia; fornecimento de acesso a uma rede electrónica para investigação em linha no domínio da energia; serviços de telecomunicações no 
domínio da energia; fornecimento de ligação de telecomunicações a uma rede informática mundial no domínio da energia; fornecimento de instalações de 
telecomunicações para o intercâmbio de dados electrónicos no domínio da energia; transferência em linha de informações no domínio da energia; serviços 
de telecomunicações no domínio da energia prestados através de plataformas e portais na Internet e outros meios; disponibilização de fóruns em linha no 
domínio da energia; disponibilização de acesso à informação através de redes de dados no domínio da energia; serviços electrónicos de intercâmbio de 
dados no domínio da energia; transferência de dados no domínio da energia; serviços de comunicação para a transmissão de informação no domínio da 
energia; serviços de comunicação por meio de terminais informáticos, via transmissão digital ou via satélite no domínio da energia; transmissão de dados, 
mensagens e informações no domínio da energia; fornecimento de acesso à informação no domínio da distribuição e armazenamento de energia; forneci-
mento de acesso ao comércio e preços comerciais e informação estatística no domínio da energia. Classe 41: Prestação de formação complementar no domí-
nio da energia; organização de formação complementar no domínio da energia; realização de cursos e seminários de formação no domínio da energia; orga-
nização de cursos e seminários de formação no domínio da energia; realização de workshops no domínio da energia; organização de workshops no domínio 
da energia; realização de conferências no domínio da energia; organização de conferências no domínio da energia. Classe 42: Concepção, desenvolvimento 
e programação de software e aplicações para controlo de sistemas de energia; concepção, desenvolvimento e programação de software e aplicações de ges-
tão de energia; concepção, desenvolvimento e programação de sistemas de gestão de energia e aplicações; concepção, desenvolvimento e programação de 
software e aplicações no domínio da energia; aluguer de software e aplicações no domínio da energia; instalação e manutenção de software e aplicações no 
domínio da energia; concepção de pacotes de software e Apps personalizados no domínio da energia; regulação e monitorização de sistemas energéticos; 
monitorização de sistemas energéticos por acesso remoto; registo de dados relativos ao consumo de energia em edifícios; serviços de medição no domínio 
da energia; fornecimento de análises técnicas relativas ao fornecimento, produção e consumo de energia por terceiros; fornecimento de consultoria técnica 
no domínio da produção e consumo de energia; consultoria tecnológica no domínio do fornecimento de energia; serviços de consultoria tecnológica no 
domínio da energia; consultoria no domínio da poupança de energia, utilização de energia e eficiência energética; exame técnico da eficiência do consumo 
de energia; auditoria energética; serviços de certificação para a eficiência energética dos edifícios; prestação de consultoria técnica relacionada com siste-
mas energéticos; consultoria técnica no domínio da energia; serviços de análise tecnológica no domínio da energia; serviços informáticos em linha no domí-
nio da energia, nomeadamente consultoria técnica; planeamento, concepção, desenvolvimento e manutenção de sítios Web em linha para outros no domínio 
da energia; manutenção de sítios Web e alojamento de sítios Web em linha para outros no domínio da energia; software como serviço (SaaS) no domínio da 
energia; programação, manutenção e fornecimento de software não descarregável em linha através de uma rede informática mundial no domínio da energia; 
programação, manutenção e fornecimento de software não descarregável e Apps para plataformas de comércio electrónico no domínio da energia; serviços 
de consultoria relacionados com software e Apps utilizados no domínio do comércio electrónico no domínio da energia; fornecimento de utilização tempo-
rária de software informático não descarregável para o seguimento de pacotes através de redes informáticas, intranets e Internet no domínio da energia; 
plataformas e portais de hospedagem no domínio da energia; plataformas de hospedagem na Internet no domínio da energia; hospedagem de dados informa-
tizados, ficheiros, aplicações e informações no domínio da energia; encriptação, descodificação e autenticação de informações, mensagens e dados no domí-
nio da energia; conversão entre plataformas de conteúdos digitais noutras formas de conteúdos digitais; armazenamento de dados no domínio da energia; 
conversão de dados de informação electrónica no domínio da energia; manutenção de software para bases de dados no domínio da energia; serviços de 
engenharia relacionados com sistemas de fornecimento de energia; serviços de engenharia no domínio da tecnologia energética; investigação no domínio da 
energia; supervisão técnica incluindo a gestão de fluxos de energia; operação de sistemas de gestão de energia, nomeadamente supervisão técnica e regula-
ção de fluxos de energia; conversão de programas e dados informáticos no sector energético, excluindo a conversão física; aluguer e manutenção de espaço 
de memória para utilização como sítios Web para terceiros (alojamento) no domínio da energia; fornecimento ou aluguer de espaço de memória (espaço 
Web) na Internet no domínio da energia; fornecimento de software de avaliação não descarregável em linha e fornecimento de aparelhos de medição para 
rastrear o consumo de energia  

Reivindicação de cores: Azul, vermelho, branco.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004953/2022/MN/MS  
35, 42  
 
IDEIA, LDA  
 

CABO VERDE  
PALMAREJO AV. ILHA S.VICENTE - PERTO LI-
CEU  
 
Comercial  
29-06-2022  
CLASSE 35: Empresa de design e desenvolvimento de 
softwares que fornece produtos. CLASSE 42: serviços 
tecnológicos e plataformas offline e online 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004954/2022/MN/MS  
41 
 
ZS Productions, Sociedade Unipessoal Lda  
 
CABO VERDE  
Portãozinho Entrada Principal, Santa Catarina, Santiago  
 

Comercial  
15-07-2022 
CLASSE 41: Divertimento e atividades culturais. 

Reivindicação de cores: Azul, vermelho, amarelo e branco  

Encontro de Emigrantes 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

00004955/2022/ME/MP&S  
09, 35  
 
SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMI-
TED  
CHINA  
Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, Shenzhen Bay 
Eco-Techonology Park, Yuehai Street, Nanshan Dis-
trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China  
 
Industrial e Comercial  
12-07-2022  
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 

00004956/2022/MN/MS  
41 
 
ZS Productions, Sociedade Unipessoal Lda  
 
CABO VERDE  
Portãozinho Entrada Principal, Santa Catarina, Santiago  
 

Comercial  
15-07-2022  
CLASSE 41: Divertimento e atividades culturais. 

CLASSE 09: Programas de computador, gravados; software [programas de 
computador gravados]; programas de computador descarregáveis; platafor-
mas de software, gravadas ou descarregáveis; programas de sistemas opera-
tivos, gravados; telefones móveis; leitores multimédia portáteis; "emoticons" 
descarregáveis para telemóveis; toques de chamada descarregáveis para 
telemóveis; ficheiros de imagem descarregáveis. CLASSE 35: Promoção de 
bens e serviços de terceiros por meio de programas de recompensa de mem-
bros; compilação de índices de informação para fins comerciais ou publicitá-
rios; fornecimento de um mercado online para compradores e vendedores de 
bens e serviços; compilação de estatísticas, promoção de vendas para tercei-
ros; fornecimento de informações comerciais através de um website, publici-
dade; promoção de produtos e serviços de terceiros através da distribuição 
de cupões; apresentação de produtos em meios de comunicação, para fins de 
venda a retalho; serviços publicitários através de ppc (pay-per-click); servi-
ços de comparação de preços; fornecimento de informações comerciais e 
aconselhamento aos consumidores na escolha de produtos e serviços; opti-
mização do tráfego de websites. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004957/2022/ME/MP  
05 
 
ModernaTX, Inc.  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
200 Technology Square, 2nd Floor, Cambridge, MA 
02139, U.S.A  
 
Industrial e comercial  
21-07-2022  
 
CLASSE 5: vacinas. 

 

00004958/2022/ME/MP  
09 
 
KYB Corporation  
 
JAPÃO  
4-1, Hamamatsu-cho 2- chome, Minato-ku, tokyo, 
Japan  
 
Industrial e comercial  
21-07-2022  
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Despedida de Emigrantes 

SPIKEVAX 

CLASSE 09: Aparelhos de controlo electrónico para sistemas de direcção 
assistida; aparelhos de controlo electrónico para sistema de suspensão; apa-
relhos de controlo electrónico para sistema de suspensão semiactiva de va-
gões ferroviários; aparelhos de controlo electrónico para sistemas de suspen-
são activa de material circulante ferroviário; aparelhos de controlo electróni-
co para amortecedores eléctricos; aparelhos de controlo electrónico para 
válvulas electro-hidráulicas de empilhadeiras; aparelhos de controlo electró-
nico para válvulas hidráulicas; aparelhos de controlo electrónico para siste-
ma de transmissão hidráulica de rotação de tambores de camiões betoneiras; 
aparelhos de controlo electrónico para bombas hidráulicas; aparelhos de 
controlo electrónico para bombas; aparelhos de controlo electrónico para 
motores de veículos; aparelhos de controlo electrónico para bombas de óleo 
com motores eléctricos; aparelhos de controlo electrónico para bombas de 
óleo; aparelhos de controlo electrónico para sistemas de controlo de vibração 
que reduzem a vibração do edifício provocada pelo vento e pelos sismos; 
aparelhos de controlo electrónico para caixas de transferência de veículos; 
aparelhos de controlo electrónico para motores de veículos; aparelhos de 
controlo electrónico para motores; aparelhos eletrónicos para recolha de 
dados e informações sobre o estado da superfície de estradas; software infor-
mático para sistema de controlo de operação de veículos; circuitos electróni-
cos; programas informáticos descarregáveis; aplicações de software informá-
tico descarregáveis; aparelhos e instrumentos de controlo eléctrico e electró-
nico; baterias solares; acumuladores eléctricos; baterias eléctricas; instru-
mentos de medição; aparelhos de medição; analisadores de óleo; aparelhos 
de teste não para uso médico; sensores de aceleração; sensores de  

temperatura; sensores de posição para cilindros; sensores de posição; senso-
res de proximidade; sensores [aparelhos de medição], excepto para uso mé-
dico; instrumentos e máquinas de teste de materiais; máquinas e instrumen-
tos de teste de resistência; máquinas e aparelhos de teste de durabilidade; 
máquinas e instrumentos de teste de fadiga; máquinas e instrumentos de 
teste de pressão; máquinas e instrumentos de teste para amortecedores; apa-
relhos de monitorização e inspecção das condições da superfície da estrada; 
aparelhos de medição de pressão; máquinas e instrumentos de medição ou 
teste; bobinas electromagnéticas; aparelhos de localização e monitorização 
de posição para viaturas betoneiras e veículos; aparelhos de Sistema de Posi-
cionamento Global [GPS]; dispositivos de rastreamento e localização por 
GPS; aparelhos de monitorização, excepto para uso médico; aparelhos de 
videovigilância; dispositivos de localização de veículos; aparelhos de vigi-
lância electrónica; aparelhos de controlo remoto; equipamento de monitora-
mento remoto; câmaras de painel de instrumentos; câmaras retrovisoras para 
veículos; câmaras de gravação de vídeo; transmissores [telecomunicações]; 
máquinas e aparelhos de comunicação sem fios; peças e acessórios para 
máquinas e aparelhos de comunicação sem fios; máquinas e aparelhos de 
telecomunicações; assistentes digitais pessoais; gravadores de eventos; vál-
vulas solenóides [interruptores electromagnéticos]; simuladores para direc-
ção e controlo de veículos; simuladores de condução de veículos para fins de 
formação; ponteiros laser; óculos de sol; óculos de visão; artigos oculares; 
óculos; ficheiros de música descarregáveis; publicações electrónicas; fichei-
ros de imagens descarregáveis; fatos de corrida de automóveis à prova de 
fogo para fins de segurança; vestuário resistente ao fogo; artigos de vestuário 
de protecção para uso por motociclistas para protecção contra acidentes ou 
lesões; capacetes para motociclistas.  



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

62 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

00004959/2022/ME/MP&S  
09, 35  
 
SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMI-
TED  
CHINA  
Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, Shenzhen Bay 
Eco-Techonology Park, Yuehai Street, Nanshan Dis-
trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China  
 
Industrial e Comercial  
12-07-2022  
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 

00004960/2022/MN/MS  
43 
 
Penelope, Hotel, Sociedade Unipessoal, Lda  
 
CABO VERDE  
Tarrafal, Centro  
 
Comercial  
16-05-2022  
Serviços de restauração (alimentação); alojamento 
temporario. 

CLASSE 09: Programas de computador, gravados; software [programas de 
computador gravados]; programas de computador descarregáveis; platafor-
mas de software, gravadas ou descarregáveis; programas de sistemas opera-
tivos, gravados; telefones móveis; leitores multimédia portáteis; "emoticons" 
descarregáveis para telemóveis; toques de chamada descarregáveis para 
telemóveis; ficheiros de imagem descarregáveis. CLASSE 35: Fornecimento 
de informações comerciais através de um website; organização de exposi-
ções para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para tercei-
ros; fornecimento de um mercado online para compradores e vendedores de 
bens e serviços; elaboração de perfis de consumidores para fins comerciais 
ou de marketing; optimização de motores de busca para promoção de ven-
das; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; 
compilação de índices de informação para fins comerciais ou pub;icitários; 
marketing direccionado; marketing; serviços publicitários através de ppc 
(pay-per-click); publicidade online numa rede informática; publicidade; 
optimização do tráfego de websites. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004961/2022/ME/MP  
03, 29, 30, 32, 33  
 
RECHEIO-CASH&CARRY, S.A.  
 
PORTUGAL  
 
Rua Actor Antonio Silva, nº7  
 
Industrial e Comercial  
22-07-2022  
 
Abaixo listado 

 

00004963/2022/ME/MP  
25 
 
KIA CORPORATION  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 
Industrial e comercial  
28-04-2022  
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

VIAJANTE 

CLASSE 03: Preparações para branquear e outras substâncias para a lava-
gem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfu-
maria; óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos; 
algodão desmaquilhador, algodão (para uso cosmético), lixívias, detergen-
tes, amaciador de roupa; desodorizantes pessoais (perfumaria), champôs, 
amaciador para o cabelo, laca; after-shave, água -de-colónia, preparações 
cosméticas para o banho, sabonetes, depilatórios e limpa móveis. 
CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes 
em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produ-
tos lácteos óleos e gorduras comestiveis; iogurtes, leite, natas, óleos comes-
tíveis, azeites, margarinas, manteigas, polpa de tomate, salsichas em lata, 
conservas de peixe; frutos conservados, batata frita em pacote, queijo emba-
lado, carnes frias embaladas, enchidos embalados; vegetais embalados, 
compotas, patés embalados, refeições congeladas, vegetais congelados; 
componentes congelados; refeições preparadas (não incluídas noutras clas-
ses); molhos para salada, conservas alimentícias (incluindo peixe, carne e 
vegetais congelados); feijões secos. CLASSE 30: Chá, bebidas à base de 
chá, extratos de chá, preparações à base de chá; preparações à base de malte; 
café, sucedâneos do café; cacau, preparações e bebidas à base de cacau; 
chocolate, produtos de chocolate; preparações e bebidas à base de chocolate; 
produtos de pastelaria, confeitaria, doçaria e gelataria, incluindo doces, 
bolachas, bolos, bolos congelados, biscoitos, waffels, caramelos (doçaria), 
pudins, gelados alimentares, sorvetes (gelados), sobremesas de gelatina com 
sabores, mel e sucedâneos do mel; gomas de mascar (pastilhas); produtos de 
padaria, pão e levedura; cereais para o pequeno almoço, muesli, corn flakes, 
barras de cereais, cereais prontos a comer e preparações de cereais; arroz, 
noodles, produtos alimentares à base de arroz, de farinha ou de cereais, 
também sob a forma de refeições prontas a comer; pizzas, sandwiches, mis-
turas de pasta alimentar e de massa para bolos preparadas e prontas a cozi-
nhar; temperos; molhos (condimentos), ketchup (molho), maionese, mostar-
da, preparações aromáticas para a alimentação, ervas aromáticas em conser-
va (temperos), ervas (condimentos), especiarias, condimentos, molhos para 
saladas, vinagre, sal. CLASSE 32: Águas minerais (bebidas); águas gasosas; 
refrigerantes; néctares de frutas, sem álcool; bebidas de frutas; sumos de 
frutas; preparações para fazer bebidas; xaropes para bebidas; essências para 
a preparação de bebidas; cervejas; bebidas não alcoólicas. CLASSE 33: 
Bebidas alcoólicas com excepção de cervejas); vinhos, vinhos verdes, vi-
nhos espumosos, aguardentes e whisky. 

CLASSE 25: Anoraques; vestuário; uniformes; fatos e collants; cuecas, 
calções e tangas; camisaria; cintos de dinheiro [vestuário]; calçado; vestuário 
desportivo; sobretudos (excepto vestuário para uso exclusivo para desporto e 
vestuário tradicional coreano); hanbok [vestuário tradicional coreano]; roupa 
interior; camisas; meias; gravatas; luvas para vestuário com tecnologia táctil 
para produtos electrónicos; bonés sendo chapelaria; máscaras faciais de 
Inverno (vestuário); cintos de couro [vestuário]; vestuário impermeável.  

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade numero 40-2021-
00221457 na data 01-11-2021 na correia do sul.  



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

63 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

00004964/2022/ME/MS  
35, 41  
 
Porto Editora, S.A. 
 
PORTUGAL  
Rua da Restauração, nº365 4099 - 023 Porto, Portugal  
 
Comercial  
05-05-2022  
CLASSE 35: Publicidade, gestão de negócios comerci-
ais, administração comercial, trabalhos de escritório. 
CLASSE 41: Educação, formação, divertimento e ativi-
dades desportivas. 

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 

00004965/2022/ME/MS 
43 
 
IBEROSTAR HOTELES y APARTAMENTOS, SL  
 
Espanha  
General Riera, 154, 07010 Palma de Mallorca  
 
Comercial  
25-05-2022  
CLASSE 43: Serviços de reserva de alojamento para 
viajantes, serviços de catering para hoteis. 

 

00004966/2022/ME/MP  
28 
 
KIA CORPORATION  
COREIA DO SUL  
 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 
Industrial e Comercial  
28-04-2022  
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 

00004967/2022/ME/MP  
10 

 
KIA CORPORATION  
 
COREIA DO SUL  
 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 

Industrial e comercial  
28-04-2022  
 
Abaixo listado 

 00004968/2022/ME/MS  
39 
 
KIA CORPORATION  
 
COREIA DO SUL  
1, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 
 
Industrial e comercial  
28-04-2022  
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 28: Jogos e brinquedos; jogos e brinquedos portáteis com funções 
de telecomunicações; artigos de ginástica e desporto; engodos para caça ou 
pesca; redes para borboletas; brinquedos para animais de estimação; orna-
mentos para árvores de Natal, excepto artigos de iluminação e confeitaria; 
aparelhos de voltas em parques de diversões; brinquedos (artigos para brin-
car); bonecas; brinquedos; carrinhos de brinquedo; modelos de veículos à 
escala; jogos; máquinas para exercícios físicos; ascensores [equipamento de 
alpinismo]; sacos de golfe; equipamento de golfe; bolas de golfe; equipa-
mento de pesca. 

IBEROSTAR BEACHFRONT 

RESORTS 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade numero 40-2021-
00221458 na data 01-11-2021 na correia do sul.  

CLASSE 10: Aparelhos e instrumentos médicos; instrumentos médicos; 
membros, olhos e dentes artificiais; fatos robotizados de exoesqueleto para 
fins médicos; coletes de suspensão quiroprática; aparelhos de massagem 
para uso pessoal; aparelhos de reabilitação corporal para fins médicos; ter-
mómetros médicos; dispositivos de medição de gordura corporal para uso 
médico; artigos ortopédicos; medidores de glucose no sangue; nanorobots 
para fins médicos; robots cirúrgicos; aparelhos e instrumentos dentários; 
cobertores para fins médicos; fios para uso médico; biberões para bebés; 
arrastadeiras; vestuário médico; luvas para fins médicos; máscaras sanitárias 
para fins médicos. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade numero 40-2021-
00221464 na data 01-11-2021 na correia do sul.  

