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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

 

Aviso

Protecção de Marca

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 

211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 

13 de Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de 

registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso, começa a contar o prazo de dois 

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/172497

[220]  Data de pedido : 2020/08/25

[730]  Requerente : Piiman Co., Ltd.

  Endereço : 11-6, Sarugaku-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Rendas e bordados; gancho-e-ilhós e 

alfinetes; adornos para o cabelo; bandoletes; ganchos 

e pegas para cabelo; ganchos de mola para o cabelo; 

botões; braçadeiras para segurar mangas; lançadeiras 

para tecer redes de pesca; agulhas de teares; frisado-

res de cabelo eléctricos (sem ser utensílios manuais); 

agulhas; ilhós para vestuário; fitas [retrosaria]; fitas; 

tecidos de renda de malha raschel ; tecidos de ren-

da bordados; fitas e pompons; cordões [laços]; varas 

de tricô (acessórios para artigos de costura); enfia-

-agulhas; caixas de costura; lâminas de corte de cos-

tureiros; dedais para coser; almofadas para alfinetes 

e agulhas; caixas para agulhas; flores artificiais; insíg-

nias para vestuário, excepto de metal precioso; fivelas 

para vestuário; emblemas para vestir, excepto de metal 

precioso; pregadeiras para vestuário (para agulhas); 

alfinetes especiais para faixas de quimono ( obi ); 

alfinetes com cabeça, excepto metal precioso; remen-

dos adesivos ornamentais, para casacos; braçadeiras; 

barbas postiças; bigodes postiços; frisadores de cabelo, 

não eléctricos (sem ser utensílios manuais); ornamen-

tos de calçado, excepto de metal precioso; ilhós para 

calçado; atacadores para calçado; fechos de metal para 

sapatos e botas; cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/03/10  Japão

N.º 2020-026053

[210]  N.º : N/173451

[220]  Data de pedido : 2020/09/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 3

15 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: 7431 C 

707C 635C 374C  7499C 
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CMYK C 24% M 96% Y 47% 

[210]  N.º : N/174442

[220]  Data de pedido : 2020/10/16

[730]  Requerente : ·

 Matteo Paloni

  Endereço : 11

 Via Mario Ruta 11, Napoli, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : ·

 Davide De Vivo

  Endereço : 

36 80016

 Via Panoramica 36, 80016, Marano di Napoli, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174640

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/06  União Euro-

peia N.º 018317827

[210]  N.º : N/174719

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/05/25  China

N.º 46633630

[210]  N.º : N/174720

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/05/25  China

N.º 46617972

[210]  N.º : N/174721

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/05/25  China

N.º 46633613

[210]  N.º : N/174722

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/05/25  China

N.º 46611889

[210]  N.º : N/174723

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/05/25  China

N.º 46633582

[210]  N.º : N/174727

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/06/08  China

N.º 47048095

[210]  N.º : N/174728

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/06/08  China

N.º 47072629

[210]  N.º : N/174729

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/06/08  China

N.º 47072634

[210]  N.º : N/174730

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/06/08  China

N.º 47035899

[210]  N.º : N/174731

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/06/08  China

N.º 47072644

[210]  N.º : N/174732

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/06/08  China

N.º 47054620

[210]  N.º : N/174733

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/06/08  China

N.º 47042611

[210]  N.º : N/174734

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/06/08  China

N.º 47052259

[210]  N.º : N/174735

[220]  Data de pedido : 2020/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 1 802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/06/08  China

N.º 47062003

[210]  N.º : N/174844

[220]  Data de pedido : 2020/10/29

[730]  Requerente : CERTIS CISCO SECURITY 

PTE. LTD.

  Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, 

Singapura 409179

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e concepção a eles referen-

tes; análise industrial; serviços de pesquisa industrial e 

de design industrial; serviços de controle de qualidade 

e autenticação; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software de computador; serviços científ icos e 

tecnológicos bem como serviços investigação e con-

cepção a eles referentes; serviços de análises e pesqui-

sas industriais; serviços informáticos, nomeadamente 

alojamento remoto de sistemas operativos e aplicações 

informáticas; alojamento de sistemas operativos e apli-

cações informáticas através da Internet; computação 

em nuvem; aluguer de recursos informáticas e de ar-

mazenamento de dados de capacidade variável; forne-
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cimento de software, não descarregável, acessível atra-

vés de uma rede informática mundial, para a gestão de 

aplicações informáticas; concepção e criação de um sí-

tio de Internet para comércio electrónico; criação de 

páginas web armazenadas eletronicamente para servi-

ços online e na Internet; análise de dados técnicos; ar-

mazenamento electrónico de dados; criação e manu-

tenção de websites para terceiros; gestão de websites 

para terceiros; aluguer de servidores web; manutenção 

de websites; serviços de criação e alojamento de websi-

tes, software baseado na web, aplicativos baseados na 

web e plataformas de comércio electrónico na Inter-

net; fornecedor de serviços de aplicações, nomeada-

mente fornecimento, alojamento, gestão, desenvolvi-

mento e manutenção de aplicações, software, websites 

e bases de dados nos domínios do comércio electróni-

co, pagamentos on-line, fila de encomendas, concep-

ção de sites, armazenamento de dados, dimensiona-

mento de capacidade computacional partilhada, servi-

ços de mensagens; programação de computadores; ser-

viços de consultoria informática relacionados com a 

gestão de aplicações multimédia; serviços de progra-

mação de computadores, hardware, software e concep-

ção, atualização, manutenção e suporte de sistemas in-

formáticos para software informático; serviços de su-

porte informático relativo a aplicações multimédia 

(programação e instalação de software, serviços de re-

paração e manutenção); serviços de informática, alo-

jando um website onde os consumidores podem anali-

sar suas preferências pessoais e gerar recomendações; 

serviços informáticos, fornecendo software de navega-

ção na Internet não descarregável em linha; forneci-

mento de software não descarregável para dispositivos 

de comunicações móveis para melhorar o acesso móvel 

à Internet através de computadores, computadores 

móveis e dispositivos de comunicações móveis; apoio 

técnico, nomeadamente resolução de problemas de 

software informático, problemas de software de com-

putadores móveis e de dispositivos de comunicações 

móveis; consultadoria em concepção de hardware e 

software; concepção de software informático para ter-

ceiros, consultadoria em concepção de hardware e 

software para computadores móveis e dispositivos de 

comunicações móveis; concepção de software para 

computadores móveis e dispositivos de comunicações 

móveis para terceiros; alojamento de conteúdos, fotos, 

vídeos, texto, dados, imagens, sítios da Web e outras 

obras electrónicas de terceiros; fornecimento de moto-

res de busca; fornecimento de plataformas de pesquisa 

que permitam aos utilizadores solicitar e receber foto-

grafias, vídeos, textos, dados, imagens e trabalhos 

electrónicos, serviços interactivos de alojamento de 

websites que permitem aos utilizadores publicar e par-

tilhar as suas próprias fotografias, vídeos, textos, da-

dos, imagens online; serviços informáticos, nomeada-

mente, alojamento de um website para os utilizadores 

participarem em discussões, obterem feedback, forma-

rem comunidades virtuais e participarem em redes so-

ciais; manutenção e atualização de software relaciona-

do com computadores; consultoria em segurança in-

formática; fornecimento de informações na área do 

clima, meteorologia, poluição ambiental e controlo da 

poluição, concepção, tecnologia informática, software, 

através da Internet ou de outras redes informáticas ou 

de comunicações; instalação e manutenção de software 

de computador; fornecimento de um sítio de Internet 

com informações técnicas relacionadas com software e 

hardware informático; serviços de consultoria em 

software, aplicações e redes informáticas; serviços de 

consultoria em programação, software, segurança e 

tecnologia informática; programação de computado-

res, transferência de dados de documentos de um for-

mato de computador para outro; alojamento de conte-

údos digitais em redes informáticas globais, redes sem 

fios e redes de comunicações electrónicas; fornecimen-

to de plataformas de pesquisa para permitir para per-

mitir aos utilizadores solicitar e receber, conteúdo, 

texto, obras visuais, obras áudio, obras audiovisuais, 

obras literárias, dados, ficheiros, documentos e obras 

electrónicas; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável e recursos online para per-

mitir aos utilizadores acederem e descarregarem sof-

tware, fornecimento de uso temporário de software 

não descarregável online que gera recomendações per-

sonalizadas de aplicativos de software com base nas 

preferências do utilizador; monitorização de dados in-

formatizados e sistemas e redes informáticos para fins 

de segurança, alojamento, dimensionamento e manu-

tenção de bases de dados online para terceiros, compu-

tação em nuvem com software para utilização na ges-

tão de bases de dados, alojamento na nuvem de bases de 

dados electrónicas; prestador de Serviços de Aplica-

ções (APS) com software para utilização na gestão de 

bases de dados; Plataforma como um serviço (PAAS) 

com plataformas de software para utilização na gestão 

de bases de dados; software como serviço (SAAS) ser-

viços com software para utilização na gestão de bases de 

dados; serviços informáticos, nomeadamente, forneci-

mento de servidores de bases de dados de capacidade 

variável a terceiros, fornecimento de um website 
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com software não descarregável para gestão de bases 

de dados; serviços informáticos, nomeadamente aloja-

mento remoto de sistemas operativos e aplicações in-

formáticas, fornecimento de sistemas operativos e 

aplicações informáticas alojados através da Internet, 

aluguer de instalações informáticas e de armazena-

mento de dados de capacidade variável; fornecimento, 

desenvolvimento e concepção de software, não descar-

regável, acessível através de uma rede informática 

mundial, para a gestão de aplicações informáticas; 

Prestador de serviços de aplicações, nomeadamente, 

fornecimento, alojamento, gestão, desenvolvimento e 

manutenção de aplicações, software, websites e bases 

de dados na área do comércio electrónico, pagamentos 

online, fila de encomendas, concepção de websites, ar-

mazenamento de dados, escala capacidade de compu-

tacional partilhada, serviços de escalonamento e de 

mensagens, alojamento de um website que dá aos utili-

zadores a capacidade de rever vários conteúdos de im-

pressão, fotografia, imagem gráfica e áudio e vídeo e 

utilizar um modelo personalizado para fornecer infor-

mações, gostar, não gostar, edições, alterações, modi-

ficações, opiniões, sugestões e comentários e envolver-

-se em redes sociais, empresariais e comunitárias; ser-

viços informáticos, nomeadamente, fornecimento de 

utilização temporária de software e aplicações online 

não descarregáveis para acesso a ficheiros de áudio e 

vídeo, jogos, redes sociais, ficheiros de texto e ficheiros 

multimédia, concepção e desenvolvimento de software 

de jogos de computador, vídeo e jogo de computador, 

serviços de concepção e desenvolvimento, fornecendo 

a utilização temporária de ferramentas de desenvolvi-

mento de software online não descarregáveis para a 

concepção e desenvolvimento de jogos electrónicos, 

fornecendo a utilização temporária de software on-li-

ne não descarregáveis e aplicações para aceder a fi-

cheiros de áudio e vídeo em transmissão em linha 

(streaming), jogos, redes sociais, ficheiros de texto e fi-

cheiros multimédia, serviços de desenvolvimento de 

jogos de vídeo; serviços de suporte técnico, nomeada-

mente, resolução de problemas de software de jogos de 

computador; Prestador de Serviços de Aplicações 

(APS) com software para uso relacionado com ima-

gens visuais, nomeadamente software para animação 

digital e efeitos especiais de imagens, jogos de vídeo e 

filmes; Prestador de Serviços de Aplicações (APS) 

apresentando software de Interface de Programação 

de Aplicações (API), incluindo software para trans-

missão em linha (streaming), armazenamento e parti-

lha de jogos de vídeo, conteúdo, dados e informação; 

fornecimento de aplicações de software não descarre-

gáveis; fornecimento de acesso temporário a software 

de computação em nuvem não descarregável online 

para armazenamento electrónico de dados, desenvol-

vimento de software de computador na área das apli-

cações móveis; Prestador de Serviços de Aplicações, 

nomeadamente, alojamento, gestão, desenvolvimento 

e manutenção de aplicações, software e websites, nos 

áreas da produtividade pessoal, comunicação sem fios, 

portátil, prestação de serviços de apoio técnico relati-

vamente à utilização de software de comunicação, pro-

dução de software de vídeo e de jogos de computador, 

criação de um website para os utilizadores registados 

participarem em discussões, partilharem conteúdos, 

fotografias, vídeos, textos, dados, imagens e outras 

obras electrónicas, e participarem em redes sociais, 

fornecimento de informações, serviços de consultoria 

e assessoria relacionados com o acima referido; con-

cepção e desenvolvimento de software de realidade 

virtual; nenhum dos produtos acima referidos para câ-

maras fotográficas e cinematográficas profissionais, in-

cluindo acessórios específicos para fotografia profis-

sional e cinematográfica e software fotográfico e cine-

matográfico profissional; serviços informáticos, nome-

adamente, fornecimento de um website interactivo 

com tecnologia que permite aos utilizadores consoli-

dar e gerir redes sociais, contas e ligações a interfaces 

de programação de aplicações existentes e emergentes; 

fornecedor de serviços de aplicação com software de 

interface de programação de aplicação (API).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores laranja e azul 

escuro, tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2020/06/19  Singapura

N.º 40202012399T

[210]  N.º : N/174846

[220]  Data de pedido : 2020/10/29

[730]  Requerente : CERTIS CISCO SECURITY 

PTE. LTD.

  Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, 

Singapura 409179

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; ad-

ministração de negócios; funções administrativas; 

serviços de publicidade e marketing, nomeadamente 

promoção de produtos e serviços de terceiros; for-

necimento de mercados online através de aplicações 

de software; optimização de motores de busca para 

promoção de vendas; fornecimento de serviços de 

pesquisa informática personalizados, nomeadamente 

busca de informação e pesquisa de dados em ficheiros 

informáticos mediante pedido específico do utilizador 

através da Internet; compilação de índices de infor-

mações para fins comerciais para terceiros através de 

redes informáticas mundiais e outras redes electróni-

cas e de comunicações; fornecimento de informações 

sobre produtos de consumo com o objectivo de selec-

cionar mercadorias de consumo geral para responder 

às especif icações e necessidades do consumidor; 

informação e aconselhamento comercial para consu-

midores, proporcionando aos utilizadores da Internet 

oportunidades de publicar classificações, críticas e 

recomendações para uma vasta gama de produtos de 

consumo; serviços de loja de venda a retalho online 

com uma grande variedade de produtos de consumo 

de terceiros; fornecimento de diretórios de informa-

ções comerciais online para números de telefone, en-

dereços comerciais, endereços de correio electrónico, 

endereços de páginas iniciais de redes, endereços e 

números de telefone de pessoas, locais e organizações; 

serviços de marcação [agendamento de compromisso] 

para guarda de crianças (babysitting); serviços de mar-

cação [agendamento de compromisso] para serviços de 

personal shopper; serviços de marcação [agendamento 

de compromisso] para serviços de segurança; serviços 

de consultoria relacionados com serviço de apoio ao 

cliente; serviços de atendimento ao cliente de call cen-

ter; serviços de acolhimento de visitantes em edifícios; 

gestão de serviço de apoio ao cliente para terceiros; 

gestão de relacionamento com clientes; fornecimento 

de programas de prémios de incentivo para clientes 

através da emissão e do processamento de pontos de 

fidelização para a compra online de produtos e ser-

viços de uma empresa; serviços de apoio ao cliente, 

nomeadamente resposta a pedidos de informação de 

clientes para terceiros por telefone ou outros meios 

electrónicos; serviços de assistência comercial, nomea-

damente, assistência a empresas no acompanhamento 

a clientes para melhorar os resultados e a satisfação 

dos clientes através da utilização de dispositivos de 

telecomunicações e redes informáticas com interacção 

automatizada e feedback de dados, capacidade de mo-

nitoramento e compilação; serviços de monitorização 

comercial para meios de comunicação online usando 

software para monitorizar automaticamente sítios de 

Internet e publicações online de tópicos especificados 

pelo cliente e para obter conteúdos relevantes sobre 

esses tópicos, e fornecer documentação e análise desse 

conteúdo online para terceiros para fins comerciais; 

processamento administrativo de bilhetes de eventos 

para terceiros; serviços administrativos sob a forma de 

serviços de controlo de admissão nos locais de espec-

táculo através da verificação remota da validade dos 

bilhetes, mediante a apresentação dos bilhetes num 

local de espectáculo; serviços de execução de ordens 

de encomendas, nomeadamente, processamento admi-

nistrativo de ordens de compra, serviços de recepção 

ordens de encomendas para terceiros e serviços de en-

comendas (para terceiros); aluguer de espaço publici-

tário em sítios de Internet e em sistemas de quiosques 

informáticos interactivos; preparação e colocação de 

anúncios; serviços de publicidade e marketing, nomea-

damente promoção de produtos e serviços de terceiros; 

serviços de lojas de venda a retalho com uma grande 

variedade de bens de consumo de terceiros.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores laranja e azul 

escuro, tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2020/06/19  Singapura

N.º 40202012399T

[210]  N.º : N/174892

[220]  Data de pedido : 2020/10/30

[730]  Requerente : Kunella Feinkost Gesellschaft mit 

beschrankter Haftung

  Endereço : Cottbus Briesener StraBe 40, 03046 

Cottbus, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/175041

[220]  Data de pedido : 2020/11/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175077

[220]  Data de pedido : 2020/11/06

[730]  Re querente : F R A NC I SC O C O S T E L A 

MUÑOZ

  Endereço : Estrada da Seac Pai Van, One Oasis, 

Bloco XII, Regent Park, 17C, Coloane, Macau.

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Azeite, azeite extra virgem, azeite vir-

gem premium, pimenta com azeite, azeitona processa-

da, azeitona em conserva.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e branco.

[210]  N.º : N/175078

[220]  Data de pedido : 2020/11/06

[730]  Re querente : F R A NC I SC O C O S T E L A 

MUÑOZ

  Endereço : Estrada da Seac Pai Van, One Oasis, 

Bloco XII, Regent Park, 17C, Coloane, Macau.

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuários, cintos (acessórios de ves-

tuários), roupa interiores, calçados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e branco.

[210]  N.º : N/175524

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : V ERIZON TR A DEM AR K 

SERVICES LLC

  Endereço : 1300 I Street NW, Suite 500 East, Wa-

shington, D.C. 20005, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de telecomunicações para 

download para fornecer comunicação de vídeo e áu-

dio, colaboração, compartilhamento de documentos, 

teleconferência, streaming de eventos e conteúdo, we-

binars e vídeo, áudio e webconferência.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/06/05  Í nd ia

N.º 4521248

[210]  N.º : N/175525

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : V ERIZON TR A DEM AR K 

SERVICES LLC

  Endereço : 1300 I Street NW, Suite 500 East, Wa-

shington, D.C. 20005, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações sob a for-

ma de teleconferência, audioconferência, conferência 

na web, serviços de colaboração em vídeo, conferência 

em vídeo, seminários na Web e serviços de streaming.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/06/05  Í nd ia

N.º 4521249

[210]  N.º : N/175526

[220]  Data de pedido : 2020/11/19

[730]  Requerente : V ERIZON TR A DEM AR K 

SERVICES LLC

  Endereço : 1300 I Street NW, Suite 500 East, Wa-

shington, D.C. 20005, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Software de telecomunicações não 

descarregável para fornecimento de comunicação de 

vídeo e áudio, colaboração, compartilhamento de 

documentos, teleconferência, streaming de eventos 

e conteúdo, webinars e vídeo, áudio e conferência na 

web; serviços de software como serviço (SAAS) com 

software de telecomunicações para videoconferência, 

áudio e conferências na Web; computação em nuvem 

com software para uso em teleconferência e videocon-

ferência, áudio e webconferência.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/06/05  Í nd ia

N.º 4521250

[210]  N.º : N/175672

[220]  Data de pedido : 2020/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175699

[220]  Data de pedido : 2020/11/24

[730]  Requerente : 

 COIZ CO., LTD.