CLASSE 39:  Serviços logísticos que consistem no armazenamento, transporte e entrega de mercadorias; transporte, entrega, embalagem e armazenamento 
de mercadorias; serviços de embalagem, engradação e armazenamento; locação de automóveis de aluguer; reboque de automóvel de emergência; informa-
ção sobre transporte; fornecimento de informação relativa ao transporte de automóveis; aluguer de automóveis; serviços de partilha de automóveis; rastreio 
de frotas de automóveis usando navegação electrónica e dispositivos de localização [informação sobre transporte]; reboque e transporte de automóveis 
como parte dos serviços de avaria de veículos; fornecimento de informações sobre estradas e tráfego; serviços de depósito para armazenamento de veícu-
los; aluguer de cadeiras de rodas; serviços relacionados com viagens incluídos nesta classe; realização de excursões turísticas por automóveis; armazena-
mento físico de dados, documentos, fotografias digitais, música, imagens, vídeo e jogos de computador armazenados electronicamente; embalagem de 
mercadorias; aluguer de fatos de mergulho; armazenamento, distribuição e fornecimento de energia e combustível; armazenamento e distribuição de elec-
tricidade. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade numero 40-2021-0221450 na data 01-11-2021 na correia do sul.  
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00004969/2022/ME/MP  
01, 04  
 
MOTUL  
 
FRANÇA  
119, Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers, Fran-
ça  
 
Industrial e comercial  
10-08-2022  
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 

00004970/02022/ME/MS  
03, 09, 25, 35, 42  
 
H World Holdings Singapore Pte. Ltd. 
 
SINGAPURA  
11 Penang Lane, Singapore 238485  
 
Industrial e Comercial  
12-08-2022  
Abaixo listado 

CLASSE 01: produtos químicos para arrefecimento de líquidos, produtos 
químicos como ingredientes para a composição de lubrificantes; aditivos 
químicos para a composição de lubrificantes; aditivos químicos para carbu-
rantes; produtos químicos destinados á indústria, ás ciências. fotografia, 
assim corno à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais 
em bruto, matérias plásticas em bruto: fertilizantes para solo; composições 
extintoras; preparações para têmpera e soldadura de metais; substâncias 
químicas para a conservação de alimentos; materiais de curtimento; matérias 
adesivas para uso na indústria; produtos impermeabilizantes. anticongelan-
tes, para a remoção do tártaro, (sem ser para uso doméstico). CLASSE 04: 
óleos e gorduras industriais; lubrificantes: óleos, gorduras e lubrificantes 
para motores de veículos; aditivos não químicos para carburantes; composi-
ções para absorver, molhar e ligar a poeira, para uso na manutenção de mo-
tores de veículos e todos os motores de máquinas; combustíveis (incluindo 
gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas. mechas para ilumi-
nação; composições utilizadas como aglutinantes para combustíveis. agluti-
nantes de poeira, óleos para forquilhas. 

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 especiais e ofertas diárias nos domínios dos bens e serviços de consumo e viagens e alojamento; Software 
de aplicação informática. nomeadamente, software que permite aos utilizadores aceder a descontos. reduções, informação de comparação de preços e avalia-
ções de produtos. CLASSE 25: Vestuário, calado, chapelaria; vestuário para criança; Vestuário para bebé; Roupões de banho; Fatos de banho. Calções; 
Cintos (vestuário]; Blusas; Casacos de malha; Calças; Fatos (vestuário); Camisas; T-shirts; Saias; Potos; Camisolas Ipullover31; Coletes; Vestidos; Casacos; 
Casacos (vestuário]; Roupa interior; peles [vestuário]; Luvas [vestuário] ; Cachecóis [vestuário]; Luvas sem dedos; Cachecóis; Echarpes; Xailes; Gravatas; 
Colarinhos; Chapéus; Palas de bonés; Meias de malha; Fatos para homem; Casacos para a chuva [Impermeáveis]; Meias; Collants; Leggings (calças); Pija-
mas; Fatos de treino; Punhos de Calçado de praia; Sapatos para esqui; Sapatos de desporto: pantufas; Vestuário de desporto; Botas; Sandálias; Fitas para 
cabeça [vestuário); coberturas para a cabeça; uniformes. CLASSE 35: Publicidade online numa rede informática; Serviços de agências de publicidade; As-
sistência 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. timeshare. viagens e de férias através de um programa de prêmios de incentivo; Organização, funcionamento e 
supervisão de programas de fidelização; Condução de programas de fidelização, 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. promoção e comercialização de bens e serviços de terceiros através de redes de comu-
nicação electrónica e óptica; Fornecimento de informação sobre aluguer de automóveis. tarifas aéreas, navios de cruzeiro. e comparação de tarifas de aloja-
mento temporário; Serviços de loja de retalho, nomeadamente loja de presentes, lembranças e serviços de loja de conveniência; Administração de assuntos 
comerciais de licenciamento e franchise. 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 ISaaSl: Armazenamento eletrónico de dados; 
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. criticas e recomendações sobre even-
tos e actividades no campo hoteleiro, resort, companhia aérea, aluguer de automóveis, time share, viagens e serviços de férias. 

CLASSE 03: preparações cosméticas e de higiene pessoal, não medicinais: 
Dentífricos não medicinais: Produtos de perfumaria: óleos essenciais; Pre-
parações para branquear e outras substâncias para a lavagem; Preparações 
para limpar. polir. desengordurar e raspar; Sabão; Loções, Cremes; Másca-
ras faciais; Cosméticos; Batons para os lábios; Preparações para desmaqui-
lhagem; Loções capitares; Condicionadores para o cabelo; Champôs; Dentí-
fricos; Elixires para a lavagem da boca; Produtos de toilette; Preparações de 
limpeza do cabelo, rosto e corpo; Pós de limpeza facial e corporal; Esfolian-
tes faciais e corporais; Gel de banho; Sais de banho; óleos para o corpo 
(cosméticos); óleos de aromaterapia [para uso cosmético); óleos de massa-
gem; Pó de talco para a toilette: Loções para as mãos; Preparações e subs-
tancias para o cuidado das unhas; Preparações para bronzear (cosméticos); 
Loção bronzeadora corporal; Loção bronzeadora para o rosto; Incen-
so.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 eletrónicos e informáticos 
vestíveis com uma vasta gama de funções eletrónicas e informáticas,  

 

00004971/2022/ME/MS  
43 
 
H World Holdings Singapore Pte. Ltd.  
 
SINGAPURA  
11 Penang Lane, Singapore 238485  
 
Industrial e comercial  
12-08-2022  
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

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 alojamento 
de turistas; Serviços de casas de retiro para a terceira idade; Serviços de 
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 produ-
tos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004972/2022/MN/MP  
09 
 
EMEP, S.A. - Empresa de Mobilidade e Estacionamen-
to da Praia  
 
CABO VERDE  
Rua Dr. Julio Abreu nº, Rés-do- Chão  
 
Industrial e comercial  
17-08-2022  
CLASSE 09: Software aplicativo de pagamento online 
de parques de estacionamento. 
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00004973/2022/ME/MP  
12 
 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
 
JAPÃO  
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichen-ken, Japão  
 
Industrial e comercial 
10-08-2022  
CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para es-
tes. 

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 

00004975/2022/ME/MP  
30  
 
LUIGI LAVAZZA S. P. A.  
 
ITÁLIA  
VIA BOLOGNA 32, 10152 TORINO, Italy  
 
Industrial e comercial  
17-09-2022  
Abaixo listado 

 

00004977/2022/MN/MP  
33 
 
STEAM95  
CABO VERDE  
 
Rua Angola 10, Mindelo, SV  
 
Industrial e comercial  
13-08-2022  
CLASSE 33: Bebidas Alcoólicas. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00004980/2022/ME/MP&S  
03, 09, 25, 35, 42  
 
H World Holdings Singapore Pte. Ltd.  
 
SINGAPURA  
11 Penang Lane, Singapore 238485  
 
Comercial  
12-08-2022  
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 30: massas e macarrão: tapioca e sagu; farinha e preparações 
feitas à base de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; gelado. 
sorvetes e outros gelados comestíveis: açúcar, mel. melaço: levedura, fer-
mento em pó: sal: condimentos. especiarias, ervas conservadas; vinagre. 
molhos e outros condimentos; gelo (água congelada); edulcorantes com 
gorduras lácteas: café. chá. cacau e café artificial; café não torrado; bebidas 
à base de café; aromatizantes de café; bebidas de café com leite: bebidas à 
base de cacau; bebidas á base de chocolate; cate descafeinado: extractos de 
café; misturas de café: café liofilizado: aromatizantes alimentares. excepto 
óleos essenciais; cevada para utilização como substituto do café; cápsulas 
de café, cheias. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004979/2022/ME/MP  
29 
 
PROBAIXA, SA  
 
PORTUGAL  
 
Zona Industrial das Lamas, Santo António, 6120-786, 
Mação, Portugal 
Industrial e comercial  
17-08-2022  
 
CLASSE 29: Iogurtes. 

STARLET CROSS LAVAZZA 

BARRAKA 

YOLAND 

CLASSE 03: Preparações cosméticas e de higiene pessoal, não medicinais; 
Dentífricos não medicinais; Produtos de perfumaria; Óleos essenciais; Pre-
parações para branquear e outras substâncias para a lavagem; Preparações 
para limpar, polir, desengordurar e raspar; Sabão; Loções, Cremes; Máscaras 
faciais; Cosméticos; Batons para os lábios; Preparações para desmaquilha-
gem; Loções capilares; Condicionadores para o cabelo; Champôs; Dentífri-
cos; Elixires para a lavagem da boca; Produtos de toilette; Preparações de 
limpeza do cabelo, rosto e corpo; Pós de limpeza facial e corporal; Esfolian-
tes faciais e corporais; Gel de banho; Sais de banho; Óleos para o corpo 
[cosméticos]; Óleos de aromaterapia [para uso cosmético]; Óleos de massa-
gem; Pó de talco para a toilette; Loções para as mãos; Preparações e substân-
cias para o cuidado das unhas; Preparações para bronzear [cosméticos]; 
Loção bronzeadora corporal; Loção bronzeadora para o rosto; Incenso. 
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 25: Vestuário, calçado, chapela-
ria; Vestuário para criança; Vestuário para bebé; Roupões de banho; Fatos 
de banho; Calções; Cintos [vestuário]; Blusas; Casacos de malha; Calças;  
Fatos (vestuário); Camisas; T-shirts; Saias; Polos; Camisolas [pullovers]; 
Coletes; Vestidos; Casacos; Casacos [vestuário]; Roupa interior; Peles 
[vestuário]; Luvas [vestuário]; Cachecóis [vestuário]; Luvas sem dedos;  

Cachecóis; Echarpes; Xailes; Gravatas; Colarinhos; Chapéus; Palas de bo-
nés; Meias de malha; Fatos para homem; Casacos para a chuva 
[Impermeáveis]; Meias; Collants; Leggings [calças]; Pijamas; Fatos de 
treino; Punhos de camisa; Calçado de praia; Sapatos para esqui; Sapatos de 
desporto; Pantufas; Vestuário de desporto; Botas; Sandálias; Fitas para 
cabeça [vestuário]; Coberturas para a cabeça; Uniformes.CLASSE 35: Pu-
blicidade online numa rede informática; Serviços de agências de publicida-
de; Assistência na direção de negócios comerciais; Gerência administrativa 
de hotéis; Serviços de outsourcing [assistência em negócios comerciais]; 
Fornecimento de informações comerciais através de um website; Adminis-
tração 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; Promo-
ção de serviços de hotel, resort, companhia aérea, aluguer de automóveis, 
time-share, viagens e de férias através de um programa de prémios de in-
centivo; Organização, funcionamento e supervisão de programas de fideli-
zação; Condução de programas de fidelização, recompensa, afinidade e 
incentivo ao cliente para promoção comercial e para fins publicitários; Ser-
viços de consultoria e gestão empresarial na área da hotelaria, viagens, 
planeamento de viagens e funcionamento de negócios relacionados com 
viagens; Serviços de publicidade, nomeadamente, promoção e comercializa-
ção de bens e serviços de terceiros através de redes de comunicação electró-
nica e óptica; Fornecimento de informação sobre aluguer de automóveis, 
tarifas aéreas, navios de cruzeiro, e comparação de tarifas de alojamento 
temporário; Serviços de loja de retalho, nomeadamente loja de presentes, 
lembranças e serviços de loja de conveniência; Administração de assuntos 
comerciais de licenciamento e franchise.CLASSE 42: Atualização de soft-
ware; 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 eletrónico 
de dados; Conceção e desenvolvimento de software no domínio das aplica-
ções para telemóvel; Investigação e desenvolvimento de software informáti-
co; Design de decoração de interiores; Fornecimento de um website onde os 
utilizadores podem publicar e transmitir classificações, críticas e recomen-
dações sobre eventos e actividades no campo hoteleiro, resort, companhia 
aérea, aluguer de automóveis, time share, viagens e serviços de férias. 
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00004981/2022/ME/MS  
43 
 
H World Holdings Singapore Pte. Ltd.  
 
SINGAPURA  
11 Penang Lane, Singapore 238485  
 
Comercial  
12-08-2022  
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 

00004982/2022/ME/MP&S  
07, 09, 11, 14, 42  
 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
 
COREIA DO SUL  
 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-
do, Republic of Korea  
 
Industrial e comercial  
17-08-2022  
Abaixo listado 

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 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 características que permitem 
aos participantes ganhar pontos a serem trocados por alojamento gratuito 
com desconto, tarifas aéreas, aluguer de automóveis, cruzeiros, presentes e 
produtos. 

 

CLASSE 07: Máquinas de lavar louça; batedeiras eléctricas para uso do-
méstico; sacos para aspiradores eléctricos; aspiradores eléctricos; máquinas 
de lavar eléctricas para uso doméstico; aspiradores robóticos. CLASSE 09: 
Telemóveis; câmaras digitais; reprodutor de média portátil; computadores 
portáteis; auriculares sem fios para telemóveis; auriculares sem fios para 
telefones inteligentes; auriculares sem fios para computadores tipo tablet; 
baterias recarregáveis; carregadores de baterias; estojos em couro para tele-
móveis; estojos de couro para telefones inteligentes; estojos em couro para 
computadores tipo tablet; capas de virar para telemóveis; capas de virar para  

telefones inteligentes; capas de virar para computadores tipo tablet; computadores tipo tablet; receptores de televisão; componentes electrónicos de áudio, 
nomeadamente sistemas de som "surround"; descodificadores digitais; leitores de DVD; visualizadores de díodos emissores de luz; monitores [hardware de 
computador]; óculos 3D; computadores; impressoras para computadores; semicondutores; hardware informático; periféricos informáticos; sensores eléctri-
cos; roteadores de rede sem fio; fechaduras electrónicas; fechadura electrónica digital de portas; dispositivo de controlo por computador para fechadura 
electrónica digital de portas; software informático; roteadores sem fio; actuadores eléctricos; aplicações de software informático descarregáveis; software de 
aplicação informática para telemóveis; firmware informático; relógios inteligentes; periféricos informáticos vestíveis; periféricos vestíveis para computado-
res; periféricos vestíveis para telemóveis; periféricos vestíveis para receptores de dados móveis; dispositivos electrónicos digitais vestíveis constituídos 
principalmente por telefones inteligentes com a forma de um relógio; dispositivos electrónicos digitais vestíveis, nomeadamente relógios inteligentes que 
incorporam tecnologia de comunicação sem fios e constituídos principalmente por software e ecrãs de visualização para execução de aplicações móveis, 
visualização, envio e recepção de textos, e-mails, alertas, dados e informações de telefones inteligentes; pontes de rede informática; pontes de rede informá-
tica sem fios; rede de comunicações constituída por hardware e software informático para instalação e configuração de redes locais; redes de comunicação, 
consistindo em várias centrais independentes sem fio ou unidades LAN (rede local) e hardware e software de rede associados, que estabelecem uma rede 
digital em malha sem fio e comunica com o utilizador final; dispositivos de rede doméstica; hardware de barramento universal em série (USB); software 
operacional USB (barramento em série universal); centrais USB; unidades flash USB pré-gravadas com software utilizado para permitir que dispositivos 
electrónicos partilhem dados e comuniquem entre si; "dongle" de barramento em série universal (USB) (adaptadores de rede sem fio); hardware informáti-
co, nomeadamente controladores de rede para uso doméstico; adaptadores para acesso a redes sem fios; software de domótica para desenvolvedores e clien-
tes; software de aplicação móvel para domótica; tomada eléctrica; tomadas de corrente; centrais de rede informática; centrais de comunicação; termómetros 
electrónicos (excepto para uso médico); interruptores electrónicos; campainhas de porta eléctricas; altifalantes; controlos eléctricos para sistemas de irriga-
ção por aspersão; telefones inteligentes; relógios que comunicam dados a assistentes digitais pessoais, telefones inteligentes, computadores tipo tablet, 
PDAs e computadores pessoais através de sítios na Internet e outras redes informáticas e de comunicação electrónicas; pulseiras de relógio que comunicam 
dados a assistentes digitais pessoais, telefones inteligentes, computadores tipo tablet, PDAs e computadores pessoais através de sítios na Internet e outras 
redes informáticas e de comunicação electrónicas; pulseiras que comunicam dados a assistentes digitais pessoais, telefones inteligentes, computadores tipo 
tablet, PDAs e computadores pessoais por meio de sítios da Internet e outras redes de computadores e comunicações electrónicas. CLASSE 11: Condiciona-
dores de ar; esterilizadores de ar; fogões eléctricos; fornos eléctricos; secadores de roupa eléctricos; frigoríficos eléctricos; lâmpadas de díodos emissores de 
luz; fornos de microondas; aspersores de irrigação; lâmpadas; aparelhos eléctricos de gestão de roupa sob a forma de vaporizadores de vestuário para uso 
doméstico; desumidificadores para uso doméstico; filtros para ar condicionado; ventoinhas eléctricas para uso doméstico; aparelhos para cozinhar, nomea-
damente placas para cozinhar eléctricas. CLASSE 14: Relógios; peças e acessórios para relógios; relógios de pulso; relógios de parede e relógios de pulso 
electrónicos; pulseiras (joalharia); pulseiras de relógio; relógios de controlo [relógios mestres]. CLASSE 42: Fornecimento de informações tecnológicas no 
domínio da Internet das Coisas (IoT) e software de interface de programação de aplicações (API) e serviços de software como serviço (SaaS) e serviços de 
plataforma como serviço (PaaS); serviços de software como serviço (SAAS); desenvolvimento de software informático; concepção de software informático; 
actualização de software informático; pesquisa de software informático; manutenção de software informático; concepção de sistemas informáticos; análise 
de sistemas informáticos; programação informática; desenvolvimento de programas informáticos; desenvolvimento de programas de processamento de 
dados; fornecimento de informações nos domínios da concepção e desenvolvimento de software e instalação e manutenção de software; desenvolvimento de 
hardware informático; concepção de hardware informático; serviços de segurança informática, nomeadamente aplicação, restrição e controlo de privilégios 
de acesso de utilizadores de recursos informáticos para recursos de nuvem, móveis ou de rede com base em credenciais atribuídas; fornecimento de software 
não descarregável em linha para visualização, gravação, armazenamento, partilha e análise de áudio ou vídeo, transmissão de imagens e vídeos para locais 
remotos; controlo electrónico de um local, residência ou escritório usando computadores e sensores; controlo de sistema de segurança para garantir o bom 
funcionamento; plataforma como serviço (PAAS) com plataformas de software informático para controlo residencial ou ambiental e controlo remoto ou 
acesso de sistemas HVAC, sistemas de gestão de energia, alarmes contra roubo, perturbações, segurança e/ou incêndio, sistemas de iluminação, sistemas de 
travamento de portas, câmaras de vídeo; concepção e desenvolvimento de sistemas de domótica e sistemas de segurança doméstica; concepção e desenvol-
vimento de software para integração de produtos e sistemas de domótica e segurança doméstica; instalação, manutenção e reparação de produtos de domóti-
ca e de segurança doméstica sob a forma de software de domótica e de segurança doméstica; concepção e desenvolvimento de sistemas automatizados de 
controlo doméstico, nomeadamente controladores de temperatura, humidade e eléctricos; controlo de sistemas informáticos por acesso remoto para garantir 
o bom funcionamento; serviços informáticos, nomeadamente actuar como fornecedor de serviços de aplicações no domínio da gestão de conhecimentos 
para hospedar software de aplicações informáticas para efeitos de controlo de sistemas de segurança e domótica e para utilização em acesso remoto de vídeo 
a sistemas de segurança; serviços informáticos, nomeadamente serviços de fornecedor de hospedagem em nuvem; serviços informáticos, nomeadamente 
integração de software informático em vários sistemas e redes; serviços informáticos, nomeadamente fornecimento de servidores de gestão em nuvem a 
terceiros; serviços de programação informática para controlo de localização, comunicação sem fios e interacção remota com dispositivos ou aparelhos.  

SmartThings 
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00004983/2022/ME/MP&S  
04, 35  
 
Vivo Energy Holding B.V.  
 
HOLANDA  
Teleportboulevard 110, 1043 EJ Amsterdam, The Net-
herlands 
 
Industrial e comercial  
22-08-2022  
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 

00004984/2022/ME/MP&S  
09, 25, 42  
 
NEDBANK LIMITED  
 
ÁFRICA DO SUL  
135 Rivonia Road, Sandton, Gauteng, 2196 South Afri-
ca  
 
Industrial e comercial  
23-08-2022  
Abixo listado 

CLASSE 04: Petróleo e produtos derivados do petróleo, incluindo combustí-
veis para motores, óleos para motores e lubrificantes para motores; óleos e 
massas lubrificantes; óleos, massas e lubrificantes industriais; óleos, massas 
e lubrificantes sintéticos; óleo combustível; combustíveis para queima, 
aquecimento e cozinhar; combustível diesel; querosene; combustível de 
aviação; combustível marítimo; composições absorventes, humidificantes e 
aglutinantes de poeira; iluminantes; gás de petróleo liquefeito; betume; velas 
e pavios para iluminação. CLASSE 35: Serviços de revenda e venda por 
grosso; publicidade, gestão comercial; comercialização; administração em-
presarial; funções de escritório. 

 

00004985/2022/MN/MS  
35, 41  
 
THE OFFICE - CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO  
 
CABO VERDE  
Nossa Senhora da Graça - Prainha - Santiago  
 
 
Comercial  
22-07-2022  
CLASSE 35: Publicidade; Consultoria e gestão para 
negócios. CLASSE 41: Organização de eventos cultu-
rais; feiras/congressos. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 09: Suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e 
outros meios de registo digital; Equipamento para o processamento de da-
dos, computadores; Computadores e periféricos adaptados para uso com 
computadores; Software; Software gravado e descarregável; Software para 
utilização como uma interface de programação de aplicações ("API"); Soft-
ware de chatbot; Software de assistente virtual; Assistentes pessoais 
(PDAs); Software informático de comércio eletrónico; Aplicações móveis; 
Publicações eletrónicas descarregáveis; Aparelhos para processamento de 
pagamentos eletrónicos; Terminais de pagamento eletrónico; Cartões de 
fidelidade magnéticos ou codificados; Cartões de crédito ou de débito mag-
néticos ou codificados; Cartões de circuitos integrados [smart cards] de 
crédito ou débito; Suportes de gravação digital ou de registo analógico 
virgem e suportes de armazenamento. CLASSE 35: Publicidade; Gestão de 
empresas; Administração de empresas; Serviços de trabalhos administrati-
vos; Serviços de informação e de assessoria relacionados com os mesmos; 
Agrupamento, para benefício de terceiros, de uma variedade de produtos e 
serviços, permitindo aos consumidores comparar e adquirir comodamente 
esses produtos e serviços; Disponibilização de um espaço de mercado onli-
ne para compradores e vendedores de produtos e serviços; Publicidade 
online numa rede informática; Serviços de venda a retalho online. CLASSE 
42: Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de 
concepção a eles referentes; Serviços de análises e pesquisas industriais; 
Concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de compu-
tadores; Fornecimento de software não descarregável; Aplicações de soft-
ware online; Hospedagem de conteúdo de entretenimento multimédia e 
conteúdo educacional para terceiros; Alojamento de plataformas de comér-
cio eletrónico.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004987/2022/ME/MP  
33 
 
CONDADO PORTUCALENSE SOCIEDADE DE 
VINHOS LDA 
PORTUGAL  
 
Estrada Nacional 115-4 entre km 11,4/11,6, Casal da 
Machada, Corredouras 2630 - 318 Arruda dos Vinhos, 
Portugal  
 
Industrial e Comercial  
04-03-2022  
CLASSE 33: Vinhos. 

NEDBANK 

 

00004999/2022/ME/MP&S  
09, 35 
 
SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMI-
TED  
 
CHINA  
Room 03, 23/F, Unit B Building, No. 9, Shenzhen Bay 
Eco-Techonology Park, Yuehai Street, Nanshan Dis-
trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China  
 

Industrial e comercial 
12-07-2022  
 
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

CLASSE 09: Programas de computador, gravados; software [programas de 
computador gravados]; programas de computador descarregáveis; platafor-
mas de software, gravadas ou descarregáveis; programas de sistemas operati-
vos, gravados; telefones móveis; leitores multimédia portáteis; "emoticons" 
descarregáveis para telemóveis; toques de chamada descarregáveis para 
telemóveis; ficheiros de imagem descarregáveis. CLASSE 35: Fornecimento 
de informações comerciais através de um website; organização de exposi-
ções para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas para tercei-
ros; fornecimento de um mercado online para compradores e vendedores de 
bens e serviços; elaboração de perfis de consumidores para fins comerciais 
ou de marketing; optimização de motores de busca para promoção de ven-
das; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; 
compilação de índices de informação para fins comerciais ou pub;icitários;  

marketing direccionado; marketing; serviços publicitários através de ppc 
(pay-per-click); publicidade online numa rede informática; publicidade; 
optimização do tráfego de websites. 
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1 118 225 
 
14 
 
Montres Tudor SA 
 
Switzerland 
 

Rue François-Dussaud 3, CH-1211 Genève 26 (Switzerland) 
 
 
July 6, 2022  
 
Jewelry, timepieces, namely watches, wristwatches, component parts for timepieces and accessories for timepieces not 
included in other classes, clocks and other chronometric instruments, chronometers, chronographs, apparatus for timing 
sports events, time measuring and marking apparatus and instruments not included in other classes; dials, clock hands 
(clock and watch making), cases, boxes and presentation cases for timepieces and jewelry. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

 

1 118 224 
 

14 
 
Montres Tudor SA 
 
Switzerland 
 
Rue François-Dussaud 3, CH-1211 Genève 26 (Switzerland) 
 
 

July 6, 2022 
 
Jewelry, timepieces, namely watches, wristwatches, component parts for timepieces and accessories for timepieces 
not included in other classes, clocks and other chronometric instruments, chronometers, chronographs, apparatus for 
timing sports events, time measuring and marking apparatus and instruments not included in other classes; dials, clock 
hands (clock and watch making), cases, boxes and presentation cases for timepieces and jewelry. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

586 558 
 

14 
 
ROLEX SA 
 
Switzerland 
 
3-5-7 rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 26 (Switzerland) 
 
 
July 7, 2022 
 
Precious metals and their alloys and objects made of precious metals, their alloys or coated therewith, namely handi-
crafts, ornamental objects, tableware (except cutlery), epergnes, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette 
holders for smoking, tie pins, cuff links, pendants (included in this class); jewelry, precious and semi-precious stones; 
timepieces, namely watches, watchmaking materials, wall clocks, small clocks, alarm clocks and other chronometric 
instruments, chronometers, chronographs, apparatus for timing sports events, time measuring and marking facilities, 
time displaying boards and devices, watch bands, dials, cases, casings, presentation cases for timepieces and jewelry. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

70 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

779 866 
 

14 
 
ROLEX SA 
 
Switzerland 
 
3-5-7 rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 26 (Switzerland) 
 
 
July 7, 2022 
 
Agates, clock hands (timepieces), boxes of precious metal for needles, needles of precious metal, needle boxes of pre-
cious metal, precious metal alloys, match boxes of precious metal, jewellery of yellow amber, pearls made of ambroid,  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

amulets (jewellery), anchors (timepieces), rings (jewellery), silver thread, spun silver, silverware (tableware), works of art of precious metal, table plates of 
precious metal, rings (jewellery), pendulums (timepieces), barrels (timepieces), jewellery, candle rings of precious metal, cigar and cigarette cases of preci-
ous metal, tea caddies of precious metal, clock cases, boxes of precious metal, watch cases, boxes of precious metal for sweetmeats, earrings, buckles of 
precious metal, candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal, chain mesh purses of precious metal, cufflinks, bracelets (jewellery), watch-
straps, charms, brooches (jewellery), cruets of precious metal, busts of precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal, dials (timepieces), sundi-
als, clockworks, coffee services of precious metal, nonelectric coffeepots of precious metal, candelabra (candlesticks) of precious metal, candle holders 
(candlesticks) of precious metal, nutcrackers of precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains (bijouterie), watch chains, chronographs 
(watches), chronometers, chronometric instruments, chronoscopes, cigar and cigarette holders of precious metal, cigar cases of precious metal, jewellery 
cases of precious metals, necklaces (bijouterie), main clocks (master clocks), egg cups of precious metal, baskets of precious metal for household use, neck 
tie pins, tie pins, jugs of precious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating), small jewellery boxes of precious metal, cases for timepieces, 
pins (bijouterie), ornamental pins, snuffers of precious metal, needle cases of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, cases for clocks 
and timepieces, figurines of precious metal, threads of precious metal (bijouterie), tea filters of precious metal, flasks of precious metal, harness fittings of 
precious metal, goblets of precious metal, tankards of precious metal, clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet stands of precious metal, badges of preci-
ous metal, iridium, ivory ornaments, unwrought or semi-wrought jet, copper tokens, jewellery, ingots of precious metal, medals, lockets (bijouterie), cruet 
frames of precious metal, unwrought or semi-wrought precious metals, coins, watches, wristwatches, movements of clocks and watches, olivine (gems), 
spun gold (bijouterie), gold thread (bijouterie), unwrought or beaten gold, silverware (excluding cutlery), hat ornaments of precious metal, ornaments of jet, 
osmium, palladium, ornaments (bijouterie), silver ornaments, shoe ornaments of precious metal, tea strainers of precious metal, strainers of precious metal, 
wall clocks, pearls (bijouterie), precious stones, semi-precious stones, gemsious stones, trays of precious metal for household use, platinum (metal), dishes 
of precious metal, pepper pots of precious metal, match holders of precious metal, holders for cigars and cigarettes of precious metal, fancy key rings, 
toothpick holders of precious metal, purses of precious metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of precious metal, powder compacts of precious 
metal, household or kitchen containers of precious metal, watch springs, alarm clocks, rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad bowls of 
precious metal, salt cellars of precious metal, services (tableware) of precious metal, objects of imitation gold, saucers of precious metal, soup bowls of 
precious metal, spinels (gems), statues of precious metal, statuettes of precious metal, paste jewellery, sugar bowls of precious metal, epergnes of precious 
metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious metal, tea services of precious metal, teapots of precious metal, urns of precious metal, kitchen uten-
sils of precious metal, household utensils of precious metal, tableware of precious metal, vases of precious metal, sacred vessels of precious metal, watch 
crystals. 

 

1 349 690 
 
32 
 
InBev Belgium SRL 
 
Belgium 
 
Boulevard Industriel 21, B-1070 Bruxelles (Belgium) 
 
 
July 7, 2022 
 
Beers. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

Certified description of the mark: White, golden and blue. 
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1 495 816 
 

09 
 
Apple Inc 

 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 6, 2022 
 
Magnetically encoded credit cards; downloadable and recorded computer software for use in credit card issuance, cre-
dit card information verification and authentication, and credit card payment authorization, transmission, and  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

 

1 495 374 
 
42 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 6, 2022 
 
Providing online non-downloadable computer software for use in credit card issuance, credit card information verifica-
tion and authentication, and credit card payment authorization, transmission, and transaction processing; providing  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

transaction processing; downloadable and recorded computer software for use in compiling and displaying credit card account statements, merchant and 
vendor information, analyses of transactions, and payment schedules; downloadable and recorded computer software for use in contactless transactions 
with merchants and vendors; downloadable and recorded computer software for use in detecting fraud and ensuring the privacy and security of credit card 
payments and contactless transactions. 

online non-downloadable computer software for use in compiling and displaying credit card account statements, merchant and vendor information, analy-
ses of transactions, and payment schedules; providing online non-downloadable computer software for use in contactless transactions with merchants and 
vendors; providing online non-downloadable computer software for use in detecting fraud and ensuring the privacy and security of credit card payments 
and contactless transactions. 

 

1 423 077 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 6, 2022 
 
Computer software for searching, browsing, sampling, purchasing, downloading, reading, displaying, storing, transmit-
ting, sharing, organizing, highlighting, annotating, customizing, reviewing, rating, authoring, designing, and publishing  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

electronic books, magazines, newspapers, periodicals, journals, newsletters, brochures, audiobooks, multimedia works, and other publications and docu-
ments. 
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technology, children, families, religion, spirituality, games, hobbies, fiction, and topics of general interest; providing a website for the uploading, storing, 
sharing, viewing and posting of podcasts (terms considered too vague by the International Bureau - Rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); providing 
websites featuring information about podcasts in the field of entertainment, music, sports, news, and arts and culture (terms considered too vague by the 
International Bureau - Rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); providing information, r eviews and per sonalized recommendations of educa-
tional and entertainment podcasts; publication and presentation of reviews, surveys, and ratings, and providing interactive websites for the posting and 
sharing of reviews, survey, and ratings, relating to educational and entertainment podcasts (terms considered too vague by the International Bureau - Rule 
13 (2) (b) of the Common Regulations). 

 

1 396 581 
 
41 
 

Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 6, 2022 
 
Providing ongoing podcasts in the fields of entertainment, music, news, current events, public affairs, politics, gover-
nment, sports, fitness, recreation, health, medicine, business, finance, history, arts, culture, society, education, science,  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 376 625 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 

 
July 6, 2022 
 
Computer software; computer software for use in reviewing, storing, organizing and playing audio and video content. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 271 615 
 
42 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 6, 2022 
 
Providing online non-downloadable software; providing search engines for obtaining data via the internet and other 
electronic communications networks; computer services, namely, providing a user-customized feed of news, sports,  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

weather, commentary, and other information, content from periodicals, blogs, and websites, and other text, audio, video, and multimedia content; creating 
indexes of online information, sites and other resources available on global computer networks for others; providing computer hardware or software infor-
mation online; electronic data storage services. 
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1 271 615 
 
42 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 6, 2022 
 
Providing online non-downloadable software; providing search engines for obtaining data via the internet and other 
electronic communications networks; computer services, namely, providing a user-customized feed of news, sports,  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 265 412 
 
45 
 

Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 6, 2022 
 
Social networking services; providing a social networking website. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

weather, commentary, and other information, content from periodicals, blogs, and websites, and other text, audio, video, and multimedia content; creating 
indexes of online information, sites and other resources available on global computer networks for others; providing computer hardware or software infor-
mation online; electronic data storage services. 

 

1 071 006 
 
45 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 6, 2022 
 
Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals, namely online social networking 
and introduction services; online social networking services, namely facilitating social interaction among individuals,  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

social introductions, and for finding persons with particular hobbies, interests and backgrounds; providing a social networking website for entertainment 
purposes; security services for the protection of property, namely monitoring of computerized data for security purposes. 
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890 222 
 
35, 37, 42 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 

July 6, 2022 
 
Retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals and consumer electronic devices, 
and demonstration of products relating thereto (35). Maintenance, installation and repair of computer hardware,  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 495 806 
 
38 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 7, 2022 
 

Transmission of streamed music, audio, video, and multimedia content by means of telecommunications networks; 
subscription transmission services by means of telecommunications networks. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

computer peripherals and consumer electronic devices; support services, namely, troubleshooting of computer peripheral and consumer electronic devices 
(37). Support services, namely, troubleshooting of computer hardware and software; maintenance, installation and repair of computer software (42). 

 

1 506 280 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 8, 2022 
 
Radio transmitters and receivers; global positioning systems (GPS devices); computers; wearable computer hardware; 
mobile telephones; smart phones; wireless communication devices for the transmission of data and audio; computer  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

software; peripheral devices for computers, mobile telephones, and mobile electronic devices; wearable computer peripherals; sound reproducing appara-
tus; electronic tags for goods; lanyards for mobile digital electronic devices and wearable electronic devices. 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

75 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

1 336 514 
 
31 
 
PETMAXI S.A. 
 
Portugal 
 
RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, N°470, P-2240-037 
FERREIRA DO ZÊZERE (Portugal) 
 
August 3, 2022 
 
Animal foodstuffs for pets. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 336 880 
 

31 
 
PETMAXI S.A. 
 
Portugal 
 
RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, N°470, P-2240-037 
FERREIRA DO ZÊZERE (Portugal) 
 
August 3, 2022 
 
Animal foodstuffs for pets. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 575 688 
 
03, 05 
 
MRO MaryRuth, LLC 
 
United States of America 
 
1171 South Robertson Blvd, #148, Los Angeles CA 90035 (United 
States of America) 
 
July 19, 2022 
 
List limited to: Lotions for  face and body; body and hand creams; skin masks; eye cream; hand lotions; skin 
masks; hand, facial, and body scrubs; cosmetic preparations; skin and body topical lotions for cosmetic use; creams and  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

oils for cosmetic use; nonmedicated herbal body care products, namely, body oils, salves, and lip balms (03). Multivitamin preparations; multi-mineral 
vitamins; gummy vitamins; vitamins, all of the foregoing made with organic ingredients (05). 
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1 557 220 
 
03, 05 
 
MRO MaryRuth, LLC 
 
United States of America 
 
1171 South Robertson Blvd, #148, Los Angeles CA 90035 (United States of America) 
 
 
July 19, 2022 
 
List limited to: Lotions for  face and body; body and hand creams; skin masks; eye cream; hand lotions; skin 
masks; hand, facial, and body scrubs; cosmetic preparations; skin and body topical lotions; creams and oils for  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

cosmetic use; non-medicated herbal body care products, namely, body oils, salves, and lip balms (03). Probiotic supplements; protein powder supplements; 
vitamins; multivitamin preparations; mineral supplements; enzyme dietary supplements; food supplements, namely, anti-oxidants; herbal supplements; 
gummy vitamins; vitamin drops; nutritional supplements in the form of capsules, tablets, caplets, powder, gummies, spray, and drops; nutritional supple-
ments consisting primarily of iron, calcium, zinc, iodine, turmeric, elderberry, collagen, and omega fatty acids; nutraceuticals for use as a dietary supple-
ment to promote digestion, appetite control, anti-inflammatory, bone health, metabolism, immune support, energy boost, hormone regulation, muscle and 
tissue repair, mood enhancement, heart health, relaxation, cell repair, deep sleep, stress relief, and gluten relief (05). 

Colors claimed: Blue, white, green, r ed, brown, beige, yellow and black. A woman with blue eyes, r ed lips, yellow hair  and a blue collared sh ir t; 
blue sky; white clouds; green hills; green trees; a white and blue structure with red roof, brown doors. 

 

1 438 366 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 24, 2022 
 
Computer software for creating, recording, viewing, sharing, and sending emoticons and electronic messages; compu-
ter software for use in capturing and enhancing images and video; computer software for use in facial recognition and 
mapping on smart phones and tablet computers. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

wearable computer peripherals used for locating, monitoring, and tracking the position of objects and other electronic devices; carrying cases for electronic 
tags for goods (09). Carrying cases, namely, carrying cases of leather and imitations of leather; key cases; leather straps; leather key cases (18). 