  Endereço : 59

37-4

 37-4, Hwagok-ro 59-gil, Gangseo-gu, Seoul, Republic 

of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175706

[220]  Data de pedido : 2020/11/24

[730]  Requerente : Gaming Standards Association

  Endereço : 48377 Fremont Blvd. Suite 117, Fre-

mont, California 94538, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços associativos, nomeadamente, 

promoção dos interesses de fabricantes, fornecedores, 

operadores e reguladores na indústria do jogo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/05/28  Estados Unidos 

da América N.º 88/937,627

[210]  N.º : N/175752

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Dell’Oglio S.p.a.
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  Endereço : Via Ruggero Settimo 26, 90139 Paler-

mo (PA), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de lazer; mochilas; malas de via-

gem; carteiras; chapéus-de-chuva.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175753

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Dell’Oglio S.p.a.

  Endereço : Via Ruggero Settimo 26, 90139 Paler-

mo (PA), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para senhora, vestuário para 

homem, vestuário infantil; roupa interior para senho-

ra, roupa interior para homem, roupa interior infantil; 

vestuário para desporto; chapelaria; calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175754

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Dell’Oglio S.p.a.

  Endereço : Via Ruggero Settimo 26, 90139 Paler-

mo (PA), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Venda a retalho em linha de vestuário, 

sacos, sapatos, chapéus, carteiras de bolso, lenços de 

cabeça ou pescoço, bijutaria, acessórios da moda.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175822

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : MDRT Business Services, Inc.

  Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, 

Illinois 60068, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Seminários web descarregáveis nos 

campos do desenvolvimento profissional, objectivos 

de marketing e vendas, e equilíbrio trabalho-vida pes-

soal nos domínios dos seguros e serviços financeiros; 

recursos e materiais, nomeadamente publicações elec-

trónicas descarregáveis na forma de livros, revistas e 

panfletos no campo do desenvolvimento profissional, 

objectivos de marketing e vendas, e equilíbrio traba-

lho-vida pessoal nos domínios dos seguros e serviços 

financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175825

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : MDRT Global Services

  Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, 

Illinois 60068, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços da associação, nomeadamente 

promoção dos interesses dos profissionais de seguros e 

serviços financeiros; recolha, análise e divulgação de 

investigação e dados para melhorar o desenvolvimento 

profissional e os objectivos dos profissionais de segu-

ros e serviços financeiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/05/29  Estados Unidos 

da América N.º 88/940,174

[210]  N.º : N/175826

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : MDRT Global Services

  Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, 

Illinois 60068, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de informação, nomeadamen-

te prestação de informação, investigação e dados para 

melhorar o desenvolvimento profissional, competên-

cias e objectivos dos profissionais de seguros e serviços 

financeiros.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/05/29  Estados Unidos 

da América N.º 88/940,174

[210]  N.º : N/175827

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : MDRT Global Services

  Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, 

Illinois 60068, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais, nomeadamente 

desenvolvimento e disponibilização de aulas, seminá-

rios e seminários web dirigidos a profissionais de segu-

ros e serviços financeiros; curadoria e fornecimento de 

recursos educativos dirigidos a profissionais de segu-

ros e serviços financeiros; desenvolvimento e divulga-

ção de materiais educativos nos domínios dos seguros 

e dos serviços financeiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/05/29  Estados Unidos 

da América N.º 88/940,174

[210]  N.º : N/175906

[220]  Data de pedido : 2020/11/27

[730]  Requerente : 

 WONG LAP KWONG MEDICINE COMPANY LI-

MITED

  Endereço : 93A

 Ground Floor, 93A Fuk Wa Street, Sham Shui Po, Ko-

wloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

5

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175912

[220]  Data de pedido : 2020/11/27

[730]  Requerente : 

 SOU CHENG HOI

  Endereço : 180

11 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176039

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : 

 RECKITT BENCKISER FINISH B.V.

  Endereço : Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[300]  Pr ior idade : 2020/06/02  China

N.º 46861499

[210]  N.º : N/176057

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 13

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176059

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176102

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 13

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176104

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176147

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 13

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176149

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/176367

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; con-

tentores não metálicos para arrumo ou transporte; 

osso, chifre, baleia ou madrepérola, em bruto ou semi-

-trabalhados; conchas em conquilha; espuma do mar; 

âmbar amarelo; estatuetas, urnas, bustos e estátuas 

em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, 

marfim, baleia, concha, âmbar, madrepérola, espuma 

do mar e substitutos destes materiais, ou em matérias 

plásticas; arcas; mostruários [mobiliário]; camas; sofás; 

poltronas [cadeirões]; cadeiras [assentos]; bengaleiros 

para casacos; estantes [mobiliário]; carrinhos para 

serviços de jantar [mobiliário]; varas para cortinados; 

divisórias de habitações; espanta-espíritos; cortinas 

de contas para decoração; espelhos de mão (espelhos 

para cosmética, espelhos para mesas de toucador); 

casotas para animais de estimação; almofadas; móveis 

(objectos de decoração); caixotes não metálicos; su-

portes para livros; cápsulas não metálicas para garra-

fas; embalagens em madeira para garrafas; tampas de 

garrafas, não metálicas; garrafeiras; caixas em madeira 

ou matérias plásticas; cómodas; ganchos não metálicos 

para o vestuário; cabides para vestuário; ganchos para 

casacos, não metálicos; braçadeiras de cortinas, não 

sendo de matérias têxteis; camarões para cortinas; ca-

lhas para cortinados; argolas para cortinados; acessó-

rios, não metálicos, para portas; acessórios, não metá-

licos, para gavetas; acessórios, não metálicos, para mó-

veis; maçanetas e puxadores de portas não metálicos; 

pedestais para vasos; suportes para vasos [mobiliário]; 

quadros para pendurar chaves; cabos de facas, não 

metálicos; caixas de correio, não metálicas, sem ser em 

alvenaria; porta-revistas; placas de identificação, não 

metálicas; placas de matrícula, não metálicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listens-

taine N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176370

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado, chapelaria; aquece-

dores de mãos [vestuário]; luvas; mitenes; lenços para 

pescoço; gravatas; gravatas; cachecóis; xailes; casacos; 

blazers; capotes [casacos]; parkas; chapéus; bonés; len-

ços para usar na cabeça (vestuário); aquecedores de 

orelhas (vestuário); calças; calças de ganga; ceroulas; 

calças de treino; camisas; T-shirts; blusas; camisolas 

[pullovers]; pullovers; camisolas de treino; roupa de 

malha; cintos; saias; vestidos; lingerie; collants; meias; 

collants [meias]; vestuário para dança; vestuário de 

banho; vestuário para actividades físicas; aventais; 

suspensórios; colarinhos; roupões; saris; sarongs; chi-

nelos; coletes (vests); coletes (waistcoats).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listens-

taine N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176467

[220]  Data de pedido : 2020/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/176469

[220]  Data de pedido : 2020/12/09



N.º 16 — 21-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5639

[730]  Requerente : Eisai R&D Management Co., Ltd.

  Endereço : 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-

-ku, Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/10  Japão

N.º 2020-112424

[210]  N.º : N/176470

[220]  Data de pedido : 2020/12/09

[730]  Requerente : Eisai R&D Management Co., Ltd.

  Endereço : 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-

-ku, Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/10  Japão

N.º 2020-112425

[210]  N.º : N/176480

[220]  Data de pedido : 2020/12/09

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammers-

mith, London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/01  União Euro-

peia N.º 018346972

[210]  N.º : N/176490

[220]  Data de pedido : 2020/12/09

[730]  Requerente : Soldan Holding + Bonbonspezia-

litäten GmbH

  Endereço : Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adels-

dorf, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Fármacos para tratamento de doen-

ças dos órgãos e vias respiratórias; medicamentos e 

preparos fármacos, chás e confeites medicinais; suple-

mentos alimentares particularmente para efeitos de 

dieta baseados em carboidratos; fibras, acrescentadas 

vitaminas, minerais, elementos vestiginais, quer singu-

larmente ou em combinados (para uso médico); pre-

parados vitamínicos, rebuçados para a tosse; pastilhas 

para uso farmacêuticas contra a tosse ou expectrantes; 

gotas e unguentos para adultos e crianças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176492

[220]  Data de pedido : 2020/12/09
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[730]  Requerente : Soldan Holding + Bonbonspezia-

litäten GmbH

  Endereço : Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adels-

dorf, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Fármacos para tratamento de doen-

ças dos órgãos e vias respiratórias; medicamentos e 

preparos fármacos, chás e confeites medicinais; suple-

mentos alimentares particularmente para efeitos de 

dieta baseados em carboidratos; fibras, acrescentadas 

vitaminas, minerais, elementos vestiginais, quer singu-

larmente ou em combinados (para uso médico); pre-

parados vitamínicos, rebuçados para a tosse; pastilhas 

para uso farmacêuticas contra a tosse ou expectrantes; 

gotas e unguentos para adultos e crianças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176610

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : 

 NANZUKA CO., LTD.

  Endereço : 5 1

 5-1, Shibuya 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/06/12  Japão

N.º 2020-072814

[210]  N.º : N/176615

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : 

 NANZUKA CO., LTD.

  Endereço : 5 1

 5-1, Shibuya 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/06/12  Japão

N.º 2020-072816

[210]  N.º : N/176620

[220]  Data de pedido : 2020/12/11

[730]  Requerente : GIULIANI S.P.A.

  Endereço : Via Palagi 2 20129 Milano Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para o cuidado da pele; preparações cosméticas para 

tratamentos corporais; preparações cosméticas para os 

cuidados do rosto; cosméticos para o uso nos cabelos; 

espumas para uso em duche; cremes de duche; loções 

de banho; pó para lavar o cabelo; champôs; loções ca-

pilares; laca para o cabelo; champôs para a caspa; pro-

dutos e tratamentos para o cabelo; preparações para 

proteger o cabelo do sol; preparações para o tratamen-

to do couro cabeludo [não medicamentosas]; cremes 

não medicinais para o tratamento do couro cabeludo; 

preparações não medicinais para uso cosmético no 

tratamento do cabelo; preparações para os cuidados 

dos cabelos, não para uso medico; produtos líquidos 

para lavar o cabelo e o corpo; preparações para fixar 

o cabelo; produtos para enxugar o cabelo [para uso 

cosmético]; produtos para a protecção dos cabelos 

pintados; preparações para proteger o cabelo pintado; 

produtos para remover a coloração dos cabelos; prepa-

rações para os cuidados dos cabelos; produtos de bele-

za para os cabelos; loções de tratamento para fortale-

cer o cabelo; descolorantes para os cabelos; cremes de 
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protecção para os cabelos; loções cosméticas para os 

cabelos; preparações cosméticas para o cabelo e para 

o couro cabeludo; preparações para pintar o cabelo; 

preparações para alisar o cabelo; preparações para a 

ondulação dos cabelos; preparações para a coloração 

do cabelo; kit para ondulação permanente no cabelo; 

espuma para os cabelos; fixadores de cabelo; pó para 

os cabelos; séruns para o cabelo; máscaras para os ca-

belos; tinturas para o cabelo; aclaradores de cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176621

[220]  Data de pedido : 2020/12/11

[730]  Requerente : GIULIANI S.P.A.

  Endereço : Via Palagi 2 20129 Milano Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações para os cuidados da pele 

para uso medico; preparações para os cuidados das 

unhas para uso medico; preparações medicinais para o 

crescimento do cabelo; loções para os cuidados da pele 

[medicinais]; produtos antissépticos para o cuidado 

do corpo; preparações farmacêuticas para o cuidado 

da pele; preparações medicinais para os cuidados dos 

lábios; desinfectantes e antissépticos; sabões e deter-

gentes higiénicos e medicinais; suplementos alimen-

tares minerais; suplementos vitamínicos; suplementos 

nutricionais; suplementos dietéticos; suplementos ho-

meopáticos; suplementos dietéticos para uso medicinal 

à base de aminoácidos, minerais e oligoelementos; su-

plementos dietéticos de vitaminas; preparações medi-

cinais para o crescimento do cabelo; estimulantes para 

o crescimento do cabelo; preparações para tratamento 

de piolhos [pediculicidas]; tratamentos medicinais do 

couro cabeludo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176707

[220]  Data de pedido : 2020/12/14

[730]  Requerente : Nicoventures Holdings Limited

  Endereço : Globe House 1, Water Street, London, 

WC2R 3LA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto 

ou manufacturado; produtos derivados de tabaco; 

sucedâneos de tabaco (sem ser para uso medicinal); 

charutos; cigarrilhas, isqueiros; fósforos; artigos para 

fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de cigarros; 

filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros; máquinas manuseadas manualmente para in-

jectar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; 

cartuchos para cigarros electrónicos; líquidos para 

cigarros electrónicos; produtos de tabaco para serem 

aquecidos; dispositivos e peças para dispositivos para 

aquecer tabaco; substitutos de tabaco para fins de ina-

lação; cigarros contendo substitutos de tabaco; cigar-

reiras; caixas para cigarros; snus com tabaco [tabaco 

humedecido para chupar]; rapé com tabaco; snus sem 

tabaco; rapé sem tabaco; bolsas de nicotina sem tabaco 

para uso oral [sem ser para uso medicinal].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/10  Reino Unido

N.º UK00003532084

[210]  N.º : N/176744

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 7

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/176756

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[730]  Requerente : 

 SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB
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  Endereço : 

3375

 3375 Foothill Road, Carpinteria, California 93103, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176766

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[730]  Requerente : 

 SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

  Endereço : 

3375

 3375 Foothill Road, Carpinteria, California 93103, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176776

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[730]  Requerente : 

 SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

  Endereço : 

3375

 3375 Foothill Road, Carpinteria, California 93103, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176789

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[730]  Requerente : Penhaligon’s Limited
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  Endereço : 1 Cathedral Piazza, London, SW1E 

5BP, Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; produtos de 

perfumaria; fragrâncias; colónias [perfumaria]; água-

-de-colónia; água de toilette; perfumes sólidos; deso-

dorizantes para uso pessoal; geles de banho e duche; 

óleos de banho; sabões para uso pessoal; produtos 

para lavar as mãos; óleos para o corpo; loções corpo-

rais; loções para as mãos; leites para o corpo; cremes 

para o corpo; creme para as unhas; champôs; loções 

capilares; pó perfumado; pó de talco perfumado; pro-

dutos de toilette; óleos perfumados; loção para depois 

de barbear; loções e bálsamos para depois de barbear; 

gel para barbear; sabão para a barba; espuma de bar-

bear; bálsamo para a barba; preparações para barbear; 

óleos essenciais para uso pessoal; fragrâncias para 

ambientes; preparações para perfumar ambientes; am-

bientadores perfumados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/06  Reino Unido

N.º UK00003552707

[210]  N.º : N/176790

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[730]  Requerente : Penhaligon’s Limited

  Endereço : 1 Cathedral Piazza, London, SW1E 

5BP, Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; produtos de 

perfumaria; fragrâncias; colónias [perfumaria]; água-

-de-colónia; água de toilette; perfumes sólidos; deso-

dorizantes para uso pessoal; geles de banho e duche; 

óleos de banho; sabões para uso pessoal; produtos 

para lavar as mãos; óleos para o corpo; loções corpo-

rais; loções para as mãos; leites para o corpo; cremes 

para o corpo; creme para as unhas; champôs; loções 

capilares; pó perfumado; pó de talco perfumado; pro-

dutos de toilette; óleos perfumados; loção para depois 

de barbear; loções e bálsamos para depois de barbear; 

gel para barbear; sabão para a barba; espuma de bar-

bear; bálsamo para a barba; preparações para barbear; 

óleos essenciais para uso pessoal; fragrâncias para 

ambientes; preparações para perfumar ambientes; am-

bientadores perfumados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176791

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[730]  Requerente : Penhaligon’s Limited

  Endereço : 1 Cathedral Piazza, London, SW1E 

5BP, Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; produtos de 

perfumaria; fragrâncias; colónias [perfumaria]; água-

-de-colónia; água de toilette; perfumes sólidos; deso-

dorizantes para uso pessoal; geles de banho e duche; 

óleos de banho; sabões para uso pessoal; produtos 

para lavar as mãos; óleos para o corpo; loções corpo-

rais; loções para as mãos; leites para o corpo; cremes 

para o corpo; creme para as unhas; champôs; loções 

capilares; pó perfumado; pó de talco perfumado; pro-

dutos de toilette; óleos perfumados; loção para depois 

de barbear; loções e bálsamos para depois de barbear; 

gel para barbear; sabão para a barba; espuma de bar-

bear; bálsamo para a barba; preparações para barbear; 

óleos essenciais para uso pessoal; fragrâncias para 

ambientes; preparações para perfumar ambientes; am-

bientadores perfumados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176796

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[730]  Requerente : AMSTEL BROUWERIJ B.V.

  Endereço : Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 

ZD Amsterdam, Holanda

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176811

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Br it i sh A mer ican Tobacco 

(Brands) Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, Lon-

don, WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

lhas; isqueiros para cigarros; isqueiros para charutos; 

fósforos; artigos para fumadores; mortalhas para cigar-

ros; tubos de cigarros; filtros para cigarros; aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas 

manualmente para injectar tabaco em tubos de papel; 

cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electróni-

cos; produtos de tabaco para serem aquecidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/13  Reino Unido

N.º UK00003543759

[210]  N.º : N/176941

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Desenvolvimento, produção, distribui-

ção e apresentação de programas de rádio, podcasts, 

programas de televisão, imagens em movimento, con-

teúdos multimédia de entretenimento, jogos de vídeo, 

jogos de computador, e gravações sonoras; forneci-

mento de programa de televisão, rádio, áudio, vídeo, 

podcast e webcast a decorrer; fornecimento de progra-

mação de entretenimento, desporto, música, informa-

ção, notícias e eventos da actualidade através de redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

satélite, rádio, redes de comunicações wireless, televi-

são e televisão por cabo; provisão de entretenimento, 

desporto, animação, música, informações, notícias, 

realidades e programação de eventos correntes não 

descarregáveis; fornecimento de sites e aplicações de 

computador com apresentação de programação de en-

tretenimento, desporto, música, informação, notícias, 

eventos da actualidade, artística e cultural; forneci-

mento de sites e aplicações de computador com apre-

sentação de informação no campo do entretenimento, 

música, desporto, notícias e arte e cultura; informação 

sobre entretenimento; fornecimento de jogos de com-

putador, jogos electrónicos, jogos interactivos, e video-

jogos não transferíveis por download.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Roxo, azul e verde.

[300]  Prioridade : 2020/06/19  Jamaica

N.º 80690

[210]  N.º : N/176942

[220]  Data de pedido : 2020/12/17

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de um sítio na rede onli-

ne com tecnologia que permite aos utilizadores parti-

lhar dados; provisão de um sítio na web com tecnologia 

que permite aos utilizadores da internet partilhar do-

cumentos, imagens, áudio, vídeo, dados, aplicações de 

software de computador, publicações, jogos de vídeo, 

jogos de computador e jogos electrónicos; serviços 

informáticos, nomeadamente, serviços de alojamento 

interactivo que permitem aos utilizadores publicar e 

partilhar música, imagens, publicações, vídeos, jogos 

de vídeo, jogos de computador, jogos electrónicos, e 

aplicações informáticas.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Roxo, azul e verde.

[300]  Prioridade : 2020/06/19  Jamaica

N.º 80690

[210]  N.º : N/177040

[220]  Data de pedido : 2020/12/18

[730]  Requerente : 

 Haimarrow Food Service Co., Ltd.

  Endereço : East Central Tower 24th, 25th floor, 

1077, Cheonho-daero, Gangdong-gu, Seoul, Republic 

of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177069

[220]  Data de pedido : 2020/12/18

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 
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rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, laranja, verde, 

azul e branco.

[300]  Prioridade : 2020/06/19  Jamaica

N.º 80697

[210]  N.º : N/177121

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 
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dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 
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fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, branco, prateado, 

verde, amarelo, laranja, vermelho e roxo.