 

1 629 400 
 
09, 18 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 27, 2022 
 
Carrying cases for radio transmitters, radio receivers, global positioning systems (gps) devices, and mobile electronic 
devices used for locating, monitoring, and tracking the position of objects and electronic devices; carrying cases for  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 
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1 602 449 
 

14 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 27, 2022 
 
Key chains; key rings. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 099 969 
 
14 
 
Montres Tudor SA 
 
Switzerland 
 
Rue François-Dussaud 3, CH-1211 Genève 26 (Switzerland) 
 
 
August 5, 2022 
 
Jewelry, horological items, namely watches, wristwatches, component parts for horological items and accessories for 
horological items not included in other classes, clocks and other chronometric instruments, chronometers,  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 208 012 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 26, 2022 
 
Computers; computer peripheral devices; computer hardware; handheld computers; tablet computers; handheld digital 
electronic devices and software related thereto; handheld mobile digital electronic devices capable of providing access  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

chronographs, apparatus for timing sports events, apparatus and instruments for marking and measuring time not included in other classes; dials, clock 
hands (clock and watch making), cases, boxes and presentation cases for timepieces and jewelry. 

to the Internet and for the sending, receiving, and storing of telephone calls, electronic mail, and other digital data; car audio apparatus; audio components 
and accessories; telecommunications apparatus and instruments; global positioning system (GPS) devices; telephones; wireless communication devices for 
voice, data or image transmission; cables; apparatus for data storage; global positioning system (GPS) computer software; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files, video files and electronic games in connection with computers, tele-
visions, television settop boxes, audio players, video players, media players, telephones, and handheld digital electronic devices; computer software for use 
on handheld mobile digital electronic devices and other consumer electronics; cables, chargers, docks, docking stations, interfaces, and adapters for use with 
all of the aforesaid goods; computer equipment for use with all of the aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and testing apparatus for all of the afo-
resaid goods; and covers, bags and cases adapted or shaped to contain all of the aforesaid goods. 
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1 411 755 
 

09 
 
APPLE INC. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 1, 2022 
 
Computer application software for mobile and celular phones and handheld computers, namely, software for use in 
animating, processing, and transmitting images. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 075 272 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 2, 2022 
 
Computer software for music recording and mixing. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

planning services in the field of music, namely, identifying audience, communication goals, geography, markets, timing, and appropriate media platforms 
to promote and disseminate an artist's message; data processing services in the field of music; business monitoring and consulting services, namely, 
tracking web sites and consumer behavior to provide strategy, insight, marketing, sales, and operations advise in the field of music; promoting musical 
concerts and other Entertainment events of others (35). Arranging, organizing, conducting, and presenting concerts, live performances, entertainment speci-
al events, and festivals; providing information featuring ongoing radio and television entertainment and music programming, namely, programming featu-
ring musical artists, musical performances, interviews, opinions, commentary and recommendations via a website; music publishing services; music and 
video production services (41). 

 

1 641 737 
 

35, 41 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 8, 2022 
 
Career planning and information services for musicians; advertising, marketing, and promotion services in the field of 
music; market research, namely, analysis of advertising response and market research in the field of music; media  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

Certified description of the mark: The mark consists of a circular  design of black and white zebra str ipes delineating two over lapping zebra he-
ads, one facing left and the other behind it facing right. 
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1 632 288 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 8, 2022 
 
Software for control, customization, and performance of virtual software instruments and audio effects; software for 
operation of MIDI and USB controllers; software for customization and control of guitar sounds, software for amplifier  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

simulation, áudio effects, and tone shaping; software for controlling and mixing audio signals; software for monitoring MIDI inputs, processor usage, and 
memory allocation; software for instrument tuning; software for editing, enhancing, mastering, manipulating, storing, organizing, mixing, producing, and 
broadcasting áudio recordings; software for playing and recording audio. 

 

1 376 308 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 28, 2022 
 
Cameras; cameras incorporated into smartphones and handheld mobile electronic devices; cameras for use in still, 
video, infrared, augmented reality, and multimedia photography and videography; flashes for cameras; flood and  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

Colors claimed: Orange, yellow and black. A background of graphic orange and yellow light r ays coming from the top center  of the square design, 
in the center of the design consists of a black photographic silhouette of a guitar player. 

infrared light illuminators; ambient light sensors; spatial, depth, and distance sensors; sensors, dot projectors, and computer hardware used for capturing 
and displaying gesture, face, and voice; computer software for capturing, editing, augmenting, enhancing and displaying images, photos, video and other 
multimedia content; computer software for spatial, distance and depth measurement; computer software for facial mapping, recognition, and capture. 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

80 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

1 407 126 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 16, 2022 
 
Computer software for use in browsing, searching, reviewing, purchasing, downloading, reviewing, and rating electro-
nic games and software applications; computer software for use in searching and making purchases in online mar-
ketplaces for software applications. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

 

1 374 627 
 
09 
 

Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 17, 2022 
 
Computer software for use in creating, editing, importing, exporting, and sharing video and multimedia content, adding 
animation, graphics, music, sound effects, and special effects to video and multimedia content, and posting video and 
multimedia content to websites and social media platforms. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

Colors claimed: White and blue. The mark consists of three white r ectangles with rounded ends, over lapping to form a tr iangle, on a backgroun d 
of a blue square with rounded ends, forming a stylized letter "A". 

Colors claimed: The color(s) white, blue, and purple is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a purple and blue shaded c ircle 
depicting a stylized design of a white video camera in the center of a white square with rounded corners. 
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1 106 373 
 
38, 39, 40 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 17, 2022 
 
On-line delivery of digital images (38). Physical storage of electronically-stored data, text, images, audio and video; 
physical storage services for archiving electronic data; information and consultation in connection therewith (39).  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

 

1 346 694 
 
07, 08, 09, 11, 12 
 
GIP Development 
 
Luxembourg 
 
2-4, rue du château d'Eau, L-3364 Leudelange (Luxembourg) 
 
 
July 18, 2022 
 
Machine tools; motors and engines [except for land vehicles]; machine coupling and transmission components [except 
for land vehicles]; agricultural implements other than handoperated; incubators for eggs; automatic vending machines; 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

Photographic film developing; photographic film printing; photographic and digital image processing, printing, and reproduction; on-line processing, and 
developing of digital images; on-line printing of digital images onto photographic paper, photographic books or merchandise; advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid. 

washer-dryers; washing apparatus; pressure washers; textile washing machines; industrial washing machines; ultrasonic washing machines; electric was-
hing machines; washing drums [machines]; domestic washing machines; washing machines (coin-operated -); combined washing and drying machines; 
washing machines for household purposes; sweeping, cleaning, washing and laundering machines; dish washing machines for industrial purposes; dish 
washing machines for household purposes; spin dryers; dry-cleaning machines; electrical appliances used in kitchen for whisking; electrical appliances 
used in kitchen for crushing; electric kitchen appliances for chopping, mixing, pressing; electrical appliances used in kitchen for grinding; electrical appli-
ances used in kitchen for milling; electric coffee frothers; chopping machines; meat choppers [machines]; electric food choppers; vegetable choppers 
[machines]; coffee extracting machines; electrical coffee grinders; electric juicers; electric blenders; liquid blenders [machines]; blenders for food [electric]; 
utensils (electric -) for blending liquids; electric blenders for household purposes; slicers [machines, electric]; vegetable slicers [machines]; cheese slicers 
[machines]; bread slicers [machines]; electric food slicers; electric meat slicers for kitchen use; blenders, electric, for the preparations of drinks; beverage 
processing machines; apparatus for aerating beverages; food and beverage processing and preparation machines and apparatus; smoothing presses; mixers 
[machines]; food mixers (electric -); electric kitchen mixers; industrial food mixers [machines]; domestic food mixers [electric]; vacum cleaners; household 
vacuum cleaners; wet vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses; electric vacuum cleaners; electric carpet vacuum cleaners; vacuum cleaners for cars; central 
vacuum cleaning apparatus; hand-held vacuum cleaners; industrial vacuum machines for cleaning; vacuum cleaner bags of cardboard; vacuum cleaner bags 
of card; vacum cleaner bags of paper; dust filters for vacuum cleaners; bags of plastics for vacuum cleaners; vacuum cleaners powered by rechargeable 
batteries; electric fan units for vacuum cleaners; electric vacuum cleaners and their components; robotic cleaning [vacuuming] machines for floors; steam 
cleaners; steam cleaners [machines]; shoe cleaners [brushes, electric]; air jet cleaners (electric -); multi-purpose steam cleaners; steam cleaners for hou-
sehold purposes; electric cleaners for household purposes; suction nozzles for vacuum cleaners; window glass washing machines; electric window cleaning 
equipment; window cleaning tools (electric -) incorporating brushes; ironing presses; ironing machines; iron pressing machines; machines and apparatus for 
polishing [electric]; electric wax-polishing machines for household purposes; electric wax- polishing machines for industrial purposes; stubble cutting ma-
chines; solar power generators; sewing machines; machines for sewing, serging and embroidery; power activated hand-held tools; sewing machine carrying 
cases; blind stitch sewing machines; power benches for sewing machines; presser feet for sewing machines; sewing machine bobbins; thread spools, being 
parts of sewing machines, for holding sewing threads; spools of metal (parts for sewing machines); carriages for knitting machines; darning machines; 
guards [parts of machines]; hemming machines; leatherworking machines; looms; lubricators [parts of machines]; machines for the textile industry; pedal 
drives for sewing machines; scissors, electric; springs [parts of machines]; stands for machines; stitching machines; tables for machines; sewing robots; 
sewing machinery; sewing machine motors; servo motors for sewing machines; parts and fittings for all the aforesaid goods; power tools; countersinks 
[power tools]; hydraulic power tools; reamers [power tools]; drills [power tools]; burrs [power tools]; miniature power tools; electric power tools; awls 
[powered tools]; air-powered tools; riveters [powered tools]; collets [power tool parts]; portable electric power tools; power operated cutting tools; end 
mills [power tools]; tile saws [power tools]; drill presses [power tools]; power operated drilling tools; files [power-operated tools]; rivet guns [power tools]; 
collets for power tools; thread mills [power tools]; blades for power tools; extensions for power tools; riveting hammers [powered tools]; power operated 
tools for cutting; balances for power operated tools; head attachments for power tools; power operated tools for drilling; hand held cordless power tools; 
extension bars for power tools; tool bits for use in power operated hand tools; anti-kickback devices for power tools; drills being cordless electric power 
tools; drill bits for rotary power tools; electrically driven tools; miniature power tools being parts of sets; circular saws being portable electric power tools; 
auger bits for use with powered tools; discs for cutting for use with power tools; discs for abrading for use with power tools; abrasive disks being parts of 
machines or power tools; straight edge tools [electrically operated]; gardening tools (electric -); cultivators [power lawn and garden tools]; shredders 
[power lawn and garden tools]; chippers [power lawn and garden tools]; string trimmers [power lawn and garden tools]; lawn mowers; lawn sweepers 
[machines]; lawn cutting machines; lawn trimming machines; lawn raking machines; lawn rolling machines; lawn rakes [machines]; lawn aerators 
[machines]; riding lawn mowers; electric lawn trimmers; gasoline lawn mowers; power-operated lawn aerators; lawn edge trimmers [machines]; seated  
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[ride-on] lawn mowers; lawn mowing attachments for vehicles; power blowers for lawn debris; lawn and garden tilling machines; garden tractors for mo-
wing lawns (07). Hand tools and implements [hand-operated]; cutlery; side arms; razors; egg slicers; pizza slicers; cheese slicers; vegetable slicers; hand-
operated slicers; bagel slicers [knives]; slicers (cheese -), non-electric; bread slicers [hand-operated]; scrapers for floors and windows; flat irons; electric 
irons; electric steam irons; electric flat irons; electrical shavers for removing fuzz from fabric [hand instruments]; eyelash curlers; curling tongs; curling 
wands; non-electric curling irons; electric hair curling irons; hand implements for hair curling; non-electric hand implements for hair curling; electric hair 
braiders; electric hair straighteners; callus cutters; callus rasps; electric nail buffers; electric nail files; nail buffers for use in manicure; nail buffers, electric 
or non- electric; nail clippers, electric or nonelectric; hair-removing tweezers; electric hair crimper; electric hair trimmers; electric hair cutters; hair cutting 
scissors; nasal hair trimmers; electric hair crimpers; hair styling appliances; hairdressing scissors; non-electric hair clippers; electric ear hair trimmers; 
electric nasal hair trimmers; hand-operated hair clippers; electric hair straightening irons; hair cutting and removal implements; electric irons for styling 
hair; electric and battery- powered hair clippers; electric hand-held hair styling irons; ipl (intens pulsed light) and laser hair removal apparatus; depilation 
appliances, electric and non-electric; electric shavers; vibrating blade shavers; hand-operated tools for repair of vehicles; hand tools and implements 
(handoperated); protection for parts of sewing machines; braiders [hand tools]; centre punches [hand tools]; cutting tools [hand tools]; embossers [hand 
tools]; needle-threaders; scissors; sewing scissors; shears; stamping-out tools [hand tools]; hand tools used in connection with the making of clothing or for 
use in conjunction with the fitting and use of sewing machines threaders; agricultural, gardening and landscaping tools; handoperated tools for gardening; 
gardening tools (hand operated -); garden tools, hand-operated; sprayers [hand-operated tool] for garden use in spraying insecticide; lawn aerators [hand 
tools]; lawn clippers [hand instruments]; hand-operated lawn edgers; lawn rakes [hand-operated tools]; lawn aerators [handoperated tools]; lawn rollers 
[hand-operated tools]; lawn edge trimmers [hand-operated tools]; lawn rakes [hand-operated ones only]; barbecue forks; barbecue tongs; parts and fittings 
for all the aforesaid goods (08). Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking 
[supervision], life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regu-
lating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs, dvds and other digital recording media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; handheld electronic units for adjusting sound levels in hearing aids; adapters for connecting 
telephones to hearing aids; batteries for use in hearing aids; stetoclip hearing aid listeners; remote control apparatus for air conditioning installations; me-
asuring and control devices for air conditioning technology; digital thermostats, air conditioning, heating, ventilation and drying control devices, being 
climate control systems; humidity meters; electrical and electronic control apparatus for use with apparatus or installations for heating; electric control 
devices for heating management; temperature monitors [valves] for central heating radiators; electric control devices for heating and energy management; 
battery power supplies for medical ventilators; audio players; audio tape players; digital áudio players; audio cassette players; digital audio tape players; 
DVD player; video players; disc players; videotape players; tape players; record players; DVD players; cassette players; CD players; MP3 players; vi-
deodisc players; MP4 players; record player turntables; handheld media players; gramofone record players; portable multimedia players; portable DVD 
players; optical disc players; digital video players; digital music players; portable music players; phonograph record players; compact disc players; styli for 
record players; portable radio cassette players; speakers for record players; needles for record players; cases for mp3 players; wearable portable media 
players; covers for mp3 players; docking stations for MP3 players; speakers for portable media players; combination video players and recorders; tone 
arms for record players; cases adapted for CD players; cases for digital media players; covers for portable media players; cases adapted for DVD players; 
cases for portable media players; covers for digital media players; speed regulators for record players; docking stations for digital music players; compact 
disc players for use with computers; carrying cases for portable music players; carrying cases for digital music players; electrical receivers; radio receivers 
and transmitters; television receivers; áudio receivers; GPS receivers; wireless receivers; audiovisual receivers; satellite receivers; video receivers; telefone 
receivers; optical receivers; radio receivers; stereo receivers; radio-frequency receivers; alarm signalling receivers; sound amplifying receivers; data 
communications receivers; cable television receivers; remote control receivers; audio-video receivers; television receivers [TV sets]; radio receivers and 
transmitters; wireless transmitters and receivers; display devices, television receivers and film and video devices; wireless audio and video receivers; 3D 
spectacles for television receivers; display modules for television receivers; digital transmitters; data transmitters; wireless transmitters; optical transmit-
ters; video transmitters; FM transmitters; portable transmitters; electrical transmitters; broadcast transmitters; television transmitters; satellite transmitters; 
radio transmitters; telecommunications transmitters; audio transmitter units; radio-frequency transmitter; sound transmitting apparatus; speakers; audio 
speakers; loud speakers; wireless speakers; portable speakers; audio speaker enclosures; speakers for computers; audio speakers for home; auxiliary spea-
kers for mobile phones; amplifiers; amplifier tuners; image amplifiers; electronic amplifiers; optical amplifiers; digital amplifiers; electrical amplifiers; 
signal amplifiers; electroacoustic amplifiers; sound amplifiers; audio amplifiers; stereo amplifiers; loudspeakers with built in amplifiers; electrical amplifi-
ers for sound signals; sound mixers with integrated amplifiers; sound bars; cinematographic projectors; home cinema systems; cinematographic apparatus 
and instruments; apparatus for editing cinematographic film; interactive television terminal sets; software for interactive television; closed circuit television 
apparatus; satellite television receiving apparatus; satellite television signal scramblers; radio and television aerials; television and video converters; filters 
for television screens; filters for television sets; closed-circuit television systems (CCTV); displays for television receivers; closed circuit television came-
ras; programmable digital television recorders; HD (high definition) televisions; ultra high definition televisions; IP (Internet protocol) televisions; high 
definition televisions (HDTVs); remote controls for televisions; televisions and vídeo recorders; transmitting apparatus for television broadcasting; televi-
sion apparatus for projection purposes; antennas for radio, for television; liquid crystal display (LCD) televisions; DMB (digital multimedia broadcasting) 
televisions; UHD (ultra high definition) televisions; anti-glare filters for televisions; plasma display panel (PDP) televisions; wall mountings adapted for 
television monitors; repeaters for radio and television stations; operating system programs for smart television; coin-operated mechanisms for television 
sets; screen filters for computers and televisions; transmitting and receiving apparatus for television broadcasting; mounts and mounting brackets adapted 
for televisions; cables for transmitting and receiving cable television signals; television screen protectors in the nature of acrylic shields to be mounted over 
television screens; display screen filters adapted for use with televisions; anti-glare filters for televisions and computer monitors; colour filters for televisi-
on and motion picture film cameras; display devices; Internet-ready televisions; Internet protocol televisions; stands for televisions; television signal am-
plifiers; television receiving dishes; television monitoring apparatus; television display apparatus; television camera tubes; cable television converters; 
television standards converters; cable television transmitters; portable televisions; car televisions; television outlets; television cameras; televisions; high 
definition set-top boxes; digital set-top boxes; set-top boxes; car antennas; car stereos; car audio apparatus; car cassette players; vehicle stereos; vehicle 
radios; multicamera systems for vehicles; video recording apparatus for vehicles; navigation compasses; navigational instruments; car navigation compu-
ters; marine navigation apparatus; GPS navigation device; electronic navigation systems; electronic navigation apparatus; LORAN navigation machines; 
satellite navigation devices; electric navigational instruments; inertial navigational instruments; satellite-aided navigation systems; underwater sonar navi-
gational apparatus; dashboard mounts for navigation devices; software for satellite navigation systems; software for GPS navigation systems; cases for 
satellite navigation devices; satellite navigational system for bicycles; avionic sensor systems, namely, navigation systems; control devices for vehicle 
navigation apparatus; computer applications for vehicle navigation apparatus; vehicle navigation systems featuring interactive displays; vehicles 
(navigation apparatus for -) [on-board computers]; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; interactive computer software that 
provides navigational and travel information; computer programs for use in the autonomous navigation of vehicles; cameras; camera casings; camera 
straps; camera mounts; camera lenses; camera filters; camera hoods; camera cases; camera tripods; camera stands; camera flashes; camera goggles; camera 
covers; camera bipods; camera monopods; camera shutters; camera shutters; video cameras; cine-cameras; photographic cameras; still cameras; infrared 
cameras; plate cameras; security cameras; underwater cameras; digital cameras; disposable cameras; view cameras; dashboard cameras; TV cameras; hel-
met cameras; digital cameras for industrial use; digital singlelens reflex (DSLR) cameras; headsets; telephone headsets; wireless headsets; virtual reality 
headsets; wireless headsets for smartphones; headsets for mobile telephones; headsets for use with computers; wireless headsets for smart phones; wireless 
headsets for mobile phones; hands-free headsets for cell phones; headphones; headphone amplifiers; headphone consoles; stereo headphones; music he-
adphones; headphonemicrophone combinations; in-ear headphones; two-way plugs for headphones; personal headphones for sound transmitting apparatu-
ses; personal headphones for use with sound transmitting systems; DC/AC inverters; AC/DC power supplies; wearable computer peripheral devices; wea-
rable áudio equipment; wearable activity trackers; wearable smart phones; wearable computer peripherals; wearable telecommunication apparatus; weara-
ble monitors; wearable computers; smart watches; smart bracelets; watchbands that communicate data to smartphones; bands with sensors being wat-
chbands with sensors to communicate data to smartphones and personal computers; watchbands that communicate data to personal digital assistants, 
smartphones, and personal computers through Internet websites and other computer and electronic communication networks; bracelets that communicate 
data to personal digital assistants, smartphones, and personal computers through Internet websites and other computer and electronic communication 
networks; virtual reality software; virtual reality game software; head-mounted video display apparatus; data gloves; data capture apparatus; helmet camera 
mounts; multiple purpose cameras; action cam being action cameras; marine radios; marine autopilots; marine compasses; marine communication appara-
tus; marine depth sounders; marine depth finders; tablet computer; tablet pcs; tablet monitors; tablet covers; tablet computers; digital tablets; electronic 
tablets; graphics tablets; tablet docking stations; keyboards for tablets; cases for tablet computers; software for tablet computers; leather cases for tablet  
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computers; flip covers for tablet computers; protective cases for tablet computers; protective covers for tablet computers; stands adapted for tablet compu-
ters; tablet holders adapted for use in cars; display screen filters adapted for use with tablet computers; computers; computer terminals; micro-computer; 
computers and computer hardware; personal computers; portable computers; mobile computers; handheld computers; micro-computers; mainframes 
[computers]; trip computers; process computers; netbook computers; communications computers; desktop computers; palmtop computers; laptop compu-
ters; underwater dive computers; thin client computers; computer components and parts; pocket computers for notetaking; monitors; monitors [computer 
hardware]; monitors [computer programs]; computer monitor frames; baby monitors; commercial monitors; led monitors; lcd monitors; inking monitors; 
colour monitors; display monitors; monitor speakers; monitor screens; respiratory monitors [non-medical]; wideaspect ratio monitors; monitors for commer-
cial purposes; vídeo baby monitors; printers; printer sharers; printer programs; computer printer; matrix printers; optical printers; plotter printers; colour 
printers; digitizing printers; xerographic printers; laser printers; thermal printers; impact printers; photo printers; video printers; printer spooler software; 
thermal printer heads; laser printer controllers; ink jet printers; stands for printers; digital colour printers; integrated output printers; laser colour printers; 
laser beam printers; port sharing printers; bar code printers; daisy wheel printers; dry film printers; non-impact printers; ink- jet colour printers; print heads 
for printers; dry laser imager printers; printers for use with computers; controlling software for computer printers; toner cartridges, unfilled, for printers; 
laser printers for dry films; unfilled ink cartridges for computer printers; printer cables; printer hubs; printer converters; printer servers; printer buffers; fax 
devices; fax machines; multifunctional devices which incorporate copier and facsimile functions in the standalone mode; scanners; image scanners; 3d scan-
ners; computer peripherals; computer peripheral apparatus; computer peripheral devices; computer peripheral equipment; wireless computer peripherals; 
firmware for computer peripherals; upi [universal peripheral interface] software; peripheral devices for data reproduction; computer joysticks; computer 
cabling; computer modems; computer mice; computer daughter boards; computer motherboards; computer diskettes; computer chipsets; computer discs; 
computer housings; computer memories; computer keypads; computer touchscreens; computer hardware; computer shareware; computer groupware; com-
puter programs; computer keyboards; computer stylus; computer cables; computer database servers; computer software packages; computer network rou-
ters; computer telephony equipment; computer mouse pads; wireless computer mice; computer disk drives; downloadable computer software; computer 
subassemblies; computer antivirus software; recorded computer programs; computer operating programmes; computer firewall software; lan computer 
cards; trackballs [computer apparatus]; computer heat sinks; computer game software; computer game discs; computer game programmes; computer card 
adapter; computer graphics boards; computer game cassettes; computer game cartridges; computer accelerator board; touchpads for computers; input devi-
ces for computers; storage apparatus for computer data; storage apparatus for computer programs; storage racks for computer discs; blank hard disks for 
computers; computer networking and data communications equipment; peripherals adapted for use with computers; wrist rests for use with computers; wrist 
rests for use with computer peripherals; dust covers for computers; computer cases; dvd cases; cd cases; cases for diskettes; compact disc cases; computer 
carrying cases; laptop carrying cases; cases for pdas; notebook computer carrying cases; cases adapted for computers; cases adapted for netbook computers; 
cases adapted for notebook computers; shield cases for magnetic disks; sleeves for laptops; games software; computer games; video game programs; vídeo 
game cassettes; electronic game programs; video game software; video game cartridges; video game discs; interactive computer game programs; downloa-
dable computer game software; downloadable video game programs; interactive video game programs; computer game software for use with on-line inte-
ractive games; pre-recorded dvds featuring games; memory cards for video game machines; electronic game software for wireless devices; pre-recorded 
compact discs featuring games; pre-recorded audio tapes featuring games; pre-recorded video tapes featuring games; pre-recorded laser discs featuring ga-
mes; cellular phones; digital cellular phones; telecommunications instruments for use in cellular radio networks; smartphones; phablet; straps for cellular 
phones; covers for smartphones; cases for smartphones; chargers for smartphones; displays for smartphones; docking stations for smartphones; protective 
cases for smartphones; protective covers for smartphones; leather cases for smartphones; mobile phone straps; mobile phone cases; mobile phone docking 
stations; chargers for mobile phones; batteries for mobile phones; keyboards for mobile phones; cases for mobile phones; software for mobile phones; dis-
plays for mobile phones; carriers adapted for mobile phones; holders adapted for mobile phones; dashboard mounts for mobile phones; application software 
for mobile phones; battery chargers for mobile phones; leather cases for mobile phones; cases adapted for mobile phones; downloadable graphics for mobile 
phones; computer software for mobile phones; flip covers for mobile phones; protective cases for mobile phones; auxiliary batteries for mobile phones; 
display modules for mobile phones; stands adapted for mobile phones; downloadable ring tones for mobile phones; dustproof plugs for jacks of mobile 
phones; mobile phone display screen protectors in the nature of films; power supplies for smartphones; operating system programs for smartphones; selfie 
sticks used as smartphone accessories; liquid crystal protective films for smartphones; voip phones; digital phones; video phones; Internet phones; tele-
communication apparatus; telecommunication equipment; telecommunications devices; electronic telecommunications apparatus; electric telecommunicati-
ons apparatus; áudio conference apparatus; audio-video conference apparatus; target trackers [telescopic]; target trackers [satellite]; target trackers [optical]; 
target trackers [electronic]; target trackers [electric]; light dimmers; light sensors; light diodes; light switches; light pens; darkroom lights; lighting dimmers; 
lighting (batteries for -); photographic darkroom lighting; stage lighting  regulators; electric light dimmers; electric light switches; ballasts for halogen 
lights; warning lights [flashing beacons]; beacon lights [safety equipment]; photovoltaics; photovoltaic modules; photovoltaic cells; photovoltaic inverters; 
photovoltaic solar modules; photovoltaic installations for generating electricity [photovoltaic power plants]; calibrated photovoltaic reference cells; photo-
voltaic apparatus and installations for generating solar electricity; photovoltaic apparatus for converting solar radiation to electrical energy; watches that 
communicate data to personal digital assistants, smartphones, and personal computers through Internet websites and other computer and electronic commu-
nication networks; watches incorporating cameras and MP3 players, and that communicate data to smartphones and PDA; emergency warning lights; solar 
panels; solar modules; solar batteries; solar cells; solar wafers; solar powered radios; solar panel arrays; solar battery chargers; solar powered telephones; 
solar-powered rechargeable batteries; wafers for solar cells; solar batteries for domestic use; solar panels for electricity generation; solar cells for electricity 
generation; solar batteries for industrial use; electronical sensors for measuring solar radiation; solar energy collectors for electricity generation; portable 
solar panels for generating electricity; security alarms; security software; security warning apparatus; security control apparatus; security surveillance appa-
ratus; holographic security apparatus; personal security alarms; keypads for security alarms; downloadable computer security computer application software 
for smart phones/ mobile phones/ smart televisions/ handheld electric communication devices (for use in Internet of things); motion recognizing sensors; 
gyro sensors using GPS functions; motion detectors; invader sensors; sensors for privacy protection; alarm sensors for refrigerators; alarm sensors for laun-
dry washing machines; range sensors; digital sensory devices; sensor controllers; pressure sensors; sensors for measuring instruments; window opening and 
closing detecting sensors; object detecting sensors; door opening and closing detecting sensors; remote control apparatus; USB dongle (wireless network 
adapters); transmitters and receivers of electronic signals; adapters for connecting wireless network; multifunctional touch buttons; sensor stations; monitors 
(computer hardware); door locks (electric); TV remote controls; remote controls for electronic products; home network devices; electronic security system 
for home network; home automation device; downloadable smart phone application (software); interfaces and peripheral devices for computers; cloud ser-
ver; server for home network system; server for home automation; digital audio interface apparatus; wireless audio/ video receivers; wireless communicati-
on apparatus; battery charge devices; computer software for the remote control of security apparatus; computer software for the remote control of office 
machines; computer software for the remote control of electric lighting apparatus; application software for the remote control of electronic apparatus/ home 
appliances; computer programs for the remote control of electronic apparatus/ home appliances (for installation of electronic apparatus/ home appliances); 
computer software for the remote control of telephones/ wireless phones; computer software for the remote control of vacuum cleaners/ printers/ computers; 
access security apparatus (electric-); control panels for security alarms; motion sensors for security lights; software to control building environmental, access 
and security systems; cards encoded with security features for identification purposes; security apparatus for processing audio signals; photocells for use 
with security lighting; remote control apparatus for controlling lighting; computer software for controlling and managing access server applications; compu-
ter programs for connecting remotely to computers or computer networks; digital electronic controllers; plugs; sockets, plugs and other contacts (electric 
connections); computer software and firmware used to allow electronic devices to share data and communicate with each other; computer operating system 
software; electronic device software drivers that allow computer hardware and electronic devices to communicate with each other; middleware for manage-
ment of software functions on electronic devices; software for network and device security; computer software for others to use for the development of 
software to manage, operate and connect Internet of things (electronic devices); software for mobile device management; electrical locks; digital door locks; 
electronic locking apparatus; card operated electronic locks; locks [electric] with alarms; mechanical locks [electric, metal]; mechanical dialling locks 
[electric]; combination locks (metal-) [electric]; radio-frequency controlled locks; central door locking apparatus; safety locking devices [electric]; radio 
operated door lock controls; electronic locking mechanisms for safes; detectors; infrared detectors; approximation detectors; heat detectors; laser detectors; 
leak detectors; voltage detectors; fire detectors; flame detectors; smoke detectors; passive infrared detectors; sensors and detectors; infrared cameras; ther-
mostat controllers; electric thermostats; control circuits; programmable controls; pressure controls; electrical controls; thermal controls; process control 
digital controllers; computer controllers; multiport controllers; controllers (regulators); motion controllers; power controllers; communications controllers; 
electrical controllers; fire control apparatus; access control devices; thermostat control apparatus; energy control devices; power controlling apparatus 
[electric]; process control units [electronic]; temperature control apparatus [thermostats]; biometric access control systems; electric current control devices; 
wireless transmitters and receivers for use with hearing aids; electronic timing control instruments; access control apparatus (electric-); access control instal-
lations (electric); access control units (electric-); process control units [electric]; access control cards [encoded or magnetic]; apparatus for controlling static  
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electricity; multiple control signal transmission units; sensors used in plant control; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and con-
trollers; monitoring instruments; monitoring units [electric]; monitoring apparatus, electric; safety monitoring apparatus [electric]; monitoring control 
apparatus [electric]; cloud network monitoring software; temperature monitors for household use; temperature monitors for industrial use; listening devices 
for monitoring babies; network monitoring cameras for surveillance; video cameras adapted for monitoring purposes; vapour monitoring apparatus for the 
detection of leaks; wireless controllers to remotely monitor and control the function and status of security systems; vídeo surveillance systems; video sur-
veillance cameras; electronic surveillance apparatus; network surveillance cameras; electric and electronic video surveillance installations; sirens; electric 
door bells; closed circuit television systems (CCTV); batteries; rechargeable batteries; lithium batteries; dry batteries; electrical batteries; anode batteries; 
galvanic batteries; accumulators [batteries]; ignition batteries; electric batteries; power units [batteries]; dry-cell batteries; power packs [batteries]; batteries 
for lighting; rechargeable electric batteries; electronic cigarette batteries; high tension batteries; electrical storage batteries; lithium ion batteries; mobile 
telephone batteries; nickelcadmium batteries; lithium secondary batteries; electric storage batteries; electrical cells and batteries; nickel-cadmium storage 
batteries; vehicle batteries; batteries for electric vehicles; power banks; chargers for electric batteries; battery adapters; battery packs; battery leads; battery 
starters; battery cables; battery testers; battery cases; battery boxes; battery booster cables; battery testing apparatus; battery charging equipment; cell pho-
ne battery chargers for use in vehicles; battery chargers for use with telephones; engine diagnostic apparatus; software for diagnostics and troubleshooting; 
diagnostic apparatus, not for medical purposes; testing apparatus for diagnostic purposes [other than medical]; utility programs for performing computer 
system diagnostics; mobile apps; application software; application processors; computer application software for TV; application software for cloud com-
puting services; credit cards; credit card terminals; magnetic credit cards; encoded credit cards; card readers for credit cards; credit card encoding machi-
nes; encoded prepaid credit cards; credit card cases [fitted holders]; software for facilitating secure credit card transactions; thermostats for vehicle engi-
nes; vehicle breakdown warning triangles; vehicle breakdown warning lamps; vehicle drive training simulators; vehicle speed control systems; cruise con-
trols for vehicles; vehicle autonomous driving systems featuring interactive displays; computer applications for automatic vehicle driving control; compu-
ter applications for automated vehicle parking control; on-board electronic systems in land vehicles for providing parking assistance; display monitors for 
providing an all-around view for a vehicle; video processors for providing an all-around view for a vehicle; computer programs for providing an allaround 
view for a vehicle; computer programs for use in the assisted driving of vehicles; pressure in vehicle tires [tyres] (automatic indicators of low -); automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires [tyres]; integrated electronic driver assistance systems for land vehicles; alarms and warning equipment; fuses; 
vehicle fuses; jumper cables; battery jump starters; alcohol testing apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods (09). Sterilization units for medi-
cal instruments; apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; air condi-
tioners; air conditioning apparatus; air conditioning filters; air conditioning fans; room air conditioners; electric air conditioners; air-conditioning appara-
tus; air-conditioning installations; air filters for medical ventilators; air conditioning units; air conditioning devices; air conditioning apparatus; air conditi-
oning installations; fans [air-conditioning]; evaporators for air conditioners; valves for air conditioners; mobile air conditioning apparatus; residential air 
conditioning units; window air conditioning apparatus; domestic air conditioning apparatus; domestic air conditioning installations; central air conditioning 
installations; installations for conditioning air; filters for air conditioning; motorised fans for air conditioning; central type air conditioning apparatus; ex-
tractors [ventilation or air conditioning]; hoods for air conditioning apparatus; fans for air conditioning apparatus; axial fans for air-conditioning; window-
mounted air conditioning units; air-conditioning apparatus and installations; electrically powered air blowers for air-conditioning purposes; air-
conditioning, air cooling and ventilation apparatus and instruments; radiators [for industrial air-conditioning purposes]; combined heating and air conditio-
ning apparatus; impellers [parts of air conditioning apparatus]; air conditioning installations for household purposes; ventilation [air-conditioning] installa-
tions and apparatus; hvac systems (heating, ventilation and air conditioning); central air conditioning installations for household purposes; components for 
air conditioning and cooling systems, namely, evaporative air coolers; humidification apparatus for use with air conditioning apparatus; heating, ventila-
ting, and air conditioning and purification equipment (ambient); parts for heating and air conditioning systems, namely, heater cores and gas coolers for 
vehicles; drying apparatus for use in heating, ventilation systems, air conditioning systems and refrigeration systems; drying installations; drying cabinets; 
drying apparatus; drying ovens; tumble dryers [heat dryers]; clothes drying apparatus [heat drying]; clothes drying installations [heat drying]; electric 
clothes dryers [heat drying]; air conditioning apparatus for commercial use; air conditioning installations for commercial use; air conditioning apparatus 
for industrial use; air conditioning for data processing rooms; air conditioning for use in transportation; air conditioning installations for agricultural use; 
air conditioning installations for industrial purposes; air-conditioning apparatus [for industrial purposes]; air conditioning apparatus for industrial purposes; 
locally induced air-conditioners [for industrial purposes]; central air conditioning installations for industrial purposes; central air-conditioning installations 
[for industrial purposes]; heating installations; heating boilers; heating apparatus; heating installations; heating elements; heating plates; radiators 
[heating]; air heating furnaces; apparatus for heating; appliances for heating; installations for heating; electric heating apparatus; electric heating installati-
ons; electric heating filaments; electric heating fans; mobile heating apparatus; residential heating units; solar heating apparatus; solar heating installations; 
solar heating panels; space heating apparatus; stoves for heating; floor heating apparatus; air heating apparatus; air heating installations; central heating 
apparatus; central heating boilers; central heating installations; domestic heating utensils; electric heating elements; electrical heating elements; fixed hea-
ting burners; flat heating elements; industrial heating apparatus; industrial heating furnaces; industrial heating installations; under floor heating apparatus; 
under floor heating installations; steam heating apparatus; infrared heating panels; stoves [heating apparatus]; central heating radiators; installations for 
central heating; closed circuit heating installations; electric radiant heating apparatus; furnaces for central heating; gas fired heating apparatus; gas fired 
heating installations; heating installations for gas; heating apparatus for containers; heating apparatus for furnaces; heating apparatus for oil; heating appa-
ratus for ponds; warm air heating apparatus; hot air heating apparatus; indoor radiant heating systems; solar thermal collectors [heating]; solar energy 
collectors for heating; solar energy powered heating apparatus; solar energy powered heating installations; gas operated apparatus for heating; personal 
heating and drying implements; humidifiers for central heating radiators; heating and cooling panels used for indoor heating and cooling purposes; sunlight 
collecting apparatus for heating purposes; filters for use with apparatus heating; flat radiators for central heating installations; ventilating apparatus; venti-
lating fans; ventilating installations; suction ventilators; ventilating units; ventilation terminals; aeolian ventilators; electro ventilators; turbine ventilators 
[ventilation apparatus]; ventilation hoods; apparatus for ventilating; fans for ventilating; oven ventilator hoods; ventilating exhaust fans; mobile ventilating 
apparatus; residential ventilating units; compressed air ventilators; extractor units [ventilation]; industrial ventilation apparatus; energy recovery ventila-
tors; heat recovery ventilators; solar powered ventilation apparatus; ventilating hoods for smoke; ventilating hoods for steam; ventilators for heat exchan-
gers; electric fans for ventilation; electrically powered blowers for ventilation; fire ventilators for exhausting fumes; fire ventilators for exhausting smoke; 
fire ventilators for exhausting vapours; fire ventilators for exhausting gases; ventilation fan accessories, namely, grilles; electrically powered fans for venti-
lation purposes; flues for ventilating apparatus; hoods for ventilating apparatus; air curtains for ventilation; refrigerators; refrigerated units; refrigerated 
boxes; refrigerated shelves; refrigerated showcases; electric refrigerators; refrigerating containers; refrigerating apparatus; refrigerating appliances; refrige-
rating installations; domestic refrigerators; refrigerating rooms; portable refrigerators; refrigerating cabinets; refrigerating machines; refrigerating cham-
bers; gas refrigerators; kimchi refrigerators; refrigerated display cabinets; refrigerating containers [electric]; refrigerated beverage dispensing units; appara-
tus for refrigerating beverages; portable refrigerating boxes [electric]; cooling installations for refrigerating; refrigerating and freezing equipment; refrige-
rating enclosures for freezing; refrigerating apparatus and machines; refrigerating appliances and installations; freezers; freezer installations; freezer cabi-
nets; freezer showcases; freezing cupboards; deep freezers; freezing plates; freezing installations; display freezers; fridge-freezers; freezer storage units; 
apparatus for freezing; air freezing apparatus; air freezing installations; ice cream freezers; deep freezing installations; installations for freezing; walk-in 
freezers; cooling installations for freezing; apparatus for freezing foodstuffs; extraction hoods for freezers; combinations of refrigerators and freezers; 
cooling installations for deep freezing; electric freezers for household use; cooling apparatus; cooling installations; cooling elements; room coolers; stoves; 
combined stoves; charcoal stoves; domestic stoves; wood stoves; cooking stoves; kitchen stoves; electric stoves; gas stoves; stoves for cooking; electric 
cooking stoves; cookers; cooker hobs; cooker hoods; microwave cookers; cooking installations; cooking units; cooking appliances; grills [cooking applian-
ces]; cooking ovens; apparatus for cooking; installations for cooking; microwave ovens for domestic use; microwave ovens for household purposes; mi-
crowave ovens for industrial purposes; wash boilers; washing coppers; water coolers and heaters; apparatus for purifying water; apparatus for descaling 
water; domestic water filtering units; installations for cooling water; installations for purifying water; heating installations (hot water -); hot water heating 
apparatus; electric water heating apparatus; water heaters and boilers; apparatus for water softening; hot water supply heaters; apparatus for disinfecting 
water; cooling installations for water; water heaters for household use; water heaters for industrial use; water purification, desalination and conditioning 
installations; regulating and safety accessories for water and gas installations coffee machines; coffee makers; coffee roasters; electric coffeepots; espresso 
coffee machines; electric coffee brewers; electric coffee percolators; electric coffee makers; electric coffee roasters; electric coffee machines; electric cof-
fee pots; electric coffee urns; tric wireless coffeepots; coffee bean roasting machines; domestic coffee percolators [electric]; automatic installations for 
making coffee; electric coffee makers for household use; kettles; electric kettles; tea kettles [electric]; electric kettles [for household purposes]; toasters; 
bread toasters; electric toasters; electric toaster ovens; sandwich makers [toasters]; hot sandwich toasters; electric sandwich toasters; domestic bread toas-
ters [electric]; electric toasters [for household purposes]; drinking water filters; household tap-water filters; oil-free electric fryers; electric deep fat fryers; 
electric deep fryers; industrial deep fryers; commercial catering fryers; grills; grill lighters; charcoal grills; barbecue grills; electric grills; gas grills;  
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cookers incorporating grills; grill heating plates; grills [cooking appliances]; hot plates; domestic hot plates; inset hot plates; electric hot plates; hot plates for 
cooking; hot plates [for household purposes]; electrical hot plates for food warming; electric outdoor grills; electric indoor grills; electric grilling apparatus; 
lava rock for use in barbecue grills; ceramic briquettes for use in barbecue grills [non-flammable]; raclette sets; home bread makers; warming trays; heated 
trays; electric hostess trays; rice cookers; electric rice cookers; industrial rice cookers; steam cookers; egg cookers; crepe cookers; induction cookers; elec-
tric cookers; gas cookers; slow cookers (electric -); pressure cookers, electric; domestic gas cookers; electric bread cookers; garment steamers; fabric stea-
mers; electric rice steamer; electric vegetable steamer; electric food steamer; electric egg steamers for household purposes; gas cleaners and purifiers; waffle 
irons; sterilizers for toothbrushes; curling lamps; hair dryers; hair dryers; electric hair dryers; hair drying appliances; hair drying apparatus; stationary hair 
dryers; travel hair dryers; hand held hair dryers; fans for hair drying; hand held electric hair dryers; apparatus for drying the hair; hair dryers [for household 
purposes]; infrared drying apparatus for the hair; infrared lamps for drying the hair; hair steamers for beauty salon use; hair drying machines for beauty 
salon use; hair driers for use in beauty salons; hair steamers for use in beauty salons; warm air dryers for use in drying hair; depilatory wax heaters; appara-
tus for lighting; light bulbs; light installations; light fixtures; light assemblies; light fittings; light bars; light shades; light reflectors; light diffusers; light 
projectors; diffusers (light -); strobe lights [light effects]; garden lights; trailer lights; search lights; bulkhead lights; cycle lights; desk lights; fluorescent 
lights; electric lights; automobile lights; gas lights; map lights; decorative lights; vehicle lights; solar lights; inspection lights; helmet lights; mood lights; 
book lights; aquarium lights; bicycle lights; diving lights; motorcycle lights; pen lights; wall lights; reading lights; spot lights; ceiling lights; lighting instal-
lations for gardens; lighting tracks [lighting apparatus]; lighting transformers; lighting units; lighting apparatus; electric lighting; lighting elements; lighting 
fittings; display lighting; lighting armatures; security lighting; lighting lamps; lighting louvres; decorative lighting; lighting and lighting reflectors; outdoor 
lighting; lighting installations; bulbs for lighting; stage lighting apparatus; incandescent lighting fixtures; vehicle lighting installations; vehicle lighting appa-
ratus; security lights; electric lighting apparatus; electric lighting installations; apparatus for lighting; lighting for aquariums; lighted disco balls; light-
emitting diodes [led] lighting apparatus; vehicle brake lights; electric holiday lights; led underwater lights; led mood lights; led landscape lights; pocket 
search lights; electric night lights; bicycle dynamo lights; strings of lights; casings for lights; strobe lights [decorative]; roof lights [lamps]; vehicle tail 
lights; electric fairy lights; louvres for lights; lights for automobiles; light emitting diode lights for automobiles; incandescent light bulbs; halogen light 
bulbs; led light machines; led light bulbs; miniature light bulbs; mobile light towers; electrical light bulbs; electric light fittings; vehicle lighting and lighting 
reflectors; film stage lighting installations; indoor fluorescent lighting fixtures; lighting apparatus and installations; lamps for vehicle lighting; decorative 
electric lighting apparatus; electrical discharge lighting fixtures; outdoor electrical lighting fixtures; rear lights for vehicles; led lights for automobiles; map 
lights for vehicles; motion sensitive security lights; lights for track mounting; lights for external installation; lights for festive decoration; lights for wall 
mounting; led lighting installations; lighting fixtures for commercial use; lighting fixtures for household use; electrical lamps for outdoor lighting; electrical 
lamps for indoor lighting; christmas lights [other than candles]; flashlights [torches]; pocket torches; rechargeable torches; torches for lighting; pocket tor-
ches, electric; solar powered torches; solar lamps; solar furnaces; solar lamp units; solar powered lamps; solar water heaters; solar heat collection panels; 
solar collectors for heating; supports adapted for use with solar heating tubes; lamps for security lighting; photocells (security lighting operated by -); securi-
ty lighting incorporating an infra-red activated sensor; security lighting incorporating a movement activated sensor; lighting being for use with security 
systems; security lighting incorporating a heat activated sensor; air purifiers; industrial air purifiers; filters for air purifiers; air purifiers for automobiles; air 
purifiers for household use; air purifiers [for household purposes]; air humidifiers; air humidifiers [water containers for central heating radiators]; air dehu-
midifiers; electric dispensers for air fresheners; air freshener dispensing systems; parts and fittings for all the aforesaid goods; depilatory wax heaters (11). 
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; marine vehicles; marine craft; marine masts; marine propellers; marine porthole frames; marine 
porthole window closures; steering stands for marine vessels; rub rails for marine vessels; fitted covers for boats and marine vehicles; car sun blinds; auto-
mobile windshield sunshades; sun visors for automobiles; sun blinds adapted for automobiles; anti-glare suns trips for vehicles; sun shields and visors for 
motor cars; sunshields for use on vehicles; motors for cycles; bicycles; pedal bicycles; collapsible bicycles; motorised bicycles; mountain bicycles; electric 
bicycles; tandem bicycles; delivery bicycles; touring bicycles; racing bicycles; folding bicycles; cycles; pedal cycles; motorcycles; scooters; pedal scooters; 
mobility scooters; motor scooters; water scooters; motorized scooters; electrically powered scooters; motorized and non-motorized scooters for personal 
transportation; motorised scooters for the disabled and those with mobility difficulties; electric one wheel scooters; self balancing electric scooters; non-
motorized scooters [vehicles]; push scooters [vehicles]; electric vehicles; electric unicycles; electric wheelchairs; electrically powered trolleys; protective 
interiors for vehicles; containers adapted for use in vehicle interiors; interior pouches for vehicles; drones; militar drones; camera drones; civilian drones; 
drones with aerial photography feature, all aforementioned goods other than toys; anti-theft, security and safety devices and equipment for vehicles; 
windshield wipers; windshield wiper assemblies; windshield wiper blades; containers adapted for use in vehicle boots; boot tidies; luggage racks for atta-
chment to vehicle boots; car seat tidies; passenger seat belts; vehicle seat covers; electrical anti-theft installations for vehicles; window winding mechanisms 
for vehicle windows; snow chains for motor vehicles; tire covers; wheel covers; vehicle covers [fitted]; vehicle covers [shaped]; automotive interior trim; 
parts and fittings for all the aforesaid goods (12). 
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NVGTN, LLC 
 