[300]  Prioridade : 2020/06/19  Jamaica

N.º 80699

[210]  N.º : N/177122

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 
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de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, laranja, prateado e 

branco.

[300]  Prioridade : 2020/06/19  Jamaica

N.º 80698

[210]  N.º : N/177124

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador gravado e 

descarregável; software informático gravado e descar-

regável para edição, organização, encriptação, expor-

tação, anotação, partilha, combinação e conversão de 

documentos e imagens.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul claro, azul escuro, 

branco, preto e castanho claro.

[300]  Prioridade : 2020/06/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/014,606

[210]  N.º : N/177142

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : 

 TONISITY INTERNATIONAL LIMITED

  Endereço : 2 16

 16 Fitzwilliam Place Dublin 2 Irlanda

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177143

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : 

 TONISITY INTERNATIONAL LIMITED

  Endereço : 2 16

 16 Fitzwilliam Place Dublin 2 Irlanda

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177144

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : 

 TONISITY INTERNATIONAL LIMITED

  Endereço : 2 16

 16 Fitzwilliam Place Dublin 2 Irlanda

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177152

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : 

 NEW ART WAVE LIMITED

  Endereço : 184-192

10 A

 Flat A, 10/F., Hang Lung House, 184-192 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177186

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : 

 Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 17 1 3

 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou 

Industrial Park, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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RFID

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177189

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : 

 Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 17 1 3

 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou 

Industrial Park, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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RFID

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177192

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : 

 Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 17 1 3

 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou 

Industrial Park, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

 

R FID

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177194

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : Total Agri Marketing Sdn Bhd.

  Endereço : NO.10, Plaza Seri Kubu, Jalan Tan 

Chay Yan, 75300 Melaka, Malaysia
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  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Bebidas à base de café; bebidas à base 

de cacau; chocolate; confeitaria; pastelaria; bolo lunar; 

bolos de arroz; pipocas; lanches [snacks] à base de ar-

roz; cremes gelados [gelados].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177286

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : The Tomatin Distillery Company 

Limited

  Endereço : Tomatin, Inverness-shire, IV13 7YT, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Whisky escocês; bebidas alcoól i-

cas, mas, no que diz respeito aos licores de whisky 

e whisky, apenas whisky escocês e licores à base de 

whisky escocês produzidos na Escócia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177384

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : Hepion Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 399 Thornall Street, 1st Floor Edison 

New Jersey 08837 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

no tratamento de doenças do fígado, doenças dos pul-

mões e o sistema respiratório, doenças infecciosas, e 

fibroses; agentes antivirais e anti-inflamatórios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/20  Estados Unidos 

da América N.º 90/062,384

[210]  N.º : N/177385

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : Hepion Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 399 Thornall Street, 1st Floor Edison 

New Jersey 08837 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

no tratamento de doenças do fígado, doenças dos pul-

mões e o sistema respiratório, doenças infecciosas, e 

fibroses; agentes antivirais e anti-inflamatórios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/20  Estados Unidos 

da América N.º 90/062,453

[210]  N.º : N/177509

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : LES DOMAINES BARONS DE 

ROTHSCHILD (LAFITE)

  Endereço : 33 rue de la Baume, 75008, Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas com frutos; concen-

trados de bebidas alcoólicas; sumos de bebidas alcoó-

licas; bebidas destiladas; bebidas espirituosas (bebidas 

alcoólicas); bebidas alcoólicas (excepto cerveja); ape-

ritivos (bebidas alcoólicas); vinhos; licores; vinhos de 

frutos (contendo álcool).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177510

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : LES DOMAINES BARONS DE 

ROTHSCHILD (LAFITE)

  Endereço : 33 rue de la Baume, 75008, Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33
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[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas com frutos; concen-

trados de bebidas alcoólicas; sumos de bebidas alcoó-

licas; bebidas destiladas; bebidas espirituosas (bebidas 

alcoólicas); bebidas alcoólicas (excepto cerveja); ape-

ritivos (bebidas alcoólicas); vinhos; licores; vinhos de 

frutos (contendo álcool).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177515

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : 

 YUGENGAISHA LAFAYETTE

  Endereço : 1-1

 Fujisawaekimae Haimu 2F, 1-1, Kugenuma Hanazawa-

-Cho, Fujisawa-Shi, Kanagawa 251-0023, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário exterior; casacos; suéteres; 

camisas; roupa de dormir; vestuário interior [roupa 

interior]; roupa para natação [fatos de banho]; toucas 

de natação [toucas de banho]; vestuário tradicional ja-

ponês; máscaras para dormir; aventais [vestuário]; pro-

tectores para colarinhos [para vestir]; peúgas; meias; 

grevas; polainas; estolas de pele; xales; cachecóis 

[lenços de cabeça ou pescoço]; meias de estilo japonês; 

coberturas para usar sobre meias de estilo japonês 

(coberturas tabi ); luvas [vestuário]; mitenes; grava-

tas; lenços de pescoço; bandanas [lenços de pescoço]; 

perneiras; cachecóis; tapa-orelhas [vestuário]; capuzes; 

chapéus de palha de estilo japonês (suge-gasa); toucas 

para dormir; chapelaria para vestir; ligas; suspensórios 

para peúgas; suspensórios [suspensórios para vestuá-

rio]; faixas para a cintura; cintos para vestuário; calça-

do; pitons para botas de futebol [chuteiras]; acessórios 

metálicos para calçado; tamancos de madeira de estilo 

japonês [geta]; sandálias de estilo japonês [zori]; fatos 

de máscaras; vestuário para desporto; botas para des-

porto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177565

[220]  Data de pedido : 2020/12/30

[730]  Requerente : NATHALIE LEHMANN GAR-

CIA DE ENTERRIA

  Endereço : Street Velayos nº 8, 3ºD, Madrid 

(Spain)

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177566

[220]  Data de pedido : 2020/12/30

[730]  Requerente : NATHALIE LEHMANN GAR-

CIA DE ENTERRIA

  Endereço : Street Velayos nº 8, 3ºD, Madrid 

(Spain)

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/177578

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Son-

gpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de anúncios publicitários, ma-

rketing e publicidade; fornecimento de informações 

sobre produtos através de redes de telecomunicações 
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para fins publicitários e de vendas; difusão de mate-

riais de anúncios publicitários, marketing e publicida-

de; fornecimento e aluguer de espaço publicitário; ser-

viços de publicidade e promoção e consultoria relacio-

nados com os mesmos; organização e direcção de 

eventos publicitários; direcção, preparação e organiza-

ção de feiras e feiras comerciais com fins comerciais e 

publicitários; serviços de marketing promocional utili-

zando meios audiovisuais; produção e distribuição de 

comerciais de rádio e televisão; publicidade em cine-

ma; fornecimento de assessoria em matéria de gestão 

comercial e marketing; gestão de contabilidade de 

vendas; fornecimento de informações e aconselhamen-

to comerciais para consumidores na escolha de produ-

tos e serviços; obtenção de contractos de compra e 

venda de bens e serviços; serviços de análises e relató-

rios estatísticos comerciais; gestão e processamento 

comercial de trabalhos de escritório; serviços de reser-

va de empregos para artistas de espectáculos; serviços 

de recuperação de informações comerciais; compila-

ção e sistematização de informações em bases de da-

dos; serviços administrativos relacionados com desal-

fandegamento; serviços de secretariado e de escritório; 

serviços de leilões com licitações e contra-licitações; 

gestão de centros de chamadas telefónicas para tercei-

ros; aluguer de stands de vendas; organização de assi-

naturas de pacotes de multimédia; organização de as-

sinaturas de canais de televisão para terceiros; organi-

zação de assinaturas de serviços de telecomunicações 

para terceiros; serviços de loja retalhista para sistemas 

de cinema em casa; serviços de loja retalhista de apli-

cações de software para computador descarregáveis; 

serviços de loja retalhista de terminais over the 

top  (OTT); serviços de loja retalhista de descodifica-

dores over the top  (OTT); serviços de loja retalhis-

ta de aparelhos para registo, transmissão, processa-

mento e reprodução de som, imagens ou dados; servi-

ços de loja retalhista de software para transmissão e 

difusão de conteúdos de áudio, vídeo e multimédia; 

serviços de loja retalhista de CDs; serviços de loja re-

talhista de DVDs; serviços retalhistas em linha de mú-

sica digital descarregável; serviços retalhistas em linha 

para tons de toque de chamada descarregáveis; servi-

ços de loja retalhista de ficheiros de música descarre-

gáveis; serviços de loja retalhista de gravações de ví-

deo descarregáveis com música; serviços de loja reta-

lhista de ficheiros multimédia descarregáveis; serviços 

de loja retalhista com gravações de vídeo não musicais 

pré-gravadas; serviços de loja retalhista de gravações 

de som e imagem; serviços de loja retalhista de fichei-

ros de vídeo descarregáveis; administração de progra-

mas de fidelidade do consumidor; promoção de vendas 

através de programas de fidelização de clientes; orga-

nização de programas de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais ou publicitários; promo-

ção de produtos e serviços de terceiros através de um 

sistema de cartão de recompensas de fidelidade; publi-

cidade; publicidade em linha numa rede informática; 

processamento administrativo de ordens de compra; 

gestão de bases de dados; serviços de marketing; aná-

lise de preços de custo em relação à logística; consulta-

doria comercial relacionada com análise de cadeias lo-

gísticas e detecção de contrafacções; organização de 

eventos com fins comerciais, promocionais e publicitá-

rios; processamento administrativo de serviços de en-

trega de mercadorias; inventário de mercadorias; pes-

quisas de consumo; serviços de agência de importação-

-exportação; leilões prestados na internet; serviços re-

talhistas e grossistas através de um centro comercial 

abrangente prestados através da Internet; fornecimen-

to de informações sobre negócios comerciais e serviços 

de agência de informações comerciais através de redes 

informáticas mundiais; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomendas postais através 

de telecomunicações; serviços de atendimento telefó-

nico; organização de assinaturas de pacotes de meios 

de informação para terceiros; fornecimento de infor-

mações ao consumidor relacionadas com produtos e 

serviços; administração de programas de prémios de 

incentivos para promover a venda de produtos e servi-

ços de terceiros; serviços de contratação, recrutamento 

de pessoal, agências de emprego, ocupação de cargos e 

serviços inerentes a redes de carreiras; fornecimento 

de informações de emprego; promoção de produtos e 

serviços de terceiros através da distribuição de cupões; 

serviços de administração comercial relacionados com 

desalfandegamento; serviços de agência de compra re-

lacionados com bilhetes para terceiros; fornecimento 

de informações sobre comércio exterior; publicidade; 

serviços retalhistas fornecidos por lojas de conveniên-

cia; serviços retalhistas prestados por hipermercados; 

serviços retalhistas prestados por supermercados; ser-

viços de leilão; serviços de loja retalhista de frutos e 

legumes em conserva, secos e cozidos; serviços de loja 

retalhista de produtos transformados à base de cere-

ais; serviços de loja retalhista de bebidas de frutos e 

sumos de frutos; serviços de loja retalhista de confei-

taria; serviços de loja retalhista de alimentos à base de 

ovos processados; serviços de loja retalhista de ovos; 

serviços de loja retalhista de cereais polidos; serviços 
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de loja retalhista de tofu; serviços de loja retalhista de 

bolos de arroz; serviços de loja retalhista de acompa-

nhamentos preparados consistindo principalmente de 

carne, peixe, aves ou legumes; serviços de loja retalhis-

ta de conservas de peixe e marisco; serviços de loja re-

talhista de forragens; serviços de loja retalhista de 

água potável; serviços de loja retalhista de molhos 

(condimentos); serviços de loja retalhista de farinha 

para alimentos; serviços de loja retalhista de açúcar 

para uso alimentar; serviços de loja retalhista de sal 

comestível; serviços de loja retalhista de óleos e gordu-

ras comestíveis; serviços de loja retalhista de carne; 

serviços de loja retalhista de fruta fresca; serviços de 

loja retalhista de legumes frescos; serviços de loja re-

talhista de algas marinhas frescas; serviços de loja re-

talhista de produtos lácteos; serviços de loja retalhista 

de produtos à base de carne processada; serviços de 

loja retalhista de molho de soja e pasta de feijão de 

soja; serviços de loja retalhista de chá; serviços de loja 

retalhista de bebidas à base de chá; serviços de loja re-

talhista de produtos de legumes transformados; servi-

ços de loja retalhista de bebidas à base de sumos de le-

gumes; serviços de loja retalhista de refrigerantes; ser-

viços de loja retalhista de bebidas à base de café; ser-

viços de loja retalhista de produtos processados de al-

gas marinhas; serviços de loja retalhista de especiarias; 

serviços de loja retalhista de temperos químicos; servi-

ços de loja retalhista de móveis; serviços de loja reta-

lhista de sacos; serviços de loja retalhista de porta-mo-

edas; serviços de loja retalhista de vestuário; serviços 

de loja retalhista de calçado; serviços de loja retalhista 

de livros; serviços de loja retalhista de utensílios de 

limpeza e utensílios de lavagem não eléctricos; servi-

ços de loja retalhista de produtos farmacêuticos; servi-

ços de loja retalhista de brinquedos (artigos de brin-

car); serviços de loja retalhista de aparelhos e instru-

mentos áudio e de vídeo eléctricos; serviços de loja re-

talhista de biberões; serviços de loja retalhista de den-

tífricos; serviços de loja retalhista de papel higiénico; 

serviços de loja retalhista de cosméticos; serviços de 

loja retalhista de preparações de limpeza; serviços de 

loja retalhista de artigos de papelaria; serviços de loja 

retalhista de pratos; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; marketing afiliado; ser-

viços de agência de compra de cupões descarregáveis 

para terceiros; serviços de agência de compra de 

cupões electrónicos para terceiros; serviços de agência 

de compra de cupões impressos para terceiros; coloca-

ção de pedidos de encomenda de produtos para ter-

ceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/20  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0185862

[210]  N.º : N/177583

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Son-

gpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de anúncios publicitários, ma-

rketing e publicidade; fornecimento de informações 

sobre produtos através de redes de telecomunicações 

para fins publicitários e de vendas; difusão de mate-

riais de anúncios publicitários, marketing e publicida-

de; fornecimento e aluguer de espaço publicitário; ser-

viços de publicidade e promoção e consultoria relacio-

nados com os mesmos; organização e direcção de 

eventos publicitários; direcção, preparação e organiza-

ção de feiras e feiras comerciais com fins comerciais e 

publicitários; serviços de marketing promocional utili-

zando meios audiovisuais; produção e distribuição de 

comerciais de rádio e televisão; publicidade em cine-

ma; fornecimento de assessoria em matéria de gestão 

comercial e marketing; gestão de contabilidade de 

vendas; fornecimento de informações e aconselhamen-

to comerciais para consumidores na escolha de produ-

tos e serviços; obtenção de contractos de compra e 

venda de bens e serviços; serviços de análises e relató-

rios estatísticos comerciais; gestão e processamento 

comercial de trabalhos de escritório; serviços de reser-

va de empregos para artistas de espectáculos; serviços 

de recuperação de informações comerciais; compila-

ção e sistematização de informações em bases de da-

dos; serviços administrativos relacionados com desal-

fandegamento; serviços de secretariado e de escritório; 

serviços de leilões com licitações e contra-licitações; 

gestão de centros de chamadas telefónicas para tercei-

ros; aluguer de stands de vendas; organização de assi-

naturas de pacotes de multimédia; organização de as-

sinaturas de canais de televisão para terceiros; organi-
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zação de assinaturas de serviços de telecomunicações 

para terceiros; serviços de loja retalhista para sistemas 

de cinema em casa; serviços de loja retalhista de apli-

cações de software para computador descarregáveis; 

serviços de loja retalhista de terminais over the 

top  (OTT); serviços de loja retalhista de descodifica-

dores over the top  (OTT); serviços de loja retalhis-

ta de aparelhos para registo, transmissão, processa-

mento e reprodução de som, imagens ou dados; servi-

ços de loja retalhista de software para transmissão e 

difusão de conteúdos de áudio, vídeo e multimédia; 

serviços de loja retalhista de CDs; serviços de loja re-

talhista de DVDs; serviços retalhistas em linha de mú-

sica digital descarregável; serviços retalhistas em linha 

para tons de toque de chamada descarregáveis; servi-

ços de loja retalhista de ficheiros de música descarre-

gáveis; serviços de loja retalhista de gravações de ví-

deo descarregáveis com música; serviços de loja reta-

lhista de ficheiros multimédia descarregáveis; serviços 

de loja retalhista com gravações de vídeo não musicais 

pré-gravadas; serviços de loja retalhista de gravações 

de som e imagem; serviços de loja retalhista de fichei-

ros de vídeo descarregáveis; administração de progra-

mas de fidelidade do consumidor; promoção de vendas 

através de programas de fidelização de clientes; orga-

nização de programas de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais ou publicitários; promo-

ção de produtos e serviços de terceiros através de um 

sistema de cartão de recompensas de fidelidade; publi-

cidade; publicidade em linha numa rede informática; 

processamento administrativo de ordens de compra; 

gestão de bases de dados; serviços de marketing; aná-

lise de preços de custo em relação à logística; consulta-

doria comercial relacionada com análise de cadeias lo-

gísticas e detecção de contrafacções; organização de 

eventos com fins comerciais, promocionais e publicitá-

rios; processamento administrativo de serviços de en-

trega de mercadorias; inventário de mercadorias; pes-

quisas de consumo; serviços de agência de importação-

-exportação; leilões prestados na internet; serviços re-

talhistas e grossistas através de um centro comercial 

abrangente prestados através da Internet; fornecimen-

to de informações sobre negócios comerciais e serviços 

de agência de informações comerciais através de redes 

informáticas mundiais; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomendas postais através 

de telecomunicações; serviços de atendimento telefó-

nico; organização de assinaturas de pacotes de meios 

de informação para terceiros; fornecimento de infor-

mações ao consumidor relacionadas com produtos e 

serviços; administração de programas de prémios de 

incentivos para promover a venda de produtos e servi-

ços de terceiros; serviços de contratação, recrutamento 

de pessoal, agências de emprego, ocupação de cargos e 

serviços inerentes a redes de carreiras; fornecimento 

de informações de emprego; promoção de produtos e 

serviços de terceiros através da distribuição de cupões; 

serviços de administração comercial relacionados com 

desalfandegamento; serviços de agência de compra re-

lacionados com bilhetes para terceiros; fornecimento 

de informações sobre comércio exterior; publicidade; 

serviços retalhistas fornecidos por lojas de conveniên-

cia; serviços retalhistas prestados por hipermercados; 

serviços retalhistas prestados por supermercados; ser-

viços de leilão; serviços de loja retalhista de frutos e 

legumes em conserva, secos e cozidos; serviços de loja 

retalhista de produtos transformados à base de cere-

ais; serviços de loja retalhista de bebidas de frutos e 

sumos de frutos; serviços de loja retalhista de confei-

taria; serviços de loja retalhista de alimentos à base de 

ovos processados; serviços de loja retalhista de ovos; 

serviços de loja retalhista de cereais polidos; serviços 

de loja retalhista de tofu; serviços de loja retalhista de 

bolos de arroz; serviços de loja retalhista de acompa-

nhamentos preparados consistindo principalmente de 

carne, peixe, aves ou legumes; serviços de loja retalhis-

ta de conservas de peixe e marisco; serviços de loja re-

talhista de forragens; serviços de loja retalhista de 

água potável; serviços de loja retalhista de molhos 

(condimentos); serviços de loja retalhista de farinha 

para alimentos; serviços de loja retalhista de açúcar 

para uso alimentar; serviços de loja retalhista de sal 

comestível; serviços de loja retalhista de óleos e gordu-

ras comestíveis; serviços de loja retalhista de carne; 

serviços de loja retalhista de fruta fresca; serviços de 

loja retalhista de legumes frescos; serviços de loja re-

talhista de algas marinhas frescas; serviços de loja re-

talhista de produtos lácteos; serviços de loja retalhista 

de produtos à base de carne processada; serviços de 

loja retalhista de molho de soja e pasta de feijão de 

soja; serviços de loja retalhista de chá; serviços de loja 

retalhista de bebidas à base de chá; serviços de loja re-

talhista de produtos de legumes transformados; servi-

ços de loja retalhista de bebidas à base de sumos de le-

gumes; serviços de loja retalhista de refrigerantes; ser-

viços de loja retalhista de bebidas à base de café; ser-

viços de loja retalhista de produtos processados de al-

gas marinhas; serviços de loja retalhista de especiarias; 

serviços de loja retalhista de temperos químicos; servi-

ços de loja retalhista de móveis; serviços de loja reta-
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lhista de sacos; serviços de loja retalhista de porta-mo-

edas; serviços de loja retalhista de vestuário; serviços 

de loja retalhista de calçado; serviços de loja retalhista 

de livros; serviços de loja retalhista de utensílios de 

limpeza e utensílios de lavagem não eléctricos; servi-

ços de loja retalhista de produtos farmacêuticos; servi-

ços de loja retalhista de brinquedos (artigos de brin-

car); serviços de loja retalhista de aparelhos e instru-

mentos áudio e de vídeo eléctricos; serviços de loja re-

talhista de biberões; serviços de loja retalhista de den-

tífricos; serviços de loja retalhista de papel higiénico; 

serviços de loja retalhista de cosméticos; serviços de 

loja retalhista de preparações de limpeza; serviços de 

loja retalhista de artigos de papelaria; serviços de loja 

retalhista de pratos; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; marketing afiliado; ser-

viços de agência de compra de cupões descarregáveis 

para terceiros; serviços de agência de compra de 

cupões electrónicos para terceiros; serviços de agência 

de compra de cupões impressos para terceiros; coloca-

ção de pedidos de encomenda de produtos para tercei-

ros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/12  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0179305