United States of America 
 
Apt. 546, 7616 West Courtney Campbell Causeway, Tampa FL 33607 (United States of America) 
 
 
July 29, 2022 
 
Clothing, namely, leggings, shorts, tee shirts, sports bras, shirts, tank tops, crop tops, pullovers, pants, sweatshirts, 
panties, track jackets, boxer briefs and jerseys. 
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Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 8, 2022 
 
Computer software; software for music performance. 
 

Registration number 
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Name of holder 
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List of goods and services 

 

1 414 927 
 

42, 45 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 

August 8, 2022 
 
Design and development of computer hardware and software for video and music recognition; electronic data storage; 
providing computer hardware or software information online; computer software services, namely technical support  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

services for video and music recognition software; non-downloadable software for sound, video, and music recognition; nondownlodable software enabling 
discovery, interaction with, and sharing of audio, video, printed, multimedia or augmented reality contente (42). Online social networking services (45). 

Colors claimed: Blue, white. A white stylized letter  " s"  inside a blue cir cle. 

 

1 415 190 
 
42, 45 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 8, 2022 
 
Design and development of computer hardware and software for video and music recognition; electronic data storage; 
providing computer hardware or software information online; computer software services, namely technical support  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

services for video and music recognition software; non-downloadable software for sound, video, and music recognition; nondownlodable software enabling 
discovery, interaction with, and sharing of audio, video, printed, multimedia or augmented reality content (42). Online social networking services (45). 
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1 415 190 
 
42, 45 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 8, 2022 
 
Design and development of computer hardware and software for video and music recognition; electronic data storage; 
providing computer hardware or software information online; computer software services, namely technical support  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 423 078 
 
09, 38, 41, 42 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 8, 2022 
 
Software for video, image, audio, and music recognition and identification; databases containing downloadable recor-
ded music files; downloadable audio, video and multimedia content; application development software; computer game  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

services for video and music recognition software; non-downloadable software for sound, video, and music recognition; nondownlodable software enabling 
discovery, interaction with, and sharing of audio, video, printed, multimedia or augmented reality content (42). Online social networking services (45). 

software featuring music quizzes; user interfaces for on-board motor vehicle computers and electronic devices, namely electronic control panels, monitors, 
touchscreens, remote controls, docking stations, connectors, switches, and voice activated controls; computer software enabling viewer of radio, television 
or streaming programs, films, or audiovisual Entertainment or information content to access, online or via mobile phone or computer, interactive audio and 
visual entertainment or information content, offers or competitions or retail service providers; software for accessing information relating to music and audio 
and visual content; software enabling discovery, interaction with, and sharing of audio, video, printed, multimedia or augmented reality content (09). Messa-
ging services; broadcasting and transmission of voice data, images, music audio, video, multimedia, television and radio by means of telecommunications 
networks, computer networks, the internet, satellite, radio, wireless communications networks, television and cable; matching users for the transfer of music, 
audio, video, and multimedia by means of telecommunications networks, computer networks, the internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television and cable; providing access to websites, databases, electronic bulletin boards, on-line forums, directories, music and vídeo and audio 
programs (38). Arranging, organizing, conducting and presenting concerts, live performances, entertainment special events, arts and cultural events, festi-
vals, and sporting events; production, distribution, and presentation of radio programs, music, television programs, motion pictures and sound recordings; 
providing information, schedules, reviews and personalized recommendations of entertainment, motion pictures, concerts, live performances, competitions, 
fairs, festivals, exhibitions, expositions and sporting events; publication and presentation of reviews, surveys, and ratings, and providing online interactive 
information in the field of music, entertainment and films (41).  Hosting websites featuring entertainment and music; hosting interactive websites and com-

puter software applications for the posting and sharing of reviews, survey and ratings relating to entertainment, concerts, live performances, competitions, 
fairs, festivals, and exhibitions. 

Colors claimed: Blue, white, black. 
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1 424 461 
 
09, 38, 41  
 
APPLE INC. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 8, 2022 
 
Software for video, image, audio, and music recognition and identification; databases containing downloadable recor-
ded music files; downloadable audio, video and multimedia content; application development software; computer game  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

software featuring music quizzes; user interfaces for on-board motor vehicle computers and electronic devices, namely electronic control panels, monitors, 
touchscreens, remote controls, docking stations, connectors, switches, and voice activated controls; computer software enabling viewer of radio, television 
or streaming programs, films, or audio/visual entertainment or information content to access, online or via mobile phone or computer, interactive audio and 
visual entertainment or information content, offers or competitions or retail service providers; software for accessing information relating to music and 
audio and visual content; software enabling discovery, interaction with, and sharing of audio, video, printed, multimedia or augmented reality content (09). 
Messaging services; broadcasting and transmission of voice data, images, music audio, video, multimedia, television and radio by means of telecommuni-
cations networks, computer networks, the internet, satellite, radio, wireless communications networks, television and cable; providing access to matching 
content, websites and portals for the transfer of music, audio, video, and multimedia by means of telecommunications networks, computer networks, the 
internet, satellite, radio, wireless communications networks, television and cable; providing access to websites, databases, electronic bulletin boards, on-line 
forums, directories, music and video and áudio programs (38). Arranging, organizing, conducting and presenting concerts, live performances, entertainment 
special events, arts and cultural events, festivals, and sporting events; production, distribution, and presentation of radio programs, music, television pro-
grams, motion pictures and sound recordings; providing entertainment and musical entertainment services via a website; providing information, schedules, 
reviews and personalized recommendations of entertainment, motion pictures, concerts, live performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositi-
ons and sporting events; publication and presentation of reviews, surveys, and ratings, and providing the posting and sharing of reviews, survey and ratings 
relating to entertainment, concerts, live performances, competitions, fairs, festivals, and exhibitions via interactive websites and comuter applications; 
providing online interactive information in the field of music, entertainment and films (41). 

 

1 426 859 
 
09, 38, 41 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 8, 2022 
 
Software for video, image, audio, and music recognition and identification; databases containing downloadable recor-
ded music files; downloadable audio, video and multimedia content; application development software; computer game  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

Colors claimed: Blue and white. A white stylized letter  " s"  inside a blue cir cle. 

software featuring music quizzes; user interfaces for on-board motor vehicle computers and electronic devices, namely electronic control panels, monitors, 
touchscreens, remote controls, docking stations, connectors, switches, and voice activated controls; computer software enabling viewer of radio, television 
or streaming programs, films, or audiovisual entertainment or information content to access, online or via mobile phone or computer, interactive audio and 
visual entertainment or information content, offers or competitions or retail service providers; software for accessing information relating to music and 
audio and visual content; software enabling discovery, interaction with, and sharing of audio, video, printed, multimedia or augmented reality content (09). 
Messaging services; broadcasting and transmission of voice data, images, music audio, video, multimedia, television and radio by means of telecommuni-
cations networks, computer networks, the Internet, satellite, radio, wireless communications networks, television and cable; matching users for the transfer 
of music, audio, video, and multimedia by means of telecommunications networks, computer networks, the Internet, satellite, radio, wireless communicati-
ons networks, television and cable; providing access to websites, databases, electronic bulletin boards, on-line forums, directories, music and vídeo and 
audio programs (38). Arranging, organizing, conducting and presenting concerts, live performances, entertainment special events, arts and cultural events, 
festivals, and sporting events; production, distribution, and presentation of radio programs, music, television programs, motion pictures and sound recor-
dings; providing via websites entertainment and music; providing information, schedules, reviews and personalized recommendations of entertainment, 
motion pictures, concerts, live performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositions and sporting events; publication and presentation of 
reviews, surveys, posting and sharing of reviews, survey and ratings relating to entertainment, concerts, live performances, competitions, fairs, festivals, 
and exhibitions and ratings, provided via interactive websites and computer applications; providing online interactive information in the field of music, 
entertainment and films (41). 
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1 492 865 
 
35, 41 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 8, 2022 
 
Career planning and information services for musicians; advertising, marketing, and promotion services in the field of 
music; analysis of advertising response and market research in the field of music; media planning services in the field  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

of music; data processing services in the field of music; business monitoring and consulting services, namely, tracking web sites and consumer behavior to 
provide strategy, insight, marketing, sales, and operations advise in the field of music; promoting musical concerts and other entertainment events of others 
(35). Arranging, organizing, conducting, and presenting concerts, live performances, entertainment special events, and festivals; production, distribution, 
and presentation of sound recordings; providing information regarding ongoing radio and television entertainment and music programming, namely, programming 
featuring musical artists, musical performances, interviews, opinions, commentary, and recommendations via websites; music distribution services; music 
and video production services (41).  

 

1 682 763 
 
14 
 
ROLEX SA 
 
Switzerland 
 
3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 GENEVE 26 (Switzerland) 
 
 
July 8, 2022 
 
Timepieces, namely, watches, wrist-watches, component parts for timepieces and accessories for timepieces not inclu-
ded in other classes, clocks and other chronometric instruments, chronometers, chronographs (timepieces), watch 
bands, dials (timepieces), boxes and cases for timepieces and jewelry,watch movements and their parts; jewelry, jewel-
ry items; precious stones and semi-precious stones; precious metals and alloys thereof; pins (jewelry). 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 266 878 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 26, 2022 
 
Computer software for organizing, storing, sharing, and viewing photos and video files. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

Colors claimed: The color (s) red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, gray, and white is/are claimed as a feature of the mark. The mar k con-
sists of a white circle with an image of red, orange, yellow, green, blue, purple, and pink elongated ovals overlaying each other with a white dot in the cen-
ter; the color gray appears in the outline of the circle and represents outlining and is not claimed as a feature of the mark. 
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1 424 279 
 
42, 45 
 
APPLE INC. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America 
 
 
August 8, 2022 
 
Design and development of computer hardware and software for video and music recognition; electronic data storage; 
providing computer hardware or software information online; computer software services, namely technical support  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

services for video and music recognition software; providing on-line non-downloadable software for sound, video, and music recognition; providing online 
non-downloadable software enabling discovery, interaction with, and sharing of audio, video, printed, multimedia, or augmented reality content (42). Online 
social networking services (45). 

Colors claimed: Blue, white and black. The black stylized word " shazam"  and a white stylized letter s " s"  inside a blue circle.  

 

1 684 032 
 
05 
 
Faron Pharmaceuticals Oy 
 
Finland 
 
Joukahaisenkatu 6, FI-20520 Turku (Finland) 
 
 
August 12, 2022 
 
Pharmaceuticals; medical preparations; veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; pharma-
ceutical preparations and substances for the treatment of cancer; tumor suppressing agents; antineoplastics; anti-cancer  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

preparations; compounds for treating cancer; antibodies; biological preparations for medical purposes; adjuvants for medical purposes; vaccine adjuvants; 
antineoplastic preparations of chemical origin; anti-neoplastic preparations of microbial origin; antigens; biological preparations for the treatment of cancer; 
biopharmaceuticals for the treatment of cancer; biotechnological preparations for medical use; immunomodulators; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system related diseases and disorders; pharmaceutical preparations and substances for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for the prevention of disorders of the immune system; serotherapeutic medicines; pharmaceutical preparations for immunity adjustment; pharmaceutical 
preparations for regulating the immune system; pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune diseases; pharmaceutical preparations for use 
in hematology. 