[210]  N.º : N/177595

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  Requerente : Hepion Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 399 Thornall Street, 1st Floor Edison 

New Jersey 08837 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático para utilização 

em inteligência artificial, aprendizagem automática, 

aprendizagem automática supervisionada, aprendi-

zagem automática não supervisionada, aprendizagem 

profunda, aprendizagem estatística, prospecção de 

dados, análises de megadados (big data), análise pre-

ditiva, modelagem preditiva, análise multivariada, 

medicina de precisão, bioinformáticas, modelagem, e 

simulações em ensaios ou estudos clínicos, design de 

ensaios ou estudos clínicos, enriquecimento e apri-

moramento de design de ensaios ou estudos clínicos, 

redução de risco de design de ensaios ou estudos 

clínicos, simulação de ensaios clínicos, selecção de 

desfecho clínicos (clinical endpoint), análise de da-

dos não-clínicos, dados pré-clínicos, e dados clínicos, 

análise de resultados de ensaios ou estudos clínicos, 

e avaliação dos resultados clínicos e respostas ao tra-

tamento, identificação do paciente e selecção a priori 

do respondente, tratamentos individualizantes, predi-

ção de resultados clínicos e respostas ao tratamento 

e diagnósticos de doenças e determinação, selecção e 

identificação de tratamento, selecção e avaliação de 

medicamentos, objectivos de medicamentos e com-

binação de medicamentos, selecção de biomarcador, 

análises genéticas, análises ómicos, multiómicos, ge-

nómicos, transcriptómicos, proteómicos, lipidómicos, 

e metabolómicos, e acesso, processamento e análises 

de dados ómicos, multiómicos, genómicos, transcrip-

tómicos, proteómicos, lipidómicos, e metabolómicos, 

e na área de medicina, área de biomedicina, área de 

saúde, área farmacêutica, e área biotecnológica; sof-

tware informático para integração em inteligência 

artificial, aprendizagem automática, aprendizagem 

automática supervisionada, aprendizagem automática 

não supervisionada, aprendizagem profunda, apren-

dizagem estatística, prospecção de dados, análises de 

megadados (big data), análise preditiva, modelagem 

preditiva, análise multivariada, medicina de precisão, 

bioinformáticas, modelagem, e simulações com estu-

dos e investigações de doenças, pesquisa e desenvol-

vimento farmacêutico e de medicamentos, pesquisa e 

desenvolvimento biomédico, biológico, e biotecnológi-

co, e farmacologia, farmacologia clínica, sistema far-

macológica, e sistema biológica; software informático 

para ensaios ou estudos clínicos, design de ensaios ou 

estudos clínicos, enriquecimento e aprimoramento de 

design de ensaios ou estudos clínicos, redução de risco 

de design de ensaios ou estudos clínicos, simulação de 

ensaios clínicos, selecção de desfecho clínicos (clinical 

endpoint), análise de dados não-clínicos, dados pré-

-clínicos, e dados clínicos, análise de resultados de 

ensaios ou estudos clínicos, e avaliação dos resultados 

clínicos e respostas ao tratamento utilizando inteligên-

cia artificial, aprendizagem automática, aprendizagem 

automática supervisionada, aprendizagem automática 

não supervisionada, aprendizagem profunda, apren-

dizagem estatística, prospecção de dados, análises de 

megadados (big data), análise preditiva, modelagem 

preditiva, análise multivariada, medicina de precisão, 

bioinformáticas, modelagem, e simulações; software 

informático para identificação do paciente e selecção 

a priori do respondente, tratamentos individualizan-
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tes, predição de resultados clínicos e respostas ao 

tratamento e diagnósticos de doenças e determinação, 

selecção e identificação de tratamento utilizando in-

teligência artificial, aprendizagem automática, apren-

dizagem automática supervisionada, aprendizagem 

automática não supervisionada, aprendizagem pro-

funda, aprendizagem estatística, prospecção de dados, 

análises de megadados (big data), análise preditiva, 

modelagem preditiva, análise multivariada, medicina 

de precisão, bioinformáticas, modelagem, e simula-

ções; software informático para selecção e avaliação 

de medicamentos, objectivos de medicamentos e com-

binação de medicamentos, selecção de biomarcador, 

análises genéticas, análises ómicos, multiómicos, ge-

nómicos, transcriptómicos, proteómicos, lipidómicos, 

e metabolómicos, e acesso, processamento e análises 

de dados ómicos, multiómicos, genómicos, transcrip-

tómicos, proteómicos, lipidómicos, e metabolómicos, 

acesso, processamento, e análise de dados ómicos, 

multiómicos, genómicos, transcriptómicos, proteómi-

cos, lipidómicos, e metabolómicos públicos e proprie-

tários, e acesso, processamento, e análise de dados 

ómicos, multiómicos, genómicos, transcriptómicos, 

proteómicos, lipidómicos, e metabolómicos através de 

uma rede informática global utilizando inteligência 

artificial, aprendizagem automática, aprendizagem 

automática supervisionada, aprendizagem automática 

não supervisionada, aprendizagem profunda, apren-

dizagem estatística, prospecção de dados, análises de 

megadados (big data), análise preditiva, modelagem 

preditiva, análise multivariada, medicina de precisão, 

bioinformáticas, modelagem, e simulações; software 

informático para estudos e investigações de doenças, 

compreensão de doenças, pesquisa e desenvolvimento 

farmacêutico e de medicamentos, pesquisa e desen-

volvimento biomédico, biológico e biotecnológico, e 

pesquisa e desenvolvimento de farmacologia, farma-

cologia clínica, sistema farmacológica, sistema bioló-

gica utilizando inteligência artificial, aprendizagem 

automática, aprendizagem automática supervisionada, 

aprendizagem automática não supervisionada, apren-

dizagem profunda, aprendizagem estatística, prospec-

ção de dados, análises de megadados (big data), análi-

se preditiva, modelagem preditiva, análise multivaria-

da, medicina de precisão, bioinformáticas, modelagem, 

e simulações.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/03  Estados Unidos 

da América N.º 90/035,441

[210]  N.º : N/177596

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  Requerente : Hepion Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 399 Thornall Street, 1st Floor Edison 

New Jersey 08837 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção, desenvolvimento, progra-

mação, teste, manutenção, personalização e operação 

de software informático em ensaios ou estudos clíni-

cos, design de ensaios ou estudos clínicos, enriqueci-

mento e aprimoramento de design de ensaios ou estu-

dos clínicos, redução de risco de design de ensaios ou 

estudos clínicos, simulação de ensaios clínicos, selec-

ção de desfecho clínicos (clinical endpoint), análise de 

dados não-clínicos, dados pré-clínicos, e dados clíni-

cos, análise de resultados de ensaios ou estudos clíni-

cos, e avaliação dos resultados clínicos e respostas ao 

tratamento, identificação do paciente e selecção a prio-

ri do respondente, tratamentos individualizantes, pre-

dição de resultados clínicos e respostas ao tratamento 

e diagnósticos de doenças e determinação, selecção e 

identificação de tratamento, selecção e avaliação de 

medicamentos, objectivos de medicamentos e combi-

nação de medicamentos, selecção de biomarcador, 

análises genéticas, análises ómicos, multiómicos, ge-

nómicos, transcriptómicos, proteómicos, lipidómicos, 

e metabolómicos, e acesso, processamento e análises 

de dados ómicos, multiómicos, genómicos, transcrip-

tómicos, proteómicos, lipidómicos, e metabolómicos, e 

na área de medicina, área de biomedicina, área de saú-

de, área farmacêutica, e área biotecnológica utilizando 

intel igência arti f ic ial, aprendizagem automática, 

aprendizagem automática supervisionada, aprendiza-

gem automática não supervisionada, aprendizagem 

profunda, aprendizagem estatística, prospecção de da-

dos, análises de megadados (big data), análise prediti-

va, modelagem preditiva, análise multivariada, medi-

cina de precisão, bioinformáticas, modelagem, e simu-

lações; consulta, aconselhamento e serviços de consul-

tadoria relacionados com ensaios ou estudos clínicos, 

design de ensaios ou estudos clínicos, enriquecimento 

e aprimoramento de design de ensaios ou estudos clí-

nicos, redução de risco de design de ensaios ou estu-

dos clínicos, simulação de ensaios clínicos, selecção de 

desfecho clínicos (clinical endpoint), análise de dados 
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não-clínicos, dados pré-clínicos, e dados clínicos, aná-

lise de resultados de ensaios ou estudos clínicos, e ava-

liação dos resultados clínicos e respostas ao tratamen-

to, identificação do paciente e selecção a priori do res-

pondente, tratamentos individualizantes, predição de 

resultados clínicos e respostas ao tratamento e diag-

nósticos de doenças e determinação, selecção e identi-

ficação de tratamento, selecção e avaliação de medica-

mentos, objectivos de medicamentos e combinação de 

medicamentos, selecção de biomarcador, análises ge-

néticas, análises ómicos, multiómicos, genómicos, 

transcriptómicos, proteómicos, lipidómicos, e metabo-

lómicos, e acesso, processamento e análises de dados 

ómicos, multiómicos, genómicos, transcriptómicos, 

proteómicos, lipidómicos, e metabolómicos, e na área 

de medicina, área de biomedicina, área de saúde, área 

farmacêutica, e área biotecnológica utilizando inteli-

gência artificial, aprendizagem automática, aprendiza-

gem automática supervisionada, aprendizagem auto-

mática não supervisionada, aprendizagem profunda, 

aprendizagem estatística, prospecção de dados, análi-

ses de megadados (big data), análise preditiva, mode-

lagem preditiva, análise multivariada, medicina de 

precisão, bioinformáticas, modelagem, e simulações; 

Plataformas como um Serviço (PaaS) apresentando 

plataformas e software informático para uso em inteli-

gência artificial, aprendizagem automática, aprendiza-

gem automática supervisionada, aprendizagem auto-

mática não supervisionada, aprendizagem profunda, 

aprendizagem estatística, prospecção de dados, análi-

ses de megadados (big data), análise preditiva, mode-

lagem preditiva, análise multivariada, medicina de 

precisão, bioinformáticas, modelagem, e simulações 

em ensaios ou estudos clínicos, design de ensaios ou 

estudos clínicos, enriquecimento e aprimoramento de 

design de ensaios ou estudos clínicos, redução de risco 

de design de ensaios ou estudos clínicos, simulação de 

ensaios clínicos, selecção de desfecho clínicos (clinical 

endpoint), análise de dados não-clínicos, dados pré-

-clínicos, e dados clínicos, análise de resultados de en-

saios ou estudos clínicos, e avaliação dos resultados 

clínicos e respostas ao tratamento, identificação do pa-

ciente e selecção a priori do respondente, tratamentos 

individualizantes, predição de resultados clínicos e 

respostas ao tratamento e diagnósticos de doenças e 

determinação, selecção e identificação de tratamento, 

selecção e avaliação de medicamentos, objectivos de 

medicamentos e combinação de medicamentos, selec-

ção de biomarcador, análises genéticas, análises ómi-

cos, multiómicos, genómicos, transcriptómicos, prote-

ómicos, lipidómicos, e metabolómicos, e acesso, pro-

cessamento e análises de dados ómicos, multiómicos, 

genómicos, transcriptómicos, proteómicos, lipidómi-

cos, e metabolómicos, e na área de medicina, área de 

biomedicina, área de saúde, área farmacêutica, e área 

biotecnológica; Software como Serviço (SaaS) apre-

sentando plataformas informáticas para uso em inteli-

gência artificial, aprendizagem automática, aprendiza-

gem automática supervisionada, aprendizagem auto-

mática não supervisionada, aprendizagem profunda, 

aprendizagem estatística, prospecção de dados, análi-

ses de megadados (big data), análise preditiva, mode-

lagem preditiva, análise multivariada, medicina de 

precisão, bioinformáticas, modelagem, e simulações 

em ensaios ou estudos clínicos, design de ensaios ou 

estudos clínicos, enriquecimento e aprimoramento de 

design de ensaios ou estudos clínicos, redução de risco 

de design de ensaios ou estudos clínicos, simulação de 

ensaios clínicos, selecção de desfecho clínicos (clinical 

endpoint), análise de dados não-clínicos, dados pré-

-clínicos, e dados clínicos, análise de resultados de en-

saios ou estudos clínicos, e avaliação dos resultados 

clínicos e respostas ao tratamento, identificação do pa-

ciente e selecção a priori do respondente, tratamentos 

individualizantes, predição de resultados clínicos e 

respostas ao tratamento e diagnósticos de doenças e 

determinação, selecção e identificação de tratamento, 

selecção e avaliação de medicamentos, objectivos de 

medicamentos e combinação de medicamentos, selec-

ção de biomarcador, análises genéticas, análises ómi-

cos, multiómicos, genómicos, transcriptómicos, prote-

ómicos, lipidómicos, e metabolómicos, e acesso, pro-

cessamento e análises de dados ómicos, multiómicos, 

genómicos, transcriptómicos, proteómicos, lipidómi-

cos, e metabolómicos, e na área de medicina, área de 

biomedicina, área de saúde, área farmacêutica, e área 

biotecnológica; serviços de investigação e desenvolvi-

mento em ensaios ou estudos clínicos, design de en-

saios ou estudos clínicos, enriquecimento e aprimora-

mento de design de ensaios ou estudos clínicos, redu-

ção de risco de design de ensaios ou estudos clínicos, 

simulação de ensaios clínicos, selecção de desfecho 

clínicos (clinical endpoint), análise de dados não-clíni-

cos, dados pré-clínicos, e dados clínicos, análise de re-

sultados de ensaios ou estudos clínicos, e avaliação dos 

resultados clínicos e respostas ao tratamento, identifi-

cação do paciente e selecção a priori do respondente, 

tratamentos individualizantes, predição de resultados 

clínicos e respostas ao tratamento e diagnósticos de 

doenças e determinação, selecção e identificação de 
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tratamento, selecção e avaliação de medicamentos, ob-

jectivos de medicamentos e combinação de medica-

mentos, selecção de biomarcador, análises genéticas, 

análises ómicos, multiómicos, genómicos, transcriptó-

micos, proteómicos, lipidómicos, e metabolómicos, e 

acesso, processamento e análises de dados ómicos, 

multiómicos, genómicos, transcriptómicos, proteómi-

cos, lipidómicos, e metabolómicos, e na área de medi-

cina, área de biomedicina, área de saúde, área farma-

cêutica, e área biotecnológica utilizando inteligência 

artificial, aprendizagem automática, aprendizagem au-

tomática supervisionada, aprendizagem automática 

não supervisionada, aprendizagem profunda, aprendi-

zagem estatística, prospecção de dados, análises de 

megadados (big data), análise preditiva, modelagem 

preditiva, análise multivariada, medicina de precisão, 

bioinformáticas, modelagem, e simulações; desempe-

nho de ensaios ou estudos clínicos, design de ensaios 

ou estudos clínicos, enriquecimento e aprimoramento 

de design de ensaios ou estudos clínicos, redução de 

risco de design de ensaios ou estudos clínicos, simula-

ção de ensaios clínicos, selecção de desfecho clínicos 

(clinical endpoint), análise de dados não-clínicos, da-

dos pré-clínicos, e dados clínicos, análise de resulta-

dos de ensaios ou estudos clínicos, e avaliação dos re-

sultados clínicos e respostas ao tratamento, identifica-

ção do paciente e selecção a priori do respondente, 

tratamentos individualizantes, predição de resultados 

clínicos e respostas ao tratamento e diagnósticos de 

doenças e determinação, selecção e identificação de 

tratamento, selecção e avaliação de medicamentos, ob-

jectivos de medicamentos e combinação de medica-

mentos, selecção de biomarcador, análises genéticas, 

análises ómicos, multiómicos, genómicos, transcriptó-

micos, proteómicos, lipidómicos, e metabolómicos, e 

acesso, processamento e análises de dados ómicos, 

multiómicos, genómicos, transcriptómicos, proteómi-

cos, lipidómicos, e metabolómicos, e na área de medi-

cina, área de biomedicina, área de saúde, área farma-

cêutica, e área biotecnológica utilizando inteligência 

artificial, aprendizagem automática, aprendizagem au-

tomática supervisionada, aprendizagem automática 

não supervisionada, aprendizagem profunda, aprendi-

zagem estatística, prospecção de dados, análises de 

megadados (big data), análise preditiva, modelagem 

preditiva, análise multivariada, medicina de precisão, 

bioinformáticas, modelagem, e simulações para ter-

ceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/03  Estados Unidos 

da América N.º 90/035,441

[210]  N.º : N/177620

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  R e q u e r e n t e  :  O L I M P  L A B O R A -

T O R I E S  S P Ó K A  Z  O G R A N I C Z O N  

ODPOWIEDZIALNO CI

  Endereço : Pustynia 84F, D bica, Poland, post 

code: 39-200

  Nacionalidade :  Polaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177621

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  R e q u e r e n t e  :  O L I M P  L A B O R A -

T O R I E S  S P Ó K A  Z  O G R A N I C Z O N  

ODPOWIEDZIALNO CI

  Endereço : Pustynia 84F, D bica, Poland, post 

code: 39-200

  Nacionalidade :  Polaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/177629

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  Requerente : MACROGENICS, INC.

  Endereço : 9704 Medical Center Drive, Rockvil-

le, MD 20850 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas para uso no tratamento de doenças auto-imunes, 

doenças e condições inflamatórias, perturbações meta-

bólicas, alergias, cancro e doenças infecciosas; produ-

tos farmacêuticos, preparações médicas e veterinárias; 

preparações sanitárias para fins médicos; alimentos 

dietéticos e substâncias adaptadas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para seres humanos e animais; gessos, materiais 

para pensos; material para parar dentes, cera dentária; 

desinfetantes; preparativos para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177630

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  Requerente : MACROGENICS, INC.