 

1 684 033 
 
05 
 
Faron Pharmaceuticals Oy 
 
Finland 
 
Joukahaisenkatu 6, FI-20520 Turku (Finland) 
 
 
August 12, 2022 
 
Pharmaceuticals; medical preparations; veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; pharma-
ceutical preparations and substances for the treatment of cancer; tumor suppressing agents; antineoplastics; anti-cancer  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

preparations; compounds for treating cancer; antibodies; biological preparations for medical purposes; adjuvants for medical purposes; vaccine adjuvants; 
antineoplastic preparations of chemical origin; anti-neoplastic preparations of microbial origin; antigens; biological preparations for the treatment of cancer; 
biopharmaceuticals for the treatment of cancer; biotechnological preparations for medical use; immunomodulators; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system related diseases and disorders; pharmaceutical preparations and substances for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for the prevention of disorders of the immune system; serotherapeutic medicines; pharmaceutical preparations for immunity adjustment; pharmaceutical 
preparations for regulating the immune system; pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune diseases; pharmaceutical preparations for use 
in hematology. 
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1 407 182 
 
35, 42 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 

 
August 16, 2022 
 
Retail store services featuring computer software and electronic games provided via the Internet and other computer 
and electronic communication networks; retail store services featuring computer software and electronic games for use 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 282 337 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 24, 2022 
 
Computer software used in developing other software applications; application development software. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

on computers, mobile digital electronic devices and other consumer electronic devices (35). Updating of computer software; providing information concer-
ning computer software and electronic games via the Internet and other computer and electronic communication networks; providing search engines for 
obtaining data via communications networks; providing temporary use of computer software and online facilities to enable users to access and download 
computer software (42). 

Colors claimed: White and blue. The mark consists of three white r ectangles with rounded ends, over lapping to form a tr iangle, on a backgroun d 
of a blue square with rounded ends, forming a stylized letter "A". 

 

928 475 
 

09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 

August 25, 2022 

 
Computer hardware; computer networking hardware; set top boxes; digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, data, image, audio and video files; computer  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

software for use in organizing, transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, data, image, audio, and vídeo files; computer hardware 
and computer software for the reproduction, processing and streaming of audio, video and multimedia content; computer hardware and software for con-
trolling the operation of audio and video devices and for viewing, searching and/or playing audio, video, television, movies, photographs and other digital 
images, and other multimedia content. 
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661 522 
 

14 
 
ROLEX SA 
 
Switzerland 
 
3-5-7 rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 26 (Switzerland) 
 
 
September 1, 2022 
 
Agates, clock hands (clock and watchmaking), boxes of precious metal for needles, needles of precious metal, needle 
cases of precious metal, alloys of precious metal, match boxes of precious metal, jewellery of yellow amber, pearls  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

made of ambroid, amulets (jewellery), anchors (clock and watchmaking), rings (jewellery), silver thread, spun silver, silverware (dishes), works of art of 
precious metal, table plates of precious metal, rings (jewellery), pendulums (clock and watchmaking), barrels (clock and watchmaking), jewellery items, 
candle rings of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, tea caddies of precious metal, clock cases, boxes of precious metal, watch cases, 
boxes of precious metal for sweetmeats, earrings, buckles of precious metal, candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal, chain mesh 
purses of precious metal, cuff links, bracelets (jewellery), watch bands, charms, brooches (jewellery), cruets of precious metal, busts of precious metal, 
cabarets (serving trays) of precious metal, dials (clock and watchmaking), sundials, clockworks, coffee services of precious metal, non-electric coffee-pots 
of precious metal, candelabra (candlesticks) of precious metal, candlesticks of precious metal, nutcrackers of precious metal, ashtrays of precious metal for 
smokers, chains (jewellery), watch chains, chronographs watches, chronometers, chronometric instruments, chronoscopes, cigar and cigarette holders of 
precious metal, cigar cases of precious metal, jewellery cases of precious metal, necklaces (jewellery), control clocks (master clocks), egg cups of precious 
metal, baskets of precious metal for household use, tie pins, tie clips, jugs of precious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating), caskets of 
precious metal, cases for watches, pins (jewellery), ornamental pins, candle extinguishers of precious metal, needle cases of precious metal, cigar and ciga-
rette cases of precious metal, cases for clock and watch-making, figurines (statuettes) of precious metal, threads of precious metal (jewellery), wire of pre-
cious metal (jewellery), tea strainers of precious metal, flasks of precious metal, harness fittings of precious metal, goblets of precious metal, tankards of 
precious metal, clocks, atomic clocks, electrical clocks, oil cruets of precious metal, badges of precious metal, iridium, ivory ornaments, unwrought or 
semi-wrought jet, copper tokens, jewellery, ingots of precious metals, medals, medallions (jewellery), cruet stands of precious metal, unwrought or semi-
wrought precious metals, coins, watches, wrist-watches, clock and watch movements, olivine (precious stone), gold thread (jewellery), gold thread 
(jewellery), unwrought or beaten gold, silverware (with the exception of cutlery, table forks and spoons), hat ornaments of precious metal, ornaments of 
jet, osmium, palladium, ornaments (jewellery), silver ornaments, shoe ornaments of precious metal, tea strainers of precious metal, strainers of precious 
metal, wall clocks, pearls (jewellery), precious stones, semi-precious stones, precious stones, trays of precious metals for household use, platinum (metal), 
dishes of precious metal, pepper pots of precious metal, match holders of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, fancy key rings, 
toothpick holders of precious metal, purses of precious metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of precious metal, powder compacts of preci-
ous metal, household or kitchen containers of precious metals, watch springs, alarm clocks, rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad 
bowls of precious metal, salt cellars of precious metal, services (tableware) of precious metal, objects of imitation gold, saucers of precious metal, soup 
bowls of precious metal, spinels (precious stones), statues of precious metal, statuettes of precious metal, paste jewellery, sugar bowls of precious metal, 
epergnes of precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious metal, tea services of precious metal, teapots of precious metal, urns of preci-
ous metal, kitchen utensils of precious metal, household utensils of precious metal, tableware of precious metal, vases of precious metal, sacred vessels of 
precious metal, watch glasses. 

 

946 501 
 
09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 25, 2022 
 
Computer hardware; computer networking hardware; set top boxes; digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, data, image, audio and video files; computer  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

software for use in organizing, transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, data, image, audio, and vídeo files; computer hardware and 
computer software for the reproduction, processing and streaming of audio, video and multimedia content; computer hardware and software for controlling 
the operation of audio and video devices and for viewing, searching and/or playing audio, video, television, movies, photographs and other digital images, 
and other multimedia content. 
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1 081 721 
 
09 
 

Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 

August 30, 2022 
 
Computers; computer peripheral devices; computer hardware; computer software; mobile digital electronic devices. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 685 782 
 
12 
 
SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE CO., LTD. 
 
China 
 
Building 2, No. 1688 Yecheng Road, Jiading District, 200000 Shanghai (China) 
 
 

July 18, 2022 
 
Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; remote control vehicles, other than toys; self-driving cars; driverless 
cars [autonomous cars]; robotic cars; electric cars; automobiles; bicycles; tires for vehicle wheels; windscreens. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

Voluntary description of the mark: The mark consists of two Chinese character s which tr ansliterate to " J I DU" . 

Translation of the mark or of words contained in the mark: " JI"  means " gather" , " DU"  means " degree" . 

 

1 527 782 
 
09 
 

Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 

July 19, 2022 
 
Cameras; downloadable computer software for capturing and processing digital images, photos, videos and other multi-
média content; downloadable computer software for editing andnenhancing digital images, photos, videos and other 
multimédia content. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 
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1 486 193 
 

09 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
July 21, 2022 
 
Downloadable computer software to maintain and operate computer system; downloadable computer operating softwa-
re; downloadable computer software development tools. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 654 163 
 
41, 45 
 
Fellowship of Christian Athletes 
 
United States of America 
 
8701 LEEDS ROAD, KANSAS CITY MO 64129 (United States of America) 
 
 
July 21, 2022 
 
Sports camp services, namely, operation of sports and religious camps (term considered too vague by the International 
Bureau - Rule 13 (2) (b) of the Regulations); educational services, namely, conducting training workshops and 
seminars in the field of sports and religion; entertainment in the nature of an on-going podcasts; publication of electro-
nic magazines featuring athletics and religion (41). Providing christian evangelistic and ministerial services directed 
towards athletes and coaches (45). 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 684 199 
 
01 
 
NanTong Acetic Acid Chemical Co., Ltd. 
 
China 
 
No. 968 Jiangshan Road, Nantong Economic and, Technological Development Zone, Nantong City, 226000 Jiangsu 
Province (China) 
 
August 9, 2022 
 
Spirits of vinegar [dilute acetic acid]; alcohol; ethyl alcohol; crotonic aldehyde; acetates [chemicals]; chemicals for the 
manufacture of pigments; artificial sweeteners [chemicaln preparations]; esters; vitamins for the food industry; ketones; 
aldehydes; industrial chemicals; chemical substances for preserving foodstuffs. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

Voluntary description of the mark: The mark consists of five stylized letter s “NTAAC” that the first “A” letter comprising some horizontal lines is 
partially behind of the second “A” letter. Four Chinese characters appear next to the stylized letters on the bottom right side. 

Transliteration of the mark: CU HUA GU FEN. 
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1 684 438 
 

09 
 
Claris International Inc 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 

August 22, 2022 

 
Downloadable computer software platforms for application development, application deployment, application manage-
ment, and database management; recorded computer software platforms for application development, application  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

 

1 685 258 
 

32 
 
Lemonade Lemonica, Inc. 
 
Japan 
 
1-2-23, Moriyama, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0843 (Japan) 
 
 
August 24, 2022 
 
Lemonades; syrups for lemonade. 

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

deployment, application management, and database management; downloadable computer software for application development; recorded computer soft-
ware for application development; downloadable and recorded software development tools; downloadable and recorded computer software platforms for 
storing, managing, and sharing of electronic data and information. 

Data relating to priority under the Paris Convention: United States of Amer ica, 07.06.2022, 97447405 

 

1 087 010 
 
42 
 
Apple Inc. 
 
United States of America 
 
One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America) 
 
 
August 30, 2022 
 
Application service provider (ASP) services, namely hosting computer software applications; computer hardware and 
software consulting services; information relating to computer hardware or software provided on-line from a global  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

computer network or the Internet; creating and maintaining web-sites; hosting the web-sites of others; providing search engines for obtaining data via 
communications networks; providing search engines for obtaining data on a global computer network; electronic storage of data; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. 
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1 593 911 
 
03 
 
PT. ROYAL PESONA INDONESIA 
 
Indonesia 
 
Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kel Petir, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147 
(Indonesia) 
 
September 1, 2022 
 
Compact powder for the face; blush; eye shadows; beauty serums (cosmetics); eau de parfum; cosmetic face powder; 
body lotions for cosmetic purposes; false eyelashes; concealers [cosmetics]; cosmetic kits; make-up kits; make-up kits  

Registration number 
 

Goods and services 
 

Name of holder 
 

Country of origin 
 

Address  
 
 

Date of subsequent designation 
 

List of goods and services 

consisting principally of foundations, mascaras, blushes, glosses and lipsticks [not including brushes and sponges]; cosmetics; face creams; lipsticks; make-
up powder; cleaners for cosmetic brushes; adhesives for affixing false eyelashes; cosmetic soap; cosmetic preparations for eyelashes; nonmedicated hair 
treatment preparations for cosmetic purposes; cosmetic facial toners. 
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RETIFICAÇÃO  

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

 

Retificação da marca mista nº 00002460/2014/ME/MP&S        em 
nome da requerente CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A, de 
nacionalidade portuguesa, com  residência em Estrada Nacional N12, 
Estrada da Circunvalação, nº 14037, 4100-179, PORTO, Portugal, 
publicada para efeito de publicitação do pedido de averbamento no 
26º BPI, na parte relativa a morada do requerente: 

De: DINAMIC HOLDING, SGPS, S.A., com domicílio em Rua 
Eng.º Ferreira Dias, 954, 4149-008 Porto, Portugal. 

Para: CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A, com domicílio 
em Estrada Nacional N12, Estrada da Circunvalação, nº 14037, 4100-

00002460/2014/ME/MP&S   
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 PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS 

 
 

 

Os pedidos para registo de marcas a que fazem referência devem ser formulados de acordo com o estabelecido no Código de Propriedade Industrial 

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

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

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

estabelecido (fotocópia do B.I com publicação dos estatutos da sociedade, B.I. ou Passaporte do 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 próprio proprietário da marca 

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

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

residência em Cabo Verde; 

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

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

Propriedade Industrial, com indicação expressa das classes a que se diz respeito, de acordo com a Classificação Internacional das Marcas. 
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AVERBAMENTOS 

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

MARCA 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

103 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

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

DE: PEOPLE RESTAURAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSO-
AL, LDA, com sede na CIDADE DE SANTA MARIA, ILHA 

DO SAL, CABO VERDE 

Para: Suka – Restauração, Lda, com sede na Cidade de Santa 
Maria, Nossa senhora das Dores, Santa Maria, Ilha do Sal, CABO 
VERDE  

00002082/2013/MN/MP&S   29, 30, 
32, 43  
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AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO 
DA IDENTIDADE DO TITULAR 
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 AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA IDENTI-
DADE DO TITULAR: 

N.º REGISTO Sinal  Classes 

DE: Skol Internacional Development Luxembourg 
SA. 

PARA: Skol International Development S.A 

  

00000329/2007/ME/MP SKOL 32 

 

DE: Aisin Seiki Kabushiki Kaiska (also trading as 
Aisin Seiki Co., Ltd.) 

PARA: AISIN CORPORATION 00004588/2021/MP/ME 

 

07, 12 

DE: Aisin Seiki Kabushiki Kaiska (also trading as 
Aisin Seiki Co., Ltd.) 

PARA: AISIN CORPORATION 

00004577/2021/MP/ME 

 

01, 04, 07, 09, 12 

DE: SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
LUXEMBOURG S.A. 

PARA: Skol Internacional Development S.A.  

00004344/2020/ME/MP 

 

32 

DE: SONAE SGPS, S.A. 

PARA: SONAE SIERRA, SGPS, S.A 

00004857/2022/ME/MS 

 

35, 36, 37, 41, 43, 45 

DE: La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique, 
SA 

PARA: La Roche-Posay Laboratoire Derma-
tologique  

000001213/2008/ME/MP  LA ROCHE-POSAY  03  
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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: 50 Route d´Esch, L-1470 Luxembourg 

PARA: 21, rue Glesener , L-1631 Luxembourg 

  

0000329/2007/ME/MP SKOL 32 

DE: 21, rue Glesener , L-1631 Luxembourg 

PARA: 68/9 Boulevard du Souverain, B-1170 Watermael-
Boitsfort, Belgium 

  

0000329/2007/ME/MP SKOL 32 

DE: n.º 1, Rond Point Maur ice Bellonte, 31707 Blagnac 

Cedex, France 

PARA: 2, Rond Point Emile Dewoitine, 31700 Blagnac, 
France 

00002475/2014/ME/MP&S AIRBUS 

07, 09, 12, 
13, 37, 38, 

39 41, 42, 45 

DE: Rue Glesener, 21, 1631 Luxembourg 

PARA: 68/9, boulevard du Souverain, B- 1170 Watermael-

Boitsfort, Belgium 

00004344/2020/ME/MP 

 

32 
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PEDIDO

EXAME FORMAL

PUBLICAÇÃO BPI

OPOSIÇÃO?

IRREGULARIDADES  
FORMAIS?

NÃO

SIM
NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

EXAME DE FUNDO

SIM
RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE?

SIM

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
REGULARIZAÇÃO DO 

PEDIDO?

NÃO

SIM

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA 
(OFICIOSOS)?

NÃO

CONCESSSÃO DO 
REGISTO

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
MANTÉM OS 

FUNDAMENTOS DE 
RECUSA?

NÃO

RECUSA DEFINITIVA SIM

RECUSA PEDIDO

PUBLICAÇÃO DESPACHO 
BPI

INDEFERIMENTO 
PEDIDO

NÃO

SIM

NÃO

ETAPA RE-EXAME

NÃO
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CONCESSÃO DE TÍTULOS  
DE REGISTO    

4 
 

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

 MARCAS  
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BUZZ  

 

 PARROT 

 
 
 
 

 

 

  

WEST  

 

 

 

N.º Registo: 0000737/2007/ME/MP 

Marca: WEST 

Classe: 04 

Titular: REEMTSMA CIGARETTENFA-
BRIKEN GMBH. 

Data do pedido: 11-07-2007 

Publicação: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 02-11-2020  

País de Origem: ALEMANHA 

N.º Registo: 00001884/2012/ME/MP 

Marca: FIGURATIVA 

Classe:  28, 41, 43 

Titular: IBEROSTAR HOTELES Y 

APARTAMENTOS, S.L. 

Data do pedido: 26-06-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00003030/2016/ME/MP 

Marca: ICLOUD 

Classe: 09 

Titular: APPLE INC. 

Data do pedido: 19-02-2016 

Publicação: 12 º BPI 

Data de Concessão: 23-08-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00003090/2016/ME/MP 

Marca: SUMISHIELD 

Classe: 05 

Titular: SUMITOMO CHEMICAL CO., 

LTD. 

Data do pedido: 13-04-2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 29-06-2022 

País de Origem: JAPÃO 

N.º Registo: 00003447/2017/ME/MP 

Marca: Arroz Extremo Sabor 

Classe: 30 

Titular: ARROZEIRA ADIB PEIXOTO 

LTDA. 

Data do pedido: 25-07-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 22-08-2022 

País de Origem: BRASIL 

N.º Registo: 00003610/2018/ME/MP 

Marca: PARROT 

Classe:  32 

Titular: EQUATORIAL COCA-COLA 

BOTTLING COMPANY, S.L 

Data do pedido:31-01-2018 

Publicação: 14º BPI 

Data de Concessão: 11-06-2019 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00003666/2018/ME/MP 

Marca: BUZZ 

Classe: 32 

Titular: EQUATORIAL COCA-COLA 

BOTTLING COMPANY, S.L 

Data do pedido:10-04-2018 

Publicação: 14º BPI 

Data de Concessão: 14-06-2019 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00003857/2018/MN/MS 

Marca: Ajudamos Char ity Days 

Classe: 41 

Titular: ROBERTO BRAGA 

Data do pedido: 18-09-2018 

Publicação: 15º BPI 

Data de Concessão: 30-04-2019 

País de Origem: CABO VERDE 
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VOGUE 

THERMACOTE  

 
 
 

 
 
 

PARFOIS 

 
 

 

 

N.º Registo: 00004137/2019/MN/MS 

Marca: All Board 

Classe: 41 

Titular: VANÉSIA SORAIA LOPES SOU-
SA CARRIÇO 

Data do pedido: 09-08-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 27-05-2019 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004198/2019/ME/MP&S 

Marca: THE OCEAN RACE ROUND 

THE WORLD SINCE 1973 logo 

Classe: 09, 18, 25, 38, 41, 42 

Titular: THE OCEAN RACE 1973 S.L.U 

Data do pedido: 09-10-2019 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00004208/2019/MN/MP 

Marca: I  ESTRELA CV 

Classe: 32 

Titular: CAVIBEL - INDÚSTRIA DE BEBI-
DAS DE CABO VERDE, S.A. 

Data do pedido: 24-10-2019 

Publicação: 19ºBPI 

Data de Concessão: 29-06-2022 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00004262/2020/ME/MP/S 

Marca: PARFOIS 

Classe: 03, 09, 16, 24, 26, 35 

Titular: ROSEFIELD LUXEMBOURG, 

S.A. 