  Endereço : 9704 Medical Center Drive, Rockvil-

le, MD 20850 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas para uso no tratamento de doenças auto-imunes, 

doenças e condições inflamatórias, perturbações meta-

bólicas, alergias, cancro e doenças infecciosas; produ-

tos farmacêuticos, preparações médicas e veterinárias; 

preparações sanitárias para fins médicos; alimentos 

dietéticos e substâncias adaptadas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para seres humanos e animais; gessos, materiais 

para pensos; material para parar dentes, cera dentária; 

desinfetantes; preparativos para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177631

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  Requerente : MACROGENICS, INC.

  Endereço : 9704 Medical Center Drive, Rockvil-

le, MD 20850 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas para uso no tratamento de doenças auto-imunes, 

doenças e condições inflamatórias, perturbações meta-

bólicas, alergias, cancro e doenças infecciosas; produ-

tos farmacêuticos, preparações médicas e veterinárias; 

preparações sanitárias para fins médicos; alimentos 

dietéticos e substâncias adaptadas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para seres humanos e animais; gessos, materiais 

para pensos; material para parar dentes, cera dentária; 

desinfetantes; preparativos para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177632

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  Requerente : MACROGENICS, INC.

  Endereço : 9704 Medical Center Drive, Rockvil-

le, MD 20850 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas para uso no tratamento de doenças auto-imunes, 

doenças e condições inflamatórias, perturbações meta-

bólicas, alergias, cancro e doenças infecciosas; produ-

tos farmacêuticos, preparações médicas e veterinárias; 

preparações sanitárias para fins médicos; alimentos 

dietéticos e substâncias adaptadas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para seres humanos e animais; gessos, materiais 

para pensos; material para parar dentes, cera dentária; 

desinfetantes; preparativos para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/177633

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  Requerente : MACROGENICS, INC.

  Endereço : 9704 Medical Center Drive, Rockvil-

le, MD 20850 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas para uso no tratamento de doenças auto-imunes, 

doenças e condições inflamatórias, perturbações meta-

bólicas, alergias, cancro e doenças infecciosas; produ-

tos farmacêuticos, preparações médicas e veterinárias; 

preparações sanitárias para fins médicos; alimentos 

dietéticos e substâncias adaptadas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para seres humanos e animais; gessos, materiais 

para pensos; material para parar dentes, cera dentária; 

desinfetantes; preparativos para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177674

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : Npixel Co., Ltd.

  Endereço : 134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

/ / /

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177684

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa-

-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Chips de DNA; vidro óptico; coleiras 

electrónicas para treinar animais; ábacos; sapatos de 

protecção; fechaduras eléctricas; réguas de carpintei-

ros; aparelhos e instrumentos de laboratório físico e 

químico; aparelhos e instrumentos ópticos, excepto 

vidros e aparelhos fotográficos; aparelhos e instru-

mentos fotográficos; aparelhos de videoconferência; 

dispositivos de montagem para câmaras e monitores; 

aparelhos e instrumentos de pesagem para unidades 

padrão; aparelhos de medição; óculos; instrumentos 

matemáticos; máquinas de calcular e equipamento de 

processamento de dados; mecanismos para aparelhos 

operados por moedas; aparelhos e equipamento de 

salvamento; aparelhos de extinção de incêndio; alar-

mes e equipamentos de aviso; instrumentos de mo-

nitoramento de tráfego; máscaras de mergulhadores; 

botes salva-vidas; satélites; bombas de incêndio; cercas 

electrificadas; ensaiadores [aparelhos para o controlo] 

de ovos; aparelhos de ionização sem ser para o trata-

mento do ar ou da água; máquinas de distribuição de 

energia eléctrica; carregadores USB; réguas de energia 

com tomadas móveis; tubos de néon para sinaliza-

ção; baterias eléctricas; aparelhos e instrumentos de 

medição de electricidade; fios eléctricos; adaptadores 

de cabos eléctricos; cabos de carregamento para tele-

fones inteligentes; campainhas eléctricas; aparelhos 

e instrumentos eléctricos de áudio e vídeo; relógios 

inteligentes; telefones inteligentes; relógios inteligen-

tes que comunicam dados a agendas digitais pessoais; 

auriculares sem fios; sistemas de gestão de logística 

usando máquinas de comunicação de identificação por 

radiofrequência (RFID); aparelhos de transmissão e 

recepção de dados para sistemas de gestão de logística 

usando máquinas de comunicação de identificação por 

radiofrequência (RFID); dispositivos de navegação 

GPS para automóveis; telemóveis; robôs de ensino; 

software informático para fins de negócios comerciais; 

aplicações de software de computador descarregáveis; 

software de aplicação para telefones inteligentes des-

carregável; software informático para processamento 

de dados; software de aplicação para compras e aqui-

sição de produtos em linha; software de comércio elec-

trónico móvel; software móvel; software; software de 

aplicação para TVs inteligentes; software de aplicação 
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para telefones inteligentes; plataformas de software 

para centros comerciais em linha; programas de siste-

mas operacionais; software de comércio electrónico; 

software para processamento administrativo de ordens 

de compra; software para processamento administra-

tivo de armazenamento, embalagem, entrega, trans-

porte de mercadorias; software de navegação; software 

de aplicação para pagamentos móveis; programas de 

computador para gestão de documentos; software para 

fornecimento de pagamento electrónico para terceiros; 

software para criação de bases de dados pesquisáveis 

de informações e dados; software para controlo e 

gestão de aplicações de servidor de acesso; software 

para pesquisa, visualização e compra de produtos 

e serviços; software para autenticar a identidade de 

um pagador; software de aplicação de computador; 

software de protecção de privacidade; firmware para 

identificação de etiquetas de comunicação em campo 

próximo (NFC); hardware para processamento de pa-

gamentos electrónicos; computadores; leitores de códi-

gos de barras; terminais de pagamentos electrónicos; 

computadores tablet; hardware e dispositivos periféri-

cos de computador; semicondutores; fichas eléctricas; 

cartuchos de jogos de vídeo; apitos (aparelhos de avi-

so); luvas de protecção contra acidentes; máscaras de 

protecção contra o pó; vestuário de protecção contra 

fogo; ficheiros multimédia descarregáveis; metróno-

mos; ficheiros de dados gravados; cartões de crédito 

com chip IC; bilhetes descarregáveis; cupões descarre-

gáveis; cupões electrónicos descarregáveis; certificados 

de oferta electrónicos descarregáveis; filmes impres-

sionados; manuais electrónicos descarregáveis; publi-

cações electrónicas descarregáveis; mapas electrónicos 

descarregáveis; coletes salva-vidas; aparelhos de te-

lecomunicações eléctricos; máquinas e instrumentos 

eléctricos de comunicação; capacetes de protecção; 

capacetes de protecção para desporto; cartões magné-

ticos pré-pagos codificados; cartões magnéticos com 

software informático.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/27  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0131071

[210]  N.º : N/177740

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : North London Collegiate School

  Endereço : Canons, Canons Drive, Edgware, 

Middlesex, HA8 7RJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; serviços de educação; ser-

viços de escola diurna; organização de cursos de ins-

trução; realização de cursos educacionais; serviços 

de biblioteca; instrução de educação física; serviços 

de educação desportiva; fornecimento de instalações 

desportivas e recreativas; serviços de exames edu-

cacionais; fornecimento de instalações para exames 

educacionais; fornecimento de instalações para fins 

educacionais; organização de cerimónias de atribuição 

de prémios; organização de cerimónias de atribuição 

de prémios por reconhecimento de mérito; publicação 

de textos; organização de eventos musicais e teatrais; 

fornecimento de instalações para eventos musicais e 

teatrais; organização e direcção de conferências, se-

minários e exposições; organização da participação de 

alunos em actividades educacionais; organização da 

participação dos alunos em actividades recreativas; or-

ganização da participação de alunos em cursos recrea-

tivos; organização de actividades recreativas em grupo; 

organização de eventos com fins culturais; organização 

de exposições com fins culturais ou educativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177741

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : North London Collegiate School

  Endereço : Canons, Canons Drive, Edgware, 

Middlesex, HA8 7RJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; serviços de educação; ser-

viços de escola diurna; organização de cursos de ins-

trução; realização de cursos educacionais; serviços 

de biblioteca; instrução de educação física; serviços 

de educação desportiva; fornecimento de instalações 

desportivas e recreativas; serviços de exames edu-

cacionais; fornecimento de instalações para exames 

educacionais; fornecimento de instalações para fins 

educacionais; organização de cerimónias de atribuição 

de prémios; organização de cerimónias de atribuição 

de prémios por reconhecimento de mérito; publicação 

de textos; organização de eventos musicais e teatrais; 
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fornecimento de instalações para eventos musicais e 

teatrais; organização e direcção de conferências, se-

minários e exposições; organização da participação de 

alunos em actividades educacionais; organização da 

participação dos alunos em actividades recreativas; or-

ganização da participação de alunos em cursos recrea-

tivos; organização de actividades recreativas em grupo; 

organização de eventos com fins culturais; organização 

de exposições com fins culturais ou educativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177768

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : The Coffee Club Pty Ltd

  Endereço : Level 13, 199 Grey Street, South Bris-

bane, Queensland 4101, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; café em grão; bebidas de café; 

aromas de café (aromas); produtos de café; bebidas à 

base de café; café liofilizado; café moído; café verde; 

aromas, sem serem óleos essenciais, para bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177769

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : The Coffee Club Pty Ltd

  Endereço : Level 13, 199 Grey Street, South Bris-

bane, Queensland 4101, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Preparação de alimentos; serviços 

de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de 

fornecimento de alimentos e bebidas para fora (take-

-away); serviços de restaurantes; serviços de cafés; 

serviços de snack-bares; serviços de hospitalidade (ali-

mentos e bebidas); serviços de catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177771

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : AMSTEL BROUWERIJ B.V.

  Endereço : Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 

ZD Amsterdam, Holanda

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177783

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : I.T Nowhere Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : 31/F, Tower A, Southmark, 11 Yip 

Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177784

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : I.T Nowhere Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : 31/F, Tower A, Southmark, 11 Yip 

Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177788

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : I.T Nowhere Holdings (HK) 

Limited

  Endereço : 31/F, Tower A, Southmark, 11 Yip 

Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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T

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177790

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : 

 PA T H L A B M E D I C A L L A B O R A T O R I E S 

LIMITED

  Endereço : 169 28

 28/F, 169 Electric Road, Fortress Hill, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Ser v iços : 

; 

X

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/177791

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : 

 PA T H L A B M E D I C A L L A B O R A T O R I E S 

LIMITED

  Endereço : 169 28

 28/F, 169 Electric Road, Fortress Hill, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Ser v iços : 

X

; 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177792

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : 

 PA T H L A B M E D I C A L L A B O R A T O R I E S 

LIMITED

  Endereço : 169 28

 28/F, 169 Electric Road, Fortress Hill, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Ser v iços : 

X

; 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177793

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : 

 PA T H L A B M E D I C A L L A B O R A T O R I E S 

LIMITED

  Endereço : 169 28

 28/F, 169 Electric Road, Fortress Hill, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Ser v iços : 

X

; 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177794

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : 

 PA T H L A B M E D I C A L L A B O R A T O R I E S 

LIMITED

  Endereço : 169 28

 28/F, 169 Electric Road, Fortress Hill, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Ser v iços : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177843

[220]  Data de pedido : 2021/01/07

[730]  Requerente : I GIRASOLI S.R.L.
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  Endereço : Via Carlo Porta n. 2, Busto Arsizio 

21052 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177844

[220]  Data de pedido : 2021/01/07

[730]  Requerente : I GIRASOLI S.R.L.

  Endereço : Via Carlo Porta n. 2, Busto Arsizio 

21052 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177852

[220]  Data de pedido : 2021/01/07

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

AT M

POS

X

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/22  China

N.º 50628035

[210]  N.º : N/177853

[220]  Data de pedido : 2021/01/07

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/22  China

N.º 50637597
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[210]  N.º : N/177854

[220]  Data de pedido : 2021/01/07

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/22  China

N.º 50638795

[210]  N.º : N/177855

[220]  Data de pedido : 2021/01/07

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/22  China

N.º 50644572

[210]  N.º : N/177856

[220]  Data de pedido : 2021/01/07

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, f loor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/22  China

N.º 50620855

[210]  N.º : N/178039

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : Nicoventures Holdings Limited

  Endereço : Globe House, 1 Water Street, London, 

WC2R 3LA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; produtos derivados de tabaco; sucedâ-

neos de tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; 

cigarrilhas; isqueiros para fumadores; fósforos; artigos 

para fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de 

cigarros; filtros para cigarros; aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros; máquinas manuseadas manualmente 

para injectar tabaco em tubos de papel; cigarros ele-
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trónicos; cartuchos para cigarros electrónicos; líquidos 

para cigarros electrónicos; produtos de tabaco para 

serem aquecidos; dispositivos e peças para dispositivos 

para aquecer tabaco; substitutos de tabaco para fins de 

inalação; cigarros contendo substitutos de tabaco; ci-

garreiras; caixas para cigarros; snus com tabaco [tabaco 

humedecido para chupar]; rapé com tabaco; snus sem 

tabaco; rapé sem tabaco; bolsas de nicotina sem tabaco 

para uso oral (sem ser para uso medicinal).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/10  Reino Unido

N.º UK00003532083

[210]  N.º : N/178047

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicação de software informático 

para o acesso de conteúdos de áudio, vídeo e multi-

média; software informático para o acesso de progra-

mação de música e a serviços de reprodução musical 

(playlist service); aplicação de software informático 

para uso na geração de recomendações de conteúdo de 

áudio, vídeo, dados, texto e outros conteúdos multimé-

dia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televi-

são, eventos culturais e programas relacionados com 

entretenimento determinados através de análises a 

preferências dos usuários; aplicação de software infor-

mático para a criação e patilha de listas de reprodução 

(playlists) musical e de ficheiros multimédia; aplicação 

de software informático para uso em conexão com um 

serviço online de assinatura de música; softaware in-

formático para sincronização de base de dados; software 

informático para manutenção de bases de dados; 

software informático para uso na leitura, organização, 

descarregamento, transmissão, manipulação e revisão 

de ficheiros áudio e ficheiros multimédia; software 

de computador para uso na entrega, distribuição e 

transmissão de música digital e áudio relacionado com 

entretenimento, vídeo, texto e contudo multimédia; 

software para criar bases de dados pesquisáveis com 

informações e dados para bases de dados de redes 

sociais ponto-a-ponto (peer-to-peer); software in-

formático que permite aos utilizadores programar e 

distribuir áudio, vídeo, dados, texto e outro conteúdo 

multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rá-

dio, televisão, eventos culturais, e programas relacio-

nados com entretenimento e programas educacionais 

através de redes de comunicação; software de compu-

tador para o acesso, navegação e pesquisa de base de 

dados on-line; software informático para configurar, 

configuração, operação e controle de dispositivos mó-

veis, dispositivos portáteis, telemóveis, computadores, 

e periféricos de computadores, e leitores de áudio e 

vídeo; gravações de áudio e vídeo descarregável de 

música, espectáculos de música e vídeos de música; 

aplicação de software informático para uso na revisão, 

armazenamento, organização, e leitura de áudio ao 

vivo e gravado, de vídeos e de conteúdo multimédia; 

cheques-prenda codificados magneticamente.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[300]  Prioridade : 2020/07/17  Jamaica

N.º 80939

[210]  N.º : N/178049

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de produção de música e ví-

deos programados para exibição a assinantes; servi-

ços de música, nomeadamente a provisão de música 

especialmente programada para estabelecimentos de 

vendas a retalho, áreas públicas e estabelecimentos 

comerciais; serviços de entretenimento, nomeadamen-

te, fornecimento de conteúdo áudio e audiovisual pré-

-gravado, informação e comentários sobre música, 

concertos, vídeos, filmes, televisão, eventos culturais 

online através de uma rede global informática; provi-

são de música programada através da rádio, internet 

e satélite através de redes de telecomunicações, redes 

informáticas, Internet, satélite, rádio e redes de comu-

nicações sem fios; serviços de entretenimento musical, 
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radiofónico, televisivo e de vídeo, nomeadamente ar-

ranjo personalizado e edição de programas de música, 

áudio e de vídeo; serviços de programação musical 

personalizada; arranjo, organização, condução, e apre-

sentação de concertos, espectáculos de música ao vivo, 

eventos especiais de entretenimento relacionados com 

eventos musicais e culturais, artes e eventos culturais, 

entretenimento teatral relacionado com espectáculos 

teatrais ao vivo, e exposições para fins de entreteni-

mento; produção e distribuição de programas de rádio, 

programas de televisão, e gravações sonoras; serviços 

de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de 

programa de televisão, rádio, programas de áudio, 

programas de vídeo, podcasts, webcast a decorrer no 

campo do entretenimento; provisão de programação 

de áudio e de vídeo relacionado com entretenimento, 

desporto, música, informação, e notícias através de re-

des de telecomunicações; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de conteúdo de áudio 

e vídeo para download e streaming aos usuários por 

meio de um serviço de assinatura fornecido online 

através de uma rede de comunicação; provisão de 

espectáculos ao vivo e entretenimento gravado, nome-

adamente espectáculos de música; fornecimento de 

programas de áudio e vídeo não descarregáveis apre-

sentando entretenimento, desportivas, música, infor-

mação, e programação de eventos noticiosos actuais; 

fornecimento de sites e aplicações de computador com 

apresentação de informação sobre entretenimento, 

informações desportivas, informações sobre música, 

notícias relacionadas com música e entretenimento, 

e informação sobre arte e cultura; fornecimento de 

sites e aplicações de computador com apresentação de 

informação relacionada com entretenimento, música, 

desporto, informações sobre música e entretenimento, 

e sobre arte e cultura; serviços de entretenimento, no-

meadamente, provisão de informação, de revisão e de 

recomendações personalizadas sobre entretenimento 

nas áreas de música, artes e eventos culturais, concer-

tos, musicais ao vivo e espectáculos culturais, feiras 

para fins de entretenimento, festivais de música para 

fins culturais ou de entretenimento, e exposições para 

fins de entretenimento; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de resenhas e classifi-

cações, e fornecimento de sítios na web interactivos e 

aplicações informáticas para fins de entretenimento 

afim de partilhar resenhas, e classificações para usu-

ários, todos relacionados com entretenimento, arte e 

eventos culturais, concertos, espectáculos musicais ao 

vivo, feiras de entretenimento, festivais de música para 

fins culturais ou de entretenimento, e exposições para 

fins de entretenimento; fornecimento de música pré-

-gravada, programas de vídeo, e gráficos para uso em 

dipositivos de comunicações móveis através de uma 

rede informática global e redes sem fio; fornecimen-

to de um site para o carregamento, armazenamento, 

partilha, visualização e publicação de imagens, áudio, 

vídeos, podcasts, e conteúdos multimédia; publicação 

de artigos, todos no campo da música e entretenimen-

to; fornecimento de sítios na web apresentando publi-

cações não descarregáveis relacionados com artigos, 

todos sobre musica e entretenimento; reportagens in-

formáticas no campo da música e entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[300]  Prioridade : 2020/07/17  Jamaica

N.º 80939

[210]  N.º : N/178304

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : ( )

 Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Com-

pany Limited

  Endereço : 23-39

18 1804

 Unit 1804,18/F., Cheung Fung Industrial Building, 23-

-39 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178309

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : ( )

 Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Com-

pany Limited

  Endereço : 23-39

18 1804

 Unit 1804,18/F., Cheung Fung Industrial Building, 23-

-39 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178330

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178331

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178332

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178333

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178334

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178335

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178336

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  (PMS875)

[210]  N.º : N/178337

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36
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[511]  Serviços : 

 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  (PMS875)

[210]  N.º : N/178338

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  (PMS875)

[210]  N.º : N/178339

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  (PMS875)

[210]  N.º : N/178340

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  (PMS875)

[210]  N.º : N/178341

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

  Endereço : Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, s/n, 

First International C. Center, 23º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  (PMS875)
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[210]  N.º : N/178423

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : 

 Virtus Neurology Limited

  Endereço : 69 28

 28/F, 69 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178424

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : 

 Virtus Neurology Limited

  Endereço : 69 28

 28/F, 69 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178429

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Npixel Co., Ltd.

  Endereço : 134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DVD

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/15  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0164470

[210]  N.º : N/178432

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Npixel Co., Ltd.

  Endereço : 134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178454

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Apple Inc.



N.º 16 — 21-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5677

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-
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fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/12  Jamaica

N.º 81704

[210]  N.º : N/178455

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 
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vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81260

[210]  N.º : N/178456

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de consultoria comercial; serviços 

de planeamento de carreira profissional, e serviços de 

informação; provisão de funções de escritório; servi-

ços de agência de publicidade; serviços de publicidade, 

marketing e promoção; publicidade e consultoria de 

marketing; serviços de promoção de vendas; promoção 

de bens e serviços para terceiros; condução de pesqui-

sas de mercado; análise de respostas à publicidade e 

pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, 

produção, e disseminação de publicidade e material 

publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de pro-

gramas de lealdade para consumidores; arranjo e 

condução de programas de incentive para promover a 

venda de bens e serviços; gestão de dados e ficheiros 

informáticos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 

relacionas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na Internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

vendas a retalho e lojas de vendas a retalho on-line; 

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, 

e trabalhos de áudio e audiovisuais, através da In-

ternet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com computadores, produtos electrónicos e de entre-

tenimento, aparelhos de telecomunicação, telemóveis, 

dispositivos electrónicos digitais portáteis, e outros 

electrónicos de consumo, software informático, e aces-

sórios, periféricos, peças, e estojos para transportar 

tais produtos, através da Internet e outras redes infor-

máticas, electrónicas e de comunicação; demostração 

de produtos fornecidos em lojas e através de redes glo-

bais de comunicação e outros redes electrónicas e de 

comunicação; serviços de angariação de assinaturas, 

nomeadamente provisão de angariação de assinaturas 

para textos, dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia, fornecidos através da Internet e outras 

redes electrónicas e de comunicação; fornecimento de 

textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia descarregáveis para uma anga-

riação de assinaturas sob taxa ou pré-pago através da 

Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; 

arranjo e condução de conferências comerciais e de 

negócios e trocas comerciais, espectáculos e exposi-

ções; serviços de informação, aconselhamento e con-

sultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81260

[210]  N.º : N/178457

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; provisão de for-

mação, orientação, treino, estágios, aprendizagem, e 

programas de aconselhamento sobre orientação pro-

fissional em áreas de publicidade, marketing, comuni-

cação e design; preparação, organização, condução e 

apresentação de seminários, workshops, aulas, webi-

nars, conferências, formação online programas de en-

sino à distância; preparação, organização, condução e 
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apresentação de concertos, actuações ao vivo, eventos 

especiais de entretenimento, eventos artísticos e cul-

turas, entretenimento teatral, competições, concursos, 

feiras, festivais, exposições, mostras e eventos despor-

tivos; desenvolvimento, produção, distribuição, alu-

guer, e apresentação de programas de rádio, progra-

mas de televisão, imagens em movimento, conteúdos 

multimédia de entretenimento, podcasts, e gravações 

sonoras; fornecimento de programa de televisão, rádio, 

áudio, vídeo, podcast e webcast a decorrer; forneci-

mento de programação de entretenimento, desporto, 

animação, música, informação, notícias, realidades 

correntes, documentários, e eventos da actualidade, 

artística e cultural através de redes de telecomunica-

ções, redes de computador, internet, satélite, rádio, 

redes de comunicações wireless, televisão e televisão 

por cabo; fornecimento de programação de entreteni-

mento, desporto, animação, música, informação, no-

tícias, realidades correntes, documentários, e eventos 

da actualidade, artística e cultural não transferíveis 

por download; provisão de guias interactivos para 

pesquisa, gravação, e arquivamento de programas de 

televisão, filmes, e conteúdos multimédia de entreteni-

mento, podcasts, e gravações sonoras; fornecimento de 

sites e aplicações de computador com apresentação de 

programação de entretenimento, desporto, animação, 

música, informação, notícias, realidades correntes, do-

cumentários, eventos da actualidade, artística e cultu-

ral; fornecimento de sites e aplicações de computador 

com apresentação de informação no campo do entre-

tenimento, desporto, música, notícias, documentários, 

e eventos da actualidade, e arte e cultura; informação 

sobre entretenimento; fornecimento de jogos de com-

putador, jogos electrónicos, jogos interactivos, e video-

jogos não transferíveis por download; fornecimento de 

informações, horários, revisões e recomendações per-

sonalizadas de programas educativos, entretenimento, 

imagens em movimento, teatro, eventos artísticos e 

culturais, concertos, actuações ao vivo, competições, 

feiras, festivais, exposições, mostras e eventos despor-

tivos; serviços de reserva de bilhetes e de inscrições 

para programas educativos, entretenimento, imagens 

em movimento, teatro e eventos artísticos e culturais, 

concertos, actuações ao vivo, competições, feiras, 

festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; 

publicação e apresentação de análises, inquéritos e 

classificações e fornecimento de sites interactivos e 

aplicações de computador para a publicação e partilha 

de análises, inquéritos e classificações relativas a pro-

gramas educativos, entretenimento, imagens em movi-

mento, teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, 

actuações ao vivo, competições, feiras, festivais, expo-

sições, mostras e eventos desportivos; fornecimento 

de toques, música pré-gravada, vídeos e grafismos não 

transferíveis por download para utilizar em dispositi-

vos de comunicações móveis; fornecimento de um site 

para o carregamento, armazenamento, partilha, visu-

alização e publicação de imagens, áudio, vídeos, bole-

tins informativos online, blogs, podcasts e conteúdos 

multimédia; publicação de livros, periódicos, jornais, 

newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e 

outras publicações; fornecimento de sites e aplicações 

de computador que apresentam livros, periódicos, jor-

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos 

e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços 

de biblioteca electrónicos e online; fornecimento de 

software de computador não transferível por download 

para utilizar em articulação com fitness e exercício fí-

sico; fornecimento de sites e aplicações de computador 

que apresentam informações no campo do fitness e do 

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação 

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços 

bibliotecários; serviços de biblioteca em linha; distri-

buição de cassetes de vídeo; exploração de instalações 

recreativas; informação sobre atividades recreativas; 

serviços de health club [formação na área da saúde e 

fitness]; aluguer de brinquedos; aluguer de equipamen-

to de jogos; orientação de visitas guiadas; treino de 

animais; modelos para artistas plásticos; organização 

de lotarias; aluguer de aquários de interior.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81260

[210]  N.º : N/178459

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel e pousadas; forneci-

mento de alojamentos temporários; serviços de restau-
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rante e bar; serviços de pesquisa, reserva e marcação 

de hotéis, resorts, alojamentos temporários, restauran-

tes e bares; prestação de informações, notícias, acon-

selhamentos, comentários, classificações e avaliações 

relacionados com hotéis, resorts, alojamentos tempo-

rários, restaurantes e bares.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81260

[210]  N.º : N/178460

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 
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inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81261

[210]  N.º : N/178461

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de consultoria comercial; serviços 

de planeamento de carreira profissional, e serviços de 

informação; provisão de funções de escritório; servi-

ços de agência de publicidade; serviços de publicidade, 

marketing e promoção; publicidade e consultoria de 

marketing; serviços de promoção de vendas; promoção 

de bens e serviços para terceiros; condução de pesqui-

sas de mercado; análise de respostas à publicidade e 

pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, 

produção, e disseminação de publicidade e material 

publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de pro-

gramas de lealdade para consumidores; arranjo e 

condução de programas de incentive para promover a 

venda de bens e serviços; gestão de dados e ficheiros 

informáticos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 
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informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 

relacionas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na Internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

vendas a retalho e lojas de vendas a retalho on-line; 

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, 

e trabalhos de áudio e audiovisuais, através da In-

ternet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com computadores, produtos electrónicos e de entre-

tenimento, aparelhos de telecomunicação, telemóveis, 

dispositivos electrónicos digitais portáteis, e outros 

electrónicos de consumo, software informático, e aces-

sórios, periféricos, peças, e estojos para transportar 

tais produtos, através da Internet e outras redes infor-

máticas, electrónicas e de comunicação; demostração 

de produtos fornecidos em lojas e através de redes glo-

bais de comunicação e outros redes electrónicas e de 

comunicação; serviços de angariação de assinaturas, 

nomeadamente provisão de angariação de assinaturas 

para textos, dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia, fornecidos através da Internet e outras 

redes electrónicas e de comunicação; fornecimento de 

textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia descarregáveis para uma anga-

riação de assinaturas sob taxa ou pré-pago através da 

Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; 

arranjo e condução de conferências comerciais e de 

negócios e trocas comerciais, espectáculos e exposi-

ções; serviços de informação, aconselhamento e con-

sultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81261

[210]  N.º : N/178462

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; provisão de for-

mação, orientação, treino, estágios, aprendizagem, e 

programas de aconselhamento sobre orientação pro-

fissional em áreas de publicidade, marketing, comuni-

cação e design; preparação, organização, condução e 

apresentação de seminários, workshops, aulas, webi-

nars, conferências, formação online programas de en-

sino à distância; preparação, organização, condução e 

apresentação de concertos, actuações ao vivo, eventos 

especiais de entretenimento, eventos artísticos e cul-

turas, entretenimento teatral, competições, concursos, 

feiras, festivais, exposições, mostras e eventos despor-

tivos; desenvolvimento, produção, distribuição, alu-

guer, e apresentação de programas de rádio, progra-

mas de televisão, imagens em movimento, conteúdos 

multimédia de entretenimento, podcasts, e gravações 

sonoras; fornecimento de programa de televisão, rádio, 

áudio, vídeo, podcast e webcast a decorrer; forneci-

mento de programação de entretenimento, desporto, 

animação, música, informação, notícias, realidades 

correntes, documentários, e eventos da actualidade, 

artística e cultural através de redes de telecomunica-

ções, redes de computador, internet, satélite, rádio, 

redes de comunicações wireless, televisão e televisão 

por cabo; fornecimento de programação de entreteni-

mento, desporto, animação, música, informação, no-

tícias, realidades correntes, documentários, e eventos 

da actualidade, artística e cultural não transferíveis 

por download; provisão de guias interactivos para 

pesquisa, gravação, e arquivamento de programas de 

televisão, filmes, e conteúdos multimédia de entreteni-

mento, podcasts, e gravações sonoras; fornecimento de 
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sites e aplicações de computador com apresentação de 

programação de entretenimento, desporto, animação, 

música, informação, notícias, realidades correntes, do-

cumentários, eventos da actualidade, artística e cultu-

ral; fornecimento de sites e aplicações de computador 

com apresentação de informação no campo do entre-

tenimento, desporto, música, notícias, documentários, 

e eventos da actualidade, e arte e cultura; informação 

sobre entretenimento; fornecimento de jogos de com-

putador, jogos electrónicos, jogos interactivos, e video-

jogos não transferíveis por download; fornecimento de 

informações, horários, revisões e recomendações per-

sonalizadas de programas educativos, entretenimento, 

imagens em movimento, teatro, eventos artísticos e 

culturais, concertos, actuações ao vivo, competições, 

feiras, festivais, exposições, mostras e eventos despor-

tivos; serviços de reserva de bilhetes e de inscrições 

para programas educativos, entretenimento, imagens 

em movimento, teatro e eventos artísticos e culturais, 

concertos, actuações ao vivo, competições, feiras, 

festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; 

publicação e apresentação de análises, inquéritos e 

classificações e fornecimento de sites interactivos e 

aplicações de computador para a publicação e partilha 

de análises, inquéritos e classificações relativas a pro-

gramas educativos, entretenimento, imagens em movi-

mento, teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, 

actuações ao vivo, competições, feiras, festivais, expo-

sições, mostras e eventos desportivos; fornecimento 

de toques, música pré-gravada, vídeos e grafismos não 

transferíveis por download para utilizar em dispositi-

vos de comunicações móveis; fornecimento de um site 

para o carregamento, armazenamento, partilha, visu-

alização e publicação de imagens, áudio, vídeos, bole-

tins informativos online, blogs, podcasts e conteúdos 

multimédia; publicação de livros, periódicos, jornais, 

newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e 

outras publicações; fornecimento de sites e aplicações 

de computador que apresentam livros, periódicos, jor-

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos 

e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços 

de biblioteca electrónicos e online; fornecimento de 

software de computador não transferível por download 

para utilizar em articulação com fitness e exercício fí-

sico; fornecimento de sites e aplicações de computador 

que apresentam informações no campo do fitness e do 

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação 

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços 

bibliotecários; serviços de biblioteca em linha; distri-

buição de cassetes de vídeo; exploração de instalações 

recreativas; informação sobre atividades recreativas; 

serviços de health club [formação na área da saúde e 

fitness]; aluguer de brinquedos; aluguer de equipamen-

to de jogos; orientação de visitas guiadas; treino de 

animais; modelos para artistas plásticos; organização 

de lotarias; aluguer de aquários de interior.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81261

[210]  N.º : N/178464

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel e pousadas; forneci-

mento de alojamentos temporários; serviços de restau-

rante e bar; serviços de pesquisa, reserva e marcação 

de hotéis, resorts, alojamentos temporários, restauran-

tes e bares; prestação de informações, notícias, acon-

selhamentos, comentários, classificações e avaliações 

relacionados com hotéis, resorts, alojamentos tempo-

rários, restaurantes e bares.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81261

[210]  N.º : N/178468

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : TOD’S S.P.A.

  E ndere ç o : V i a F i l ip p o D el l a Va l le, 1, I-

-63811Sant’Elpidio a Mare (FM), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : Casacos em couro, blusões em couro, 

calças em couro, saias em couro, blusas em couro, 

gabardinas em couro, casacos compridos em couro, so-

bretudos em couro, cintos em couro, cintas em couro 

para vestuário, cintos, vestidos, blusões acolchoados, 

blusões, dólmans, camisolões e macacões, calças, cal-

ças de ganga ( jeans ), saias, vestidos, casacos, sobre-

tudos, capas e capotes, gabardinas, parcas ( parkas ), 

pulôveres, camisas, camisetas e T-shirts , blusas, 

camisolas ( cardigans ), roupa inter ior, baby-

-dolls  (sendo roupa de dormir), roupões de banho, 

vestuário de banho, lingerie, fatos de banho, robes, ro-

bes de noite, vestidos inteiros, vestidos de duas peças, 

vestidos de noite, xailes, cachecóis e lenços, gravatas, 

laços, fatos de homem, camisas formais, camisas ha-

vianas, camisolas ( sweat shirts ), camisas interiores, 

camisetas com gola, corpetes ( body suits ), casacos 

desportivos ( blazers ), calções, camisas de despor-

to; sapatos de desporto, chinelos e sapatos de quarto, 

protectores para sapatos (não-cirúrgicos), sapatos de 

salto baixo, sapatos em couro, sapatos em borracha, 

galochas, socas e tamancos de madeira, sapatos para 

pesca, sapatos de basquetebol, sapatos formais ou de 

gala, sapatos de salto alto, sapatos de alpinismo, sapa-

tos de rugby, sapatos de pugilismo, sapatos de basebol, 

sapatos de verniz, sapatos de praia, palmilhas, solas 

para calçado, gáspias de calçado, saltos para sapatos 

e botas, peças antiderrapantes para sapatos e botas, 

biqueiras para calçado, sapatos de chuva, sapatos de 

corridas de pista, sapatos de trabalho, sapatos de cor-

da ou ráfia, sapatilhas de ginástica, botas, botas de es-

qui, botinas ou botas de cano curto, botas para a neve, 

botas e chuteiras de futebol, botas de atilhos, sapatos 

para hóquei em campo, sapatos de andebol, sapatos ou 

sandálias de esparto ou corda, sandálias, sandálias de 

banho; luvas, luvas de Inveno, luvas de couro, mitenes; 

chapéus e bonés, viseiras (para chapelaria), chapéus e 

bonés em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178483

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : QSC, LLC

  Endereço : 1675 MacArthur Blvd., Costa Mesa, 

CA 92626 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável; fornecimento de aces-

so temporário a software de gestão empresarial não 

descarregável; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável para monitorização, gestão 

e controlo remotos de dispositivos e sistemas áudio, 

visuais e / ou de controlo; serviços informáticos, nome-

adamente, gestão remota de sistemas de tecnologia da 

informação (TI) compostos por dispositivos e sistemas 

de processamento de áudio, imagem e / ou vídeo; for-

necimento de acesso temporário a software não des-

carregável para monitorização e gestão de sistemas de 

áudio, vídeo e / ou controlo; monitorização de sistemas 

de computador e sistemas de áudio, visual e / ou con-

trolo por acesso remoto para garantir o funcionamento 

adequado e diagnosticar problemas; fornecimento de 

acesso temporário a software de computação em nu-

vem não descarregável em linha para armazenamento 

de suportes electrónicos, imagens, texto e / ou dados 

de áudio; serviços de armazenamento na nuvem para 

dados e ficheiros electrónicos; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software informático; forne-

cimento de uso temporário de software criptografado 

baseado na nuvem para a recolha segura de informa-

ções sobre dispositivos e sistemas de áudio, vídeo e / 

/ ou controlo conectados, que notifica os utilizadores 

sobre problemas e permite aos utilizadores diagnosti-

car e resolver problemas remotamente; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregável 

para controlo de áudio, transmissão, distribuição, re-

cepção, reprodução, mistura, processamento e contro-

lo de transmissão contínua de áudio, vídeo, e suportes 

digitais; fornecimento de um website com software em 

linha não descarregável para manutenção monitori-

zação, actualização, controlo, salvaguarda (backup), 

recuperação e suporte de sistemas de áudio, visuais e / 

/ ou de controlo remoto; fornecimento de acesso tem-

porário a software não descarregável para monitoriza-

ção e gestão remota de dispositivos e sistemas áudio, 

visuais e / ou de controlo; fornecimento de acesso tem-

porário a software de gestão empresarial não descarre-

gável para monitorização e gestão remotas seguras de 

sistemas e dispositivos áudio, visuais e / ou de controlo 

em tempo real; fornecimento de uso temporário de 

software não descarregável para monitorização e ges-

tão remotas de vários sistemas e dispositivos de áudio, 

visual e / ou controlo em tempo real para garantir o 

funcionamento adequado, registar actividades, identi-
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ficar problemas e permitir que os utilizadores os corri-

jam; fornecimento de uso temporário de software não 

descarregável para monitorização e gestão remotas de 

sistemas e dispositivos de áudio, visual e / ou controlo 

para suporte de operações remotas, actualizações e 

solução de problemas; fornecimento de acesso tempo-

rário a software não descarregável para monitorização 

e gestão remotas de sistemas e dispositivos de áudio, 

visual e / ou controlo para aprovisionamento baseado 

na nuvem de salas estandardizadas; fornecimento de 

uso temporário de software não descarregável para 

monitorização e gestão remotas de sistemas e dispo-

sitivos de áudio, visual e / ou controlo para actualiza-

ções e edições de configuração em série; fornecimento 

de uso temporário de software não descarregável que 

conecta sistemas e dispositivos de áudio, visual e / ou 

controlo e fornece informações sobre a funcionalidade 

dos componentes; fornecimento de uso temporário 

de software não descarregável para a monitorização 

de áudio, vídeo e sistemas e dispositivos de controlo e 

registo de dados, incluindo a temperatura dos dispo-

sitivos, a utilização, conectividade, actualizações, rei-

nicializações, instalação, alterações de configuração, 

volume, e energia; fornecimento de uso temporário de 

plataformas de software de monitorização e gestão ba-

seadas na nuvem não descarregáveis com tecnologias 

seguras da web para auxiliar e apoiar administradores 

de sistemas de TI / AV; design, manutenção e actua-

lização de software de computador para transmissão, 

entrega, recepção, reprodução, mistura, processamen-

to e transmissão contínua de áudio, vídeo e suportes 

digitais e para controlo de amplificadores e alto-falan-

tes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/070,508

[210]  N.º : N/178486

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178489

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178490

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178493

[220]  Data de pedido : 2021/01/22
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[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178494

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178584

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : HOSHIN GIGAMEDIA CEN-

TER INC.