Data do pedido: 02-01-2020 

Publicação: 20º BPI 

Data de Concessão: 05-08-2022 

País de Origem: LUXEMBURGO 

N.º Registo: 00004424/2020/ME/MP 

Marca: THERMACOTE 

Classe:  17 

Titular: Therma-Cote, Inc. 

Data do pedido: 02-10-2020 

Publicação: 25ºBPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004683/2021/ME/MP 

Marca: BUD ZERO 0.0 

Classe: 32 

Titular: ANHEUSER-BUSCH LLC 

Data do pedido: 06-09-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004687/2021/ME/MS 

Marca: VOGUE 

Classe: 41 

Titular: ADVANCE MAGAZINE PU-

BLISHERS, INC. 

Data do pedido: 11-08-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 20-04-2022 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004698/2021/ME/MP 

Marca: BUDWEISER ZERO logo (2020) 

(word mark) 

Classe: 32 

Titular: ANHEUSER-BUSCH LLC 

Data do pedido: 06-09-2021 

Publicação: 24º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA  
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MOKAMBO BUONDI 

N.º Registo: 00004709/2021/ME/MP  

Marca: MOKAMBO 

Classe: 30 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A. 

Data do pedido: 10-08-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004710/2021/ME/MP 

Marca: BUONDI 

Classe: 30 

Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS 

NESTLÉ S.A. 

Data do pedido: 10-08-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: SUÍÇA 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

N.º Registo: 00004713/2021/ME/MP&S 

Marca: DEVICE 

Classe: 12, 37 

Titular: Chery Automobile Co., Ltd. 

Data do pedido: 30-09-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004717/2021/ME/MP 

Marca: LINGLONG 

Classe: 12 

Titular: SHANDONG LINGLONG TYRE 

CO., LTD 

Data do pedido: 22-09-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004718/2021/ME/MP 

Marca: USHUAÏA 

Classe:  03 

Titular: TELEVISION FRANCAISE 1 

Data do pedido: 28-09-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: FRANÇA 

N.º Registo: 00004719/2021/ME/MP&S 

Marca: CHERY 

Classe: 12, 37 

Titular: Chery Automobile Co., Ltd. 

Data do pedido: 30-09-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004720/2021/ME/MP&S 

Marca: ARRIZO 

Classe: 12, 37 

Titular: Chery Automobile Co., Ltd. 

Data do pedido: 30-09-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004721/2021/ME/MP 

Marca: EXEED 

Classe: 12   

Titular: Chery Automobile Co., Ltd. 

Data do pedido: 30-09-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: CHINA 
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STARLINK  

MIX TRITON 

 
 
 

 
 

RYDE  SOKANY  

VELO  

 

N.º Registo: 00004724/2021/ME/MP 

Marca: RYDE 

Classe:  05, 30, 32, 34 

Titular: Br itish Amer ican Tobacco (Brands) 
Limited 

Data do pedido: 20-10-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00004725/2021/ME/MP 

Marca: SOKANY 

Classe:  07, 08 , 11 

Titular: YIWU PAIER ELECTRIC AP-

PLIANCE CO.,LTD 

Data do pedido: 13-10-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 06-06-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004731/2021/ME/MP 

Marca: VELO 

Classe: 34 

Titular: Br itish Amer ican Tobacco (Brands) 
Limited 

Data do pedido: 30-09-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 29-06-2022 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00004734/2021/ME/MS 

Marca: BESFLY 

Classe: 35, 39 

Titular: ALCINDA FLORA PEREIRA 

BORJA DOS SANTOS PEREIRA 

Data do pedido: 09-11-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 29-07-2022 

País de Origem: ANGOLA 

N.º Registo: 00004737/2021/ME/MP&S 

Marca: MIX 

Classe: 09, 35 

Titular: XIAOMI INC. 

Data do pedido: 05-11-2021 

Publicação: 25ºBPI 

Data de Concessão: 29-07-2022 

País de Origem:  CHINA 

N.º Registo: 00004741/2021/ME/MP 

Marca: TRITON 

Classe: 12 

Titular: MITSUBISHI J IDOSHA 

KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

Data do pedido: 23-11-2021 

Publicação: 25ºBPI 

Data de Concessão: 29-06-2022 

País de Origem: JAPÃO 

N.º Registo: 00004743/2021/ME/MP&S 

Marca: STARLINK 

Classe: 09,38, 42 

Titular: SPACE EXPLORATION TE-

CHNOLOGIES CORP 

Data do pedido: 23-11-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 29-06-2022 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004744/2021/ME/MP 

Marca: Device of gecko 

Classe: 12 

Titular: TIUMSUN RUBBER TIRE 

(WEIHAI) CO., LTD. 

Data do pedido: 30-11-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 29-07-2022 

País de Origem: CHINA 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

115 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

AMBANDHA  

 
 
 
 
 
 

 
XELJANZ  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

N.º Registo: 00004747/2021/ME/MP 

Marca: TIMSUN 

Classe: 12 

Titular: TIUMSUN RUBBER TIRE 
(WEIHAI) CO., LTD. 

Data do pedido: 30-11-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 29-07-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004750/2021/ME/MP 

Marca: NIVEA 

Classe: 03 

Titular: BEIERSDORF AG 

Data do pedido: 02-12-2021 

Publicação: 25º BPI 

Data de Concessão: 29-07-2022 

País de Origem:  ALEMANHA 

N.º Registo: 00004762/2022/ME/MP 

Marca: KIA AutoMOde 

Classe: 09 

Titular: Kia Corporation 

Data do pedido: 12-01-2022 

Publicação: 26º BPI 

Data de Concessão: 22-08-2022 

País de Origem: COREIA DO SUL 

N.º Registo: 00004763/2022/ME/MP 

Marca: KIA AutoMOde 

Classe: 12 

Titular: Kia Corporation 

Data do pedido: 12-01-2022 

Publicação: 26ºBPI 

Data de Concessão: 22-08-2022 

País de Origem: COREIA DO SUL 

N.º Registo: 00004769/2022/ME/MS 

Marca: AMBANDHA 

Classe: 38 

Titular: Shanghai Spacecom Satellite Te-

chnology Ltd. 

Data do pedido: 05-01-2022 

Publicação: 26º BPI 

Data de Concessão: 22-08-2022 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00004770/2021/ME/MP 

Marca: XELJANZ 

Classe: 05 

Titular: PFIZER INC. 

Data do pedido: 17-12-2021 

Publicação: 26º BPI 

Data de Concessão: 22-08-2022 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00004771/2022/ME/MP 

Marca: TECHNISEM 

Classe: 31 

Titular: TECHNIDEM 

Data do pedido: 05-01-2022 

Publicação: 26º BPI 

Data de Concessão: 22-08-2022 

País de Origem: FRANÇA 
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 TÍTULOS DE REGISTO 

LOGOTIPO 
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N.º Registo: 00004661/2021 

Logotipo: Guardiões do Mar  

Titular: Fundação Maio Biodiversidade 

Data do pedido: 03-08-2021 

Publicação: 24ºBPI 

Data de Concessão: 14-02-2022 

País de Origem: CABO VERDE 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

118 
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

DECLARAÇÃO DE  
INTENÇÃO DE USO 

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

 MARCAS  
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N.º Pedido: 00001471/2008/ME/MP 

Classe: 34 

Marca: SG GIGANTE Label (color ) 

Titular: PHILIP MORRIS PRODUCTS, 
S.A. 

País de Origem: SUÍÇA 

Data do pedido: 24-04-2008 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 9º BPI 

DOUBLE 
HAPPINESS 

 DIOVAN  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

SUNDEK 

N.º Pedido: 00001923/2012/ME/MP 

Classe: 25 

Marca: SUNDEK 

Titular: Sundek Apparel, LLC 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 24-07-2012  

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 28-10-2016 

Publicação Concessão: 10º BPI 

N.º Pedido: 00001565/2012/ME/MP 

Marca: DOUBLE HAPPINESS 

Classe: 34 

Titular: NANYANG BROTHERS TOBACCO 

COMPANY LIMITED 

País de Origem: CHINA 

Data do pedido: 27-02-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 28-03-2017  

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 00001567/2012/ME/MP 

Marca: DOUBLE HAPPINESS 

Classe: 34 

Titular: NANYANG BROTHERS TOBACCO 

COMPANY LIMITED 

País de Origem: CHINA  

Data do pedido: 27-02-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 28-03-2017  

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 00001626/2012/ME/MP 

Classe: 32 

Marca: SPRITE 

Titular: The Coca-Cola Company 

País de Origem: Estados Unidos da AmeRICA 

Data do pedido: 26-01-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 14-07-2017 

Publicação Concessão: 12ºBPI 

N.º Pedido: 00001627/2012/ME/MP 

Classe: 32 

Marca: FANTA 

Titular: The Coca-Cola Company 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 26-01-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 14-07-2017 

Publicação Concessão: 12º BPI 

N.º Pedido: 00002089/2013/ME/MP 

Marca: DIOVAN 

Classe: 05 

Titular: NOVARTIS AG  

País de Origem: SUÍÇA 

Data do pedido:15-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 12 -07-2017 

Publicação Concessão: 12º BPI 

N.º Pedido: 00002241/2013/ME/MP 

Classe: 34 

Marca: VOGUE 

Titular: AMERICAN – CIGARETTE COM-
PANY (OVERSEAS) LIMITED 

País de Origem: SUÍÇA 

Data do pedido: 23-10-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 
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N.º Pedido: 00002336/2010/ME/MS 

Marca: ESPAÇOS 

Classe: 35, 37 

Titular: ESPAÇOS E PUBLICIDADE, LDA 

País de Origem: ANGOLA 

Data do pedido: 19-02-2010 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11-11-2016 

Publicação Concessão: 10º BPI 

AIRBUS  

SNAPCHAT 

ORANGE  

 

 
 

 
 

 

 

OPORTUNA  

 

FOX SPORTS  

N.º Pedido: 00002644/2013/ME/MP&S 

Marca: FOX SPORTS 

Classe: 09, 38,41 

Titular: FOX MEDIA LLC 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 27-12-2013 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 09-02-2017 

Publicação Concessão: 12º BPI 

N.º Pedido: 00002475/2014/ME/MP&S 

Marca: AIRBUS 

Classe: 07, 09, 12, 13, 37, 38, 39, 41, 42, 45 

Titular: AIRBUS SAS 

País de Origem: FRANÇA  

Data do pedido: 18-06-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-03-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 00002495/2014/ME/MS 

Marca: ORANGE 

Classe: 35, 37, 42 

Titular: ORANGE BRAND SERVICES LI-

MITED 

País de Origem: REINO UNIDO 

Data do pedido: 29-07-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 08-05-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 00002497/2014/ME/MP&S 

Marca: NIKON 

Classe: 05, 10, 35, 44 

Titular: NIKON CORPORATION 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 14-08-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 24-03-2017 

Publicação Concessão: 10º BPI 

N.º Pedido: 00002577/2014/ME/MS 

Marca: NISSAN LOGO (NEW) 

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: 00002656/2015/ME/MP&S 

Classe: 09, 42 

Marca: SNAPCHAT 

Titular: SNAP INC. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA  

Data do pedido: 12-01-2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 02-05-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 00002712/2015/ME/MP 

Marca: OPORTUNA 

Classe: 05 

Titular: BAYER INTELLECTUAL PRO-
PERTY GmBH 

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 11-03-2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 28-02-2017 

Publicação Concessão: 10º BPI 
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VYLVIO 

N.º Pedido: 00002797/2015/ME/MP 

Classe: 05 

Marca: VYLVIO 

Titular: AbbVie Ireland Unlimited Company 

País de Origem: IRLANDA 

Data do pedido: 09-07-2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 19-04-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

VYMVIE 

DAKO   

VISA  

SIGNATURE  
FLUDORA 

NETFLIX  

TAZO CICLUM  

N.º Pedido: 00003151/2016/ME/MP 

Marca: CICLUM 

Classe: 05 

Titular: STADA Arzneimittel AG 

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 01-07-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 02-06-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 00002807/2015/ME/MP 

Classe: 05 

Marca: VYMVIE 

Titular: AbbVie Ireland Unlimited Com-

pany 

País de Origem: IRLANDA 

Data do pedido: 09-07-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 24-04-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 00002880/2015/ME/MS 

Marca: VISA SIGNATURE 

Classe: 36 

Titular: VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOCIATION 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 28-09-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26-04-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 00002895/2015/ME/MP 

Classe: 01, 05 

Marca: FLUDORA 

Titular: Bayer  Intellectual Propér tio GmbH  

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 09-11-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26-04-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 00002968/2015/ME/MP 

Classe: 30 

Marca: TAZO 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 26-11-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2017 

Publicação Concessão: 12º BPI 

N.º Pedido: 00003205/2016/ME/MP 

Marca: DAKO 

Classe: 07 

Titular: CONTROLADORA MABE, S.A. 

DE C.V. 

País de Origem: MÉXICO 

Data do pedido: 12-10-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 18-05-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 

N.º Pedido: 0003349/2011/ME/MP&S 

Classe: 09, 35, 38 e 41 

Titular: NETFLIX, INC. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 21-02-2011 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 13-06-2017 

Publicação Concessão: 11º BPI 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

123 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6  
 

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 

0660/2020  

MANUEL GOMES ORTET  

 

Coração Partido  

 

Letra de Musica    

 

Papel  

14-07-2020  

818/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Nôs di nhô S.Louênço Nôs é Kênti, Kênti ta ki 

tâ Kêmâ  

Letra de Musica  

 

Papel 

12-05-2022  

819/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Trêva Kú Sukuro nhôs é Kâ Mêsmo Kuza  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

820/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Nossa Senhora de Livramento  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

821/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Monte Prêto Ribeira Filipe é um só  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

822/2022  
OTÍLIO GARCIA  

 
 
Têmpo s´tâ bai ano s´ta Korré  
 
 
Letra de Musica  
 
 
Papel  
 

12-05-2022  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

823/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Sistibida Nhâ Concesson  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

824/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Nôs é 8 fidjos 4 matcho 4 fêmia  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

825/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

NHÂ MAMAI RAZÂ PÂ MI PÂ TUDU  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

826/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Um dia n´tem fé mâ tâ Volta  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

827/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Tentação abó é um desgraça sem dúvida  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

828/2022  
OTÍLIO GARCIA  
 

 
Chema N´Ta Pidibú Pâ Bú Câ Matâm  
 
 
Letra de Musica  
 
 
Papel  
12-05-2022  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

829/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

A Vida É Triste Temos De Saber Leva-Lá  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

830/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Fidjo Ki Kria Sêm Si Mãi  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

831/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Lingua Ki Tâ Kança Pê  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

 

 832/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Deus Nhô djudano Kú Nôs pêsamênto  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

833/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Kú Rostu Kontenti Kú Graça na Denti  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

834/2022  
OTÍLIO GARCIA  
 

 
Cabo – Verde N´Ká Tâ Kré Dêxabú  
 
 
Letra de Musica  
 
 
Papel  
12-05-2022  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

835/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Na Praia Maria Ki S´Tâ Brâm Brâm  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

836/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Nhô Santiago Nhâ 2º Terra  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

837/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Nhô S.Louênço Santo Nhâ Freguisia  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

838/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Nhâ Terra N´Sta Tâ Dexabu  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

839/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Mutu Obrigadu Navio Furna  

 

Letra de Musica  

 

Papel 

12-05-2022  

840/2022  
OTÍLIO GARCIA  
 

 
Sêm Nôs Mâmâ Sêm Nôs Pâpâ  
 
 
Letra de Musica  
 
 
Papel  
12-05-2022  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

841/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Nôs Bida S´Ta Na Nôs Mom  

 

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

842/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Di Dia N´Ta Bisti Ropa Azul Di Noti N´Ta 

Bisti Ropa Prêta  

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

843/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Mudjêr Ki Têm Telemóvel É Rainhâ Di Mundo. 

Ómi Ki Têm Telemóvel É Rei Di Mundo  

Letra de Musica  

 

Papel  

12-05-2022  

 

844/2022  

Jm Inova - Imobiliária, Sociedade Unipessoal 

Lda  

Plataforma compra de contratos venda/de 

arrendamento de imóveis  

Projeto  

 

Papel  

22-07-2022  

 

845/2022  

Gilson Ferreira Cabral  

 

Lar e Residência Sénior "SÃO FRANCISCO 

XAVIER"  

Projeto  

 

Papel  

04-08-2022  

0847/2022  

Jaqueline Martins Nascimento  

 

Cine CV - Cinema de Cabo Verde  

 

Produção audiovisual  

 

Papel e DVD  

09-06-2022  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

848/2022  

Fundação Aliança Solidária  

 

Raboita d´Ingenhu  

 

Produções audiovisuais  

 

Papel e Pen  

29-06-2022  

849/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Maldadi Djâ tumâ mund  

 

Musica  

 

Papel  

12-05-2022 

850/2022 

OTÍLIO GARCIA  

 

Sol di dia Lua Cú Strela Di Noti  

 

Musica  

 

Papel  

12-05-2022 

851/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Nhôs tâ Tchumâ di Fastentu pamó n´tâ tâ fala 

tcheu Di Ribeira Felipe  

Musica  

 

Papel  

12-05-2022 

852/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi, Sabi. Sabúra  

 

Musica  

 

Papel 

12-05-2022  

853/2022  
OTÍLIO GARCIA  

 
 
Passadinhâ de Pena Azul de bico Brumédjo 
 
 
Musica  
 
 
Papel 
12-05-2022 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

854/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Mulata ai Mulatinha bô, bô, sô  

 

Musica 

 

Papel 

12-05-2022 

855/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Talaia Baxu nôs di dú, Câ Squê cê  Bú  

 

Musica 

 

Papel 

12-05-2022 

856/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Dí dê bê ubi concedjo di amigo  

 

Musica 

 

Papel 

12-05-2022 

857/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Trá sapato Pâ bú Po Bú Roda  

 

Musica 

 

Papel 

12-05-2022 

858/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Morna Coladera Funana Batuki Talaia Baxu  

 

Musica 

 

Papel  

12-05-2022 

859/2022  
Alex Cabral Mendonça  

 
 
Liceu Best Dance Crew  
 
 
Audiovisual  
 
 
Papel 
16-05-2022 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

131 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Titular de Direito 

  

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 

860/2022  

Daniel Ferro Furtado e Steny Ameida Vitoria  

 

Tarra e li  

 

Musica  

 

Papel 

24-05-2022 

862/2022  

HÉLDER EDUÍNO CHANTRE DELGADO 

  

DH CONSULTING, SOC. UNIP., LDA 

 

PROJETO TELEFERICO COVA - PAÚL  

 

Projeto  

 

Papel 

23-03-2022 

862/2022  

Teodora de Ceita da Luz Martins  

 

REPARAÇÕES  

 

Projeto  

 

Papel  

12-08-2022  

0864/2022  

Iolanda Ibrantina Da Fonseca  

 

Anu Nobu  

 

Poema 

 

Papel  

11-08-2022  

865/2022  

Iolanda Ibrantina Da Fonseca  

 

Cabo Verdi  

 

Poema  

 

Papel 

11-08-2022 

865/2022  
COBJUS 

 
 
Chão Bom 
 
 
Musica 
 
 
CD 
14-06-2022  
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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 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

866/2022  

Iolanda Ibrantina Da Fonseca  

 

NGUNGUNHANA, EL LEÓN DE GAZA  

 

Guião 

 

Papel 

11-08-2022 

866/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Ideia de uma confixão  

 

Musica 

 

Papel 

12-05-2022 

867/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Na nha terra Du S´ta li pâ Sempre pâ tudu sempre  

 

Musica 

 

Papel 

12-05-2022 

869/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Nhâ mâmâ nhâ râzâ pâ mi  

 

Musica 

 

Papel 

12-05-2022 

870/2022  

OTÍLIO GARCIA  

 

Strela Negra abo é simbolo africano  

 

Musica 

 

Papel 

12-05-2022 

871/2022  
Iolanda Ibrantina Da Fonseca  

 
 
FÉ  
 
 
Poema 
 
 
Papel 
11-08-2022 