  Endereço : 8F., No. 22, Ln. 407, Sec. 2, Tiding 

Blvd., Neihu Dist., Taipei City 11493, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178588

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : HOSHIN GIGAMEDIA CEN-

TER INC.

  Endereço : 8F., No. 22, Ln. 407, Sec. 2, Tiding 

Blvd., Neihu Dist., Taipei City 11493, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178594

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 30 10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178595

[220]  Data de pedido : 2021/01/25
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 30 10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178596

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 30 10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178629

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

 BEIJING JINGDONG CENTURY TRADING CO., 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 201

 Room 201, Floor2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/08/20  C h i na

N.º 49088689

[210]  N.º : N/178630

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

 BEIJING JINGDONG CENTURY TRADING CO., 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 201

 Room 201, Floor2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/08/20  C h i na

N.º 49108501
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[210]  N.º : N/178631

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

 BEIJING JINGDONG CENTURY TRADING CO., 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 201

 Room 201, Floor2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/08/20  China

N.º 49108560

[210]  N.º : N/178644

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 26

AU

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178709

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : Stella & Chewy’s LLC

  Endereço : 111 West Oakview Parkway, Oak Cre-

ek WI 53154, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Comida e guloseimas para animais de 

estimação; produtos agrícolas, aquícolas, hortícolas e 

florestais crus e não transformados; grãos e sementes 

em bruto e não processados; frutas e legumes frescos, 

ervas frescas; plantas e flores naturais; bolbos, plântu-

las e sementes para plantação; animais vivos; alimen-

tos e bebidas para animais; malte.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/28  Hong Kong, 

China N.º 305343093

[210]  N.º : N/178710

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, medição, sinalização, verificação 

(supervisão), socorro e de ensino, aparelhos para re-

gisto, transmissão ou reprodução de som ou imagens, 

suportes de dados magnéticos, discos acústicos; esto-

jos e bolsas adaptadas para máquinas fotográficas e 

câmaras de vídeo; discos compactos, DVDs e outros 

suportes de gravação digital; calculadoras, equipamen-

tos para processamento de informação, computadores 

e equipamento relacionado com computadores; tape-

tes para ratos de computador; software; sticks USB, 

agendas electrónicas, software de jogos, programas de 

computador gravados, programas de computador e de 

telemóvel (software descarregável) e publicações elec-

trónicas descarregáveis em linha ou da Internet; arti-

gos de óptica, óculos, óculos de sol, óculos para des-

porto; armações para óculos; lentes para óculos, lentes 

de contacto; estojos para óculos e lentes de contacto; 

binóculos; capas adaptadas para laptops; bolsas adap-

tadas para computadores portáteis [laptops; câmaras 
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[fotografia]; bóias de sinalização; telefones, telemóveis, 

telefones inteligentes, tablets, agendas digitais pesso-

ais e leitores de MP3; acessórios para telefones, tele-

móveis, telefones inteligentes, tablets, agendas digitais 

pessoais, e leitores de MP3, nomeadamente kits mãos-

-livres para telefones, baterias, estojos, coberturas, 

protectores de ecrã, carregadores, tiras para os pulsos 

ou para o pescoço, auscultadores; bolsas e estojos 

adaptados para telemóveis e equipamento telefónico, 

relógios inteligentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/03  França

N.º 4671805

[210]  N.º : N/178711

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias e produtos de joalharia (incluindo 

bijuterias); pedras preciosas ou semipreciosas; pérolas; 

estojos para jóias; anéis, brincos, botões de punho, 

pulseiras, amuletos em jóias, broches, correntes, co-

lares, pendentes, correntes de fantasia para chaves, 

alfinetes de gravata, medalhões, medalhas, jóias para 

sacos; caixas de joalharia; troféus em metais preciosos; 

produtos de relojoaria e instrumentos cronométricos, 

relógios, relógios de pulso, pulseiras para relógios, 

relógios despertadores, cronómetros, relógios de mesa 

ou de parede, estojos ou caixas para relojoaria; reló-

gios de mesa ou de parede (relojoaria).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/03  França

N.º 4671805

[210]  N.º : N/178712

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; baús e 

malas de viagem; sacos de viagem, sacos de desporto; 

malas de mão, mochilas; sacos de praia, sacos esco-

lares, sacolas, sacos para compras; baús de viagem; 

sacos para vestuário para fins de viagem para roupas 

e sapatos; pastas diplomáticas e porta-documentos, 

maletas para documentos, pastas (artigos de couro); 

porta-moedas, carteiras, porta-cartões (carteiras), 

porta-moedas não em metais preciosos, porta-chaves 

(marroquinaria); caixas em couro ou imitações de cou-

ro; conjuntos de viagem [marroquinaria]; estojos para 

artigos de toucador, não guarnecidos; pochetes em 

couro, malinhas de mão (bolsas de noite); chapéus-de-

-sol; chapéus-de-chuva; vestuário para animais, sacos 

para transporte de animais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/03  França

N.º 4671805

[210]  N.º : N/178713

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, pulôveres, coletes, camisas, 

camisetas, calças, jaquetas, fatos, casacos, gabardinas, 

sobretudos, parkas, saias, vestidos, calções; camisas 

de dormir, pijamas, camisas de noite; chapéus, bonés, 

gorros, luvas (vestuário), gravatas, cintos (vestuário), 

cintos de couro (vestuário), lenços de cabeça e pesco-

ço, lenços de bolso (vestuário), cachecóis, xales, meias, 

peúgas, collants, suspensórios, estolas; roupa interior, 
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lingerie; fatos de banho; sapatos, chinelos, botas e bo-

tins.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/03  França

N.º 4671805

[210]  N.º : N/178714

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade para comunica-

ção e conscientização pública na área de meio ambien-

te, ecologia, desenvolvimento sustentável e questões 

sociais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/03  França

N.º 4671805

[210]  N.º : N/178728

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

9 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178729

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

9 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178742

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : Tanne Snowden

  Endereço : 161 Jervois Road, Herne Bay, Auckland 

1147, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos, produtos de higiene pes-

soal e de cuidados pessoais, incluindo loções, géis, 

cremes, bálsamos, hidratantes, óleos, ceras, emulsões, 

espumas, sabões, produtos de limpeza, produtos de 

lavagem, adstringentes, tratamentos de imersão, cham-

pôs, produtos amaciadores do cabelo, fragrâncias, 

protectores solares, auto-bronzeadores, sprays para o 

rosto e para o corpo, máscaras de beleza, esfoliantes 

( scrubs ), esfoliantes ( exfoliants ), esfoliantes 

( scrubs ), produtos cosméticos de tratamento da 

pele, produtos cosméticos de tratamento de manchas 

da pele, desodorizantes de uso pessoal, lenços para 

limpeza do rosto, lenços cosméticos de tratamento do 

rosto, tintas cosméticas para o rosto, cosméticos para 

o rosto com protecção solar, bases de maquilhagem de 

aplicação com aerógrafo, géis bronzeadores, brilhos 

(produtos cosméticos), produtos para limpeza do ros-

to, blushes, óleos para o corpo, sabões líquidos, produ-

tos de limpeza para pincéis de maquilhagem, produtos 

cosméticos de tratamento para as mãos, pés, rosto, ca-

belo e corpo; vernizes para as unhas; esmaltes para as 

unhas; produtos para os cuidados das unhas, incluindo 

cremes para cutículas, óleos, produtos para a remoção 

do verniz; preparações cosméticas, incluindo produtos 

para colocar na pele antes da base ( primers ), bases 

de maquilhagem, produtos hidratantes com cor, pós 
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soltos de maquilhagem, pós compactos, bronzeadores, 

produtos iluminadores da pele, blushes, bálsamos para 

os lábios, batons, brilhos para os lábios, delineadores 

para os lábios, sombras para os olhos, delineadores 

para os olhos, máscara para pestanas, pestanas posti-

ças, delineadores para as sobrancelhas, produtos des-

maquilhantes para o rosto, brilhos e tintas cosméticas 

para o corpo, produtos desmaquilhantes, produtos de 

limpeza para pincéis de maquilhagem; preparações 

cosméticas para o duche e para o banho, incluindo 

produtos de limpeza e sais para o corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178743

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : COMAFRICA MARKETING 

CC

  Endereço : CNR Barolong & Thembu Street, 

Icon Industrial Park, Sunderland Ridge, Centurion, 

Gauteng, Republic of South Africa

  Nacionalidade :  Sul Africana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branqueamento e 

outras substâncias para uso na lavandaria; prepara-

ções para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; sa-

bonetes não medicinais; perfumaria, óleos essenciais, 

cosméticos não medicinais, loções capilares não medi-

cinais, dentífricos não medicinais, géis de banho e de 

duche (sem serem para uso medicinal), loções para o 

corpo e leite corporais (para uso cosmético), cremes 

para as mãos, champôs e condicionadores; geleia de 

petróleo (vaselina) para fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178763

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : Rosy Sino Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos, cremes, leites, loções, 

geles, pós e sérum para o rosto, corpo e mãos; batons, 

brilho para os lábios, geles para os lábios e bálsamos 

para os lábios; máscara para as pestanas; produtos 

tonificantes; preparações para maquilhagem; prepa-

rações para desmaquilhagem; preparações cosméticas 

com fins de emagrecimento, branqueamento e mode-

lação do rosto e do corpo; preparações bronzeadoras; 

preparações auto-bronzeadoras; protectores solares; 

preparações de descamação e esfoliação para serem 

usadas no rosto e no corpo; cremes, leites, loções, ge-

les, pós e séruns não medicinais para a remoção do 

acne; cremes, leites, loções, geles, pós e séruns não 

medicinais para o controlo e remoção do sebo facial; 

hidratantes para o rosto e corpo; removedores de 

manchas; minimizadores de poros; lápis cosméticos; 

preparações para os cuidados das unhas; verniz para 

cuidado das unhas; verniz para as unhas; unhas falsas; 

pestanas falsas; cotonetes, algodão e toalhetes com 

fins cosméticos; preparações para barbear; champôs; 

produtos amaciadores de cabelos; geles, pulverizado-

res ( sprays ), mousses e bálsamos para pentear e 

cuidar dos cabelos; lacas para os cabelos; preparações 

de coloração e descoloração de cabelos; preparações 

para encaracolar e ondular permanentemente os ca-

belos; preparações para alisar os cabelos; preparações 

e substâncias para os cuidados de pele e dos cabelos; 

máscaras de beleza; leites de limpeza com fins de toi-

lete, óleos com fins de toilete, pós de talco com fins de 

toilete; pulverizadores à base de água mineral para o 

rosto para uso cosmético; geles de duche; preparações 

para lavagem do corpo; produtos para o corpo; produ-

tos de manicura; leites, geles e óleos bronzeadores e 

para depois de exposição solar; desodorizantes para o 

corpo; perfumaria; água de toilette; óleos essenciais; 

loções e cremes de aromaterapia para uso cosmético; 

óleos aromáticos e substâncias aromáticas para uso 

cosmético; sabões; anti-transpirantes; pastas de den-

tes; preparações para o cuidado dos dentes; produtos 

cosméticos para o cuidado da pele; pedras-pomes.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178764

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

openwire

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/09/30  China

N.º 50231449

[210]  N.º : N/178779

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

 ONYX INTERNATIONAL INC.

  Endereço : 215

301

 Room 301, No. 215, Qiaozhongzhong Road, Liwan 

District, Guangzhou, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178784

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

 ZHOU HEI YA HOLDINGS (HONG KONG) LIMI-

TED

  Endereço : 18 3806

 3806 Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178793

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70 5

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178820

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : 

 CHAN HOK CHIO
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  Endereço : 19

T

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178836

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178841

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178846

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent Billericay, Essex CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178873

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : UMG Recordings, Inc.

  Endereço : 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, 

California, 90404, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, motel, resort hotel, 

alojamento em resort, bar, sala para coquetel, café, 

restaurante e de catering; fornecimento de instalações 

e salas para banquetes e reuniões sociais; forneci-

mento de instalações de uso geral, incluindo salas de 

uso geral, para convenções, conferências, exposições, 

seminários e reuniões; organização de alojamentos 

temporários, nomeadamente, apartamentos com servi-

ços, apartamentos e condomínios; serviços de clube de 

residência de férias, especificamente fornecimento de 

alojamento temporário a membros do clube em resi-

dências de férias; fornecimento de serviços de aluguer 

e reserva para terceiros para todos os serviços acima 

mencionados; fornecimento de informações e um site 

com informações sobre todos os serviços acima men-

cionados.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178875

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : DA M A DESA R ROLLO Y 

APLICACIONES DE MARKETING SL

  Endereço : Carrer d´ Entença 69, 08015, Barcelo-

na, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178876

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : DA M A DESA R ROLLO Y 

APLICACIONES DE MARKETING SL

  Endereço : Carrer d´ Entença 69, 08015, Barcelo-

na, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178877

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Marianne Alvoni-Hellmüller

  Endereço : Bahnhofstrasse 12,   3076   Worb 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178878

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Marianne Alvoni-Hellmüller

  Endereço : Bahnhofstrasse  12,   3076   Worb  

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178879

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : LEILA MENDJELI

  Endereço : 26 allée James Domengeaux, apt 201, 

33700 Mérignac France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178880

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : LEILA MENDJELI

  Endereço : 26 allée James Domengeaux, apt 201, 

33700 Mérignac France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178913

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

 CHUBERB

  Endereço : 69004 24

 24 Rue Dumenge 69004 Lyon, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178917

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

 She, Kevin King Hang

  Endereço : 106

11 B

 Unit B, 11/F, Prince Industrial Building, 106 King Fuk 

Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210] N.º : N/178933

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Equipamentos de projecção em 3D; 

ecrãs de vídeo; máquinas e aparelhos cinematográ-

ficos; aparelhos e instrumentos para registo de som 

(aparelhos cinematográficos); aparelhos de reprodu-

ção de filmes; aparelhos e instrumentos fotográficos; 

sistemas de cinema em casa; aparelhos audiovisuais 

para ensino; sensores ópticos electrónicos; óculos 3D; 

carregadores para gravadores e leitores de vídeo digi-

tal; retransmissores para estações de rádio e televisão; 

aparelhos e instrumentos para transporte, distribuição, 

transformação, armazenamento, regulação ou contro-

lo de corrente eléctrica; cabos de áudio e vídeo para 

jogos de televisão para uso doméstico; cabos e fibras 

ópticas para a transmissão de sons e imagens; cabos 

de dados para leitores multimédia portáteis (PMPs); 

cabos de TV para telefones móveis; leitores de áudio 

e vídeo; leitores e gravadores de DVD; televisão com 

protocolo de internet (IPTV); receptores de áudio e ví-

deo digitais; aparelhos de rádio e televisão; aparelhos 

para emissão, gravação, transmissão ou reprodução de 

som ou imagens; amplificadores eléctricos para sinais 

de som; aparelhos de reprodução de imagens para au-

tomóveis; aparelhos e instrumentos eléctricos de áudio 

e vídeo; receptores de televisão por cabo; aparelhos re-

ceptores para emissão de televisão por satélite; leitores 

multimédia portáteis (PMPs); alto-falantes para siste-

mas de cinema em casa; gravadores de vídeo digital; 

computadores para usar no corpo; auriculares; auscul-
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tadores; conversores macho/fêmea para auriculares; 

aparelhos para registo, transmissão, processamento e 

reprodução de som, imagens ou dados; DVDs; termi-

nais over the top  (OTT); decodificadores over 

the top  (OTT); terminais de voz sobre protocolo de 

Internet (VoIP); microfones para jogos de televisão 

para uso doméstico; terminais de comunicação pessoal 

portáteis; concentradores de rede; encaminhadores de 

rede; unidades de transmissão de sinais de controlo 

múltiplo; transmissores de canais múltiplos; aparelhos 

para transmissão e recepção de comunicações ópticas 

de canais múltiplos; conjuntos de terminais para tele-

visões interactivas; aparelhos para transmissão de da-

dos digitais de som e imagem; aparelhos de telecomu-

nicações digitais; aparelhos de transmissão e recepção 

para emissão de rádio e televisão e para transmissão 

a longa distância; dispositivos de comunicações digi-

tais móveis e eléctricos; dispositivos de comunicação 

sem fios; encaminhadores sem fios; antenas sem fios; 

descodificadores inteligentes; controlos remotos inteli-

gentes; dispositivos para transmissão contínua de con-

teúdos de multimédia digitais; descodificadores para 

televisões com protocolo de Internet (IPTV); auricu-

lares sem fios; conjuntos auscultador-microfone; robôs 

humanóides com inteligência artificial; plataformas 

magnéticas para software; firmware para periféricos 

de computador; programas operacionais para compu-

tadores; software de aplicação informática para tele-

fones móveis; software para uso no fornecimento de 

acesso de múltiplos utilizadores a uma rede mundial 

de informações informáticas; software para protecto-

res de ecrãs de computador, gravado ou descarregável; 

software para firewalls de rede; software de jogos des-

carregável para telemóveis; programas de computador 

multimédia interactivos; software de comunicação de 

dados; software para autorização de acesso a bases de 

dados; software de gestão de ecrãs; software de com-

putador relacionado com DVB (transmissão de vídeo 

digital); software de computador para processamento 

de imagens digitais; software de computador para 

processamento de ficheiros de música digital; software 

de computador para processamento de ficheiros de 

imagens digitais; software de computador para trans-

missão e difusão de conteúdos de áudio, vídeo e multi-

média; software de reconhecimento de voz; aparelhos 

de processamento de dados; servidores conectados à 

rede para armazenamento de vídeos digitais; apare-

lhos electrónicos para recepção, armazenamento e 

transmissão sem fios de dados e mensagens; monitores 

de vídeo; controladores de monitores de vídeo; unida-

des centrais de processamento para processamento de 

informações, dados, som ou imagens; computadores 

e hardware de computador; componentes e peças de 

computadores; servidores em nuvem; ecrãs tácteis; 

sensores para ecrãs tácteis; servidores para sistemas 

de redes domésticas; servidores para domótica; chips 

(circuitos integrados); caixas de tomadas eléctricas; 

cartuchos de jogos para uso com aparelhos de jogos 

electrónicos; ficheiros de música descarregáveis; gra-

vações de vídeo descarregáveis com música; ficheiros 

multimédia descarregáveis; gravações de vídeo não 

musicais pré-gravadas; gravações de som e imagem; 

ficheiros de vídeo descarregáveis; animações descarre-

gáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; DVDs não 

musicais pré-gravados; filmes cinematográficos; de-

senhos animados; software informático para recolha, 

transmissão, armazenamento e indexação de dados e 

documentos; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; software de computador para pro-

cessamento de dados; software para uso na gestão de 

bases de dados; software; software de aplicação para 

telefones inteligentes; software de selecção de créditos; 

software de computador para integração de aplicações 

e de bases de dados; software de gestão financeira; 

software de computador para a criação de bases de 

dados pesquisáveis de informações e dados; software 

de computador para controlo e gestão de aplicações de 

servidor de acesso; software para leitores de cartões; 

software de computador para comércio electrónico; 

software de protecção de privacidade; software de 

aplicação de computador; programas de computador 

para gestão de documentos; programas de sistemas 

operativos; software de aplicação de computador para 

telefones móveis; ficheiros de dados gravados; cupões 

descarregáveis; publicações electrónicas descarregá-

veis; software para sistemas de navegação GPS; firmware 

para identificação de etiquetas de comunicação em 

campo próximo (NFC); PC’s tablet; leitores de código 

de barras; computadores tablet; terminais de pagamen-

to electrónico; cartões de crédito com chips de circuito 

integrado (IC); bilhetes descarregáveis; certificados de 

oferta electrónicos descarregáveis; mapas electrónicos 

descarregáveis; sistemas de gestão de logística usando 

máquinas de comunicação de identificação por radio-

frequência (RFID); aparelhos de transmissão e recep-

ção para controlo de inventários com base na localiza-

ção usando máquinas de comunicação de identificação 

por radio-frequência (RFID).
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006842

[210]  N.º : N/178935

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão de informações via ser-

viços de redes sociais; fornecimento de acesso a pla-

taformas na internet, bem como na internet móvel; 

fornecimento de acesso de telecomunicações a filmes e 

programas de televisão fornecidos através de um servi-

ço de vídeo a pedido; transmissão electrónica de filmes 

e ficheiros multimédia através de redes informáticas e 

de comunicações; transmissão de programas de publi-

cidade e comunicações publicitárias nos meios de co-

municação através de redes de comunicações digitais; 

serviços de transmissão de vídeo a pedido; serviços 

de transmissão contínua de multimédia digital; trans-

missão de texto, fotos e vídeos por meio de aplicações 

para telefones inteligentes; transmissão e transmissão 

contínua electrónica de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, de áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; transmissão contínua de dados; fornecimento 

de acesso electrónico a dispositivos de transmissão 

contínua para multimédia digital; transmissão contí-

nua de conteúdos de multimédia digital para terceiros; 

serviços de transmissão contínua de vídeo, áudio e 

televisão; fornecimento de serviços de transmissão 

contínua de filmes, música, vídeo, jogos e conteúdos 

multimédia; serviços de transmissão contínua digital 

com jogos electrónicos; serviços de telecomunicações 

fornecidos através de plataformas e portais na inter-

net e outros meios de comunicação; fornecimento de 

acesso a plataformas e portais na internet; serviços de 

transmissão de televisão de vídeo a pedido; serviços de 

telecomunicações de voz sobre protocolo de internet 

(VoIP); operação de redes de telecomunicações em 

banda larga; operação de redes locais; telecomunica-

ções por rádio; fornecimento de informações relacio-

nadas com comunicações nos meios de comunicação; 

serviços de comunicações de redes de valor acrescen-

tado; fornecimento de acesso de telecomunicações a 

conteúdos de vídeo e áudio; serviços de comunicação 

de vídeo; serviços de comunicação em linha; assesso-

ria em relação à comunicação na internet em linha; in-

formações sobre comunicações pela internet em linha; 

consultoria em comunicação na internet em linha; ope-

ração de redes de telecomunicações; fornecimento de 

acesso a conteúdos multimédia em linha; fornecimento 

de acesso de utilizador a plataformas na internet re-

lacionadas com comunicações móveis; transmissão de 

vídeo através de telemóvel e da internet; transmissão 

de informações para fins comerciais; serviços de co-

municação educacional de imagem por meio de com-

putadores; transmissão de vídeos em linha; serviços de 

transmissão contínua de vídeo através da internet; for-

necimento de acesso de telecomunicações a conteúdos 

de vídeo fornecidos através da internet; transmissão 

de informações em redes nacionais e internacionais; 

transmissão de vídeo através de telefones móveis e dis-

positivos móveis; fornecimento de salas de conversa na 

internet para serviços de redes sociais (SNS) com base 

na localização; emissão e transmissão de programas de 

televisão; difusão e transmissão de programas de tele-

visão pague para ver; serviços de difusão e comunica-

ção interactivos; difusão de filmes cinematográficos e 

filmes de televisão; difusão de filmes ou programas de 

televisão, incluindo na internet, em redes de comuni-

cações móveis e noutros meios de comunicação; difu-

são de programas de televisão, filmes cinematográficos 

e outros conteúdos audiovisuais e multimédia através 

de protocolos da internet e redes de comunicação; di-

fusão de programas de televendas; serviços de difusão 

de rádio e televisão; difusão de conteúdos audiovisuais 

e multimédia através da internet; radiodifusão educa-

cional; serviços de difusão pela internet.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006844
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[210]  N.º : N/178936

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Publicação de materiais educacionais; 

publicação de material multimédia em linha; publica-

ção de livros, publicações periódicas, revistas, jornais 

e boletins informativos; publicação de produtos de 

impressão para fins de entretenimento e ensino; publi-

cação de livros de áudio; serviços de publicação digital 

em linha; publicação de produtos de impressão; publi-

cação multimédia de produtos de impressão, livros, re-

vistas, diários, jornais, boletins informativos, tutoriais, 

mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e publica-

ções electrónicas; publicação de livros, revistas e jor-

nais na internet; publicação de livros e periódicos elec-

trónicos na internet; publicação de revistas electróni-

cas; serviços de publicação electrónica; publicação de 

periódicos; publicação de livros ou artigos de estudo; 

fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, 

peças de teatro, música ou formação educacional; for-

necimento de filmes e programas de televisão não des-

carregáveis através de canais de televisão pague para 

ver; fornecimento de filmes e programas de televisão 

não descarregáveis através de serviços de vídeo a pe-

dido; apresentação de cinema através de dispositivos 

móveis em linha; produção de filmes; distribuição de 

filmes; produção, apresentação e distribuição de filmes 

de animação; produção e distribuição de programas 

de rádio e televisão; produção e distribuição de grava-

ções de som, filmes e vídeos; produção de programas 

de rádio e televisão; gravação, produção e distribuição 

de filmes, gravações de vídeo e áudio, programas de 

rádio e televisão; produção de filmes e programas au-

diovisuais e de televisão; serviços de entretenimento 

de filmes, música, desporto, vídeo e teatro; organiza-

ção e direcção de competições (educação ou entrete-

nimento); organização de competições (educação ou 

entretenimento); reserva de bilhetes para espectáculos 

e eventos desportivos; serviços de reserva e marca-

ção de bilhetes para eventos recreativos, desportivos 

e culturais; serviços de entretenimento; informações 

sobre entretenimento e diversão; informações sobre 

entretenimento e diversão via internet em linha; ser-

viços de estúdio de gravação e estúdio de cinema para 

a produção de apresentações multimédia; serviços de 

aluguer de equipamento de áudio e vídeo; serviços 

de instrução e formação; fornecimento de revistas de 

assuntos gerais não descarregáveis em linha; organiza-

ção e direcção de seminários, workshops (educação), 

congressos, colóquios, cursos de aprendizagem à dis-

tância e exposições com fins culturais; serviços cultu-

rais, educacionais ou de entretenimento fornecidos por 

galerias de arte; organização e direcção de seminários, 

conferências e exposições com fins culturais ou edu-

cativos; fornecimento de informações no domínio da 

educação; serviços de consultadoria relacionados com 

educação e formação em matéria de gestão e de pes-

soal; cursos de formação em planeamento estratégico 

relacionados com publicidade, promoção, marketing 

e negócios; serviços de educação e formação relacio-

nados com gestão de negócios; aconselhamento de 

carreira e coaching  (aconselhamento em formação 

e educação); serviços de educação e formação voca-

cional; orientação profissional (aconselhamento sobre 

educação ou formação); serviços de consultadoria rela-

cionados com competências profissionais; serviços de 

jogos a dinheiro; serviços de cadeias de salas de vídeo; 

serviços de filmagem digital; serviços de repórter de 

notícias sob a forma de recolha e distribuição de notí-

cias; organização e preparação de exposições para fins 

de entretenimento; serviços de interpretação e tradu-

ção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006845

[210]  N.º : N/178937

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Manutenção de software util izado 

na área de comércio electrónico; construção de uma 

plataforma na internet para comércio electrónico; pro-

gramação de computadores para comércio electrónico; 

manutenção de sites da web para comércio electrónico; 

programação de software para plataformas da inter-



N.º 16 — 21-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5701

net; fornecimento de software em linha não descarre-

gável para uso na gestão de cadeias de abastecimento; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para uso na gestão de bases de dados; fornecimento 

de software em linha não descarregável para uso na 

gestão de relacionamento com clientes; manutenção 

de software para processamento de dados; desenvol-

vimento de software para gestão de segurança; desen-

volvimento, actualização e manutenção de softwares 

e sistemas de bases de dados; aluguer de software 

para gestão financeira; manutenção de software para 

planeamento de recursos empresariais (ERP); desen-

volvimento de software para planeamento de recursos 

empresariais (ERP); serviços de consultadoria relacio-

nados com software utilizado no domínio do comércio 

electrónico; desenvolvimento de websites; manutenção 

de websites; hospedagem de websites para comércio 

electrónico; desenvolvimento de software de computa-

dor; actualização de software de computador; concep-

ção de sistemas informáticos; computação em nuvem; 

serviços de concepção e desenvolvimento de sistemas 

informáticos; manutenção de software relacionado 

com segurança informática e prevenção de riscos in-

formáticos; instalação, reparação e manutenção de 

software informático; concepção, manutenção, aluguer 

e actualização de software informático; instalação, 

manutenção e reparação de software para sistemas 

informáticos; manutenção de software para sistemas 

de comunicação; hospedagem de sites informáticos 

(websites); aluguer de servidores da web; concepção e 

implementação de páginas da web para terceiros; con-

sultadoria em matéria de concepção de páginas web; 

criação e disponibilização de páginas da web para ter-

ceiros; software como serviço (SaaS); fornecimento de 

PaaS (plataformas como serviço); plataformas como 

serviço (PaaS); design de artes gráficas; design de ani-

mações; design de animação e efeitos especiais para 

terceiros; design de personagens de animação; design 

de ícones em linha; design e design de artes gráficas 

para a criação de páginas da web na internet; planea-

mento de design; concepção de logótipos para t-shirts; 

desenvolvimento de novos produtos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006846

[210]  N.º : N/178939

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Equipamentos de projecção em 3D; 

ecrãs de vídeo; máquinas e aparelhos cinematográ-

ficos; aparelhos e instrumentos para registo de som 

(aparelhos cinematográficos); aparelhos de reprodu-

ção de filmes; aparelhos e instrumentos fotográficos; 

sistemas de cinema em casa; aparelhos audiovisuais 

para ensino; sensores ópticos electrónicos; óculos 3D; 

carregadores para gravadores e leitores de vídeo digi-

tal; retransmissores para estações de rádio e televisão; 

aparelhos e instrumentos para transporte, distribuição, 

transformação, armazenamento, regulação ou contro-

lo de corrente eléctrica; cabos de áudio e vídeo para 

jogos de televisão para uso doméstico; cabos e fibras 

ópticas para a transmissão de sons e imagens; cabos 

de dados para leitores multimédia portáteis (PMPs); 

cabos de TV para telefones móveis; leitores de áudio 

e vídeo; leitores e gravadores de DVD; televisão com 

protocolo de internet (IPTV); receptores de áudio e ví-

deo digitais; aparelhos de rádio e televisão; aparelhos 

para emissão, gravação, transmissão ou reprodução de 

som ou imagens; amplificadores eléctricos para sinais 

de som; aparelhos de reprodução de imagens para au-

tomóveis; aparelhos e instrumentos eléctricos de áudio 

e vídeo; receptores de televisão por cabo; aparelhos re-

ceptores para emissão de televisão por satélite; leitores 

multimédia portáteis (PMPs); alto-falantes para siste-

mas de cinema em casa; gravadores de vídeo digital; 

computadores para usar no corpo; auriculares; auscul-

tadores; conversores macho/fêmea para auriculares; 

aparelhos para registo, transmissão, processamento e 

reprodução de som, imagens ou dados; DVDs; termi-

nais over the top  (OTT); decodificadores over 

the top  (OTT); terminais de voz sobre protocolo de 

Internet (VoIP); microfones para jogos de televisão 

para uso doméstico; terminais de comunicação pessoal 

portáteis; concentradores de rede; encaminhadores de 

rede; unidades de transmissão de sinais de controlo 

múltiplo; transmissores de canais múltiplos; aparelhos 

para transmissão e recepção de comunicações ópticas 

de canais múltiplos; conjuntos de terminais para tele-

visões interactivas; aparelhos para transmissão de da-

dos digitais de som e imagem; aparelhos de telecomu-
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nicações digitais; aparelhos de transmissão e recepção 

para emissão de rádio e televisão e para transmissão 

a longa distância; dispositivos de comunicações digi-

tais móveis e eléctricos; dispositivos de comunicação 

sem fios; encaminhadores sem fios; antenas sem fios; 

descodificadores inteligentes; controlos remotos inteli-

gentes; dispositivos para transmissão contínua de con-

teúdos de multimédia digitais; descodificadores para 

televisões com protocolo de Internet (IPTV); auricu-

lares sem fios; conjuntos auscultador-microfone; robôs 

humanóides com inteligência artificial; plataformas 

magnéticas para software; firmware para periféricos 

de computador; programas operacionais para compu-

tadores; software de aplicação informática para tele-

fones móveis; software para uso no fornecimento de 

acesso de múltiplos utilizadores a uma rede mundial 

de informações informáticas; software para protecto-

res de ecrãs de computador, gravado ou descarregável; 

software para firewalls de rede; software de jogos des-

carregável para telemóveis; programas de computador 

multimédia interactivos; software de comunicação de 

dados; software para autorização de acesso a bases de 

dados; software de gestão de ecrãs; software de com-

putador relacionado com DVB (transmissão de vídeo 

digital); software de computador para processamento 

de imagens digitais; software de computador para 

processamento de ficheiros de música digital; software 

de computador para processamento de ficheiros de 

imagens digitais; software de computador para trans-

missão e difusão de conteúdos de áudio, vídeo e multi-

média; software de reconhecimento de voz; aparelhos 

de processamento de dados; servidores conectados à 

rede para armazenamento de vídeos digitais; apare-

lhos electrónicos para recepção, armazenamento e 

transmissão sem fios de dados e mensagens; monitores 

de vídeo; controladores de monitores de vídeo; unida-

des centrais de processamento para processamento de 

informações, dados, som ou imagens; computadores 

e hardware de computador; componentes e peças de 

computadores; servidores em nuvem; ecrãs tácteis; 

sensores para ecrãs tácteis; servidores para sistemas 

de redes domésticas; servidores para domótica; chips 

(circuitos integrados); caixas de tomadas eléctricas; 

cartuchos de jogos para uso com aparelhos de jogos 

electrónicos; ficheiros de música descarregáveis; gra-

vações de vídeo descarregáveis com música; ficheiros 

multimédia descarregáveis; gravações de vídeo não 

musicais pré-gravadas; gravações de som e imagem; 

ficheiros de vídeo descarregáveis; animações descarre-

gáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; DVDs não 

musicais pré-gravados; filmes cinematográficos; de-

senhos animados; software informático para recolha, 

transmissão, armazenamento e indexação de dados e 

documentos; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; software de computador para pro-

cessamento de dados; software para uso na gestão de 

bases de dados; software; software de aplicação para 

telefones inteligentes; software de selecção de créditos; 

software de computador para integração de aplicações 

e de bases de dados; software de gestão financeira; 

software de computador para a criação de bases de 

dados pesquisáveis de informações e dados; software 

de computador para controlo e gestão de aplicações de 

servidor de acesso; software para leitores de cartões; 

software de computador para comércio electrónico; 

software de protecção de privacidade; software de 

aplicação de computador; programas de computador 

para gestão de documentos; programas de sistemas 

operativos; software de aplicação de computador para 

telefones móveis; ficheiros de dados gravados; cupões 

descarregáveis; publicações electrónicas descarregá-

veis; sof tware para sistemas de navegação GPS; 

firmware para identificação de etiquetas de comunica-

ção em campo próximo (NFC); PC’s tablet; leitores de 

código de barras; computadores tablet; terminais de 

pagamento electrónico; cartões de crédito com chips 

de circuito integrado (IC); bilhetes descarregáveis; 

certificados de oferta electrónicos descarregáveis; ma-

pas electrónicos descarregáveis; sistemas de gestão de 

logística usando máquinas de comunicação de identifi-

cação por radiofrequência (RFID); aparelhos de trans-

missão e recepção para controlo de inventários com 

base na localização usando máquinas de comunicação 

de identificação por radio-frequência (RFID).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006847

[210]  N.º : N/178941

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão de informações via ser-

viços de redes sociais; fornecimento de acesso a pla-

taformas na internet, bem como na internet móvel; 

fornecimento de acesso de telecomunicações a filmes e 

programas de televisão fornecidos através de um servi-

ço de vídeo a pedido; transmissão electrónica de filmes 

e ficheiros multimédia através de redes informáticas e 

de comunicações; transmissão de programas de publi-

cidade e comunicações publicitárias nos meios de co-

municação através de redes de comunicações digitais; 

serviços de transmissão de vídeo a pedido; serviços 

de transmissão contínua de multimédia digital; trans-

missão de texto, fotos e vídeos por meio de aplicações 

para telefones inteligentes; transmissão e transmissão 

contínua electrónica de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, de áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; transmissão contínua de dados; fornecimento 

de acesso electrónico a dispositivos de transmissão 

contínua para multimédia digital; transmissão contí-

nua de conteúdos de multimédia digital para terceiros; 

serviços de transmissão contínua de vídeo, áudio e 

televisão; fornecimento de serviços de transmissão 

contínua de filmes, música, vídeo, jogos e conteúdos 

multimédia; serviços de transmissão contínua digital 

com jogos electrónicos; serviços de telecomunicações 

fornecidos através de plataformas e portais na inter-

net e outros meios de comunicação; fornecimento de 

acesso a plataformas e portais na internet; serviços de 

transmissão de televisão de vídeo a pedido; serviços de 

telecomunicações de voz sobre protocolo de internet 

(VoIP); operação de redes de telecomunicações em 

banda larga; operação de redes locais; telecomunica-

ções por rádio; fornecimento de informações relacio-

nadas com comunicações nos meios de comunicação; 

serviços de comunicações de redes de valor acrescen-

tado; fornecimento de acesso de telecomunicações a 

conteúdos de vídeo e áudio; serviços de comunicação 

de vídeo; serviços de comunicação em linha; assesso-

ria em relação à comunicação na internet em linha; in-

formações sobre comunicações pela internet em linha; 

consultoria em comunicação na internet em linha; ope-

ração de redes de telecomunicações; fornecimento de 

acesso a conteúdos multimédia em linha; fornecimento 

de acesso de utilizador a plataformas na internet re-

lacionadas com comunicações móveis; transmissão de 

vídeo através de telemóvel e da internet; transmissão 

de informações para fins comerciais; serviços de co-

municação educacional de imagem por meio de com-

putadores; transmissão de vídeos em linha; serviços de 

transmissão contínua de vídeo através da internet; for-

necimento de acesso de telecomunicações a conteúdos 

de vídeo fornecidos através da internet; transmissão 

de informações em redes nacionais e internacionais; 

transmissão de vídeo através de telefones móveis e dis-

positivos móveis; fornecimento de salas de conversa na 

internet para serviços de redes sociais (SNS) com base 

na localização; emissão e transmissão de programas de 

televisão; difusão e transmissão de programas de tele-

visão pague para ver; serviços de difusão e comunica-

ção interactivos; difusão de filmes cinematográficos e 

filmes de televisão; difusão de filmes ou programas de 

televisão, incluindo na internet, em redes de comuni-

cações móveis e noutros meios de comunicação; difu-

são de programas de televisão, filmes cinematográficos 

e outros conteúdos audiovisuais e multimédia através 

de protocolos da internet e redes de comunicação; di-

fusão de programas de televendas; serviços de difusão 

de rádio e televisão; difusão de conteúdos audiovisuais 

e multimédia através da internet; radiodifusão educa-

cional; serviços de difusão pela internet.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006849

[210]  N.º : N/178942

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Publicação de materiais educacionais; 

publicação de material multimédia em linha; publica-

ção de livros, publicações periódicas, revistas, jornais 

e boletins informativos; publicação de produtos de 

impressão para fins de entretenimento e ensino; publi-
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cação de livros de áudio; serviços de publicação digital 

em linha; publicação de produtos de impressão; publi-

cação multimédia de produtos de impressão, livros, re-

vistas, diários, jornais, boletins informativos, tutoriais, 

mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e publica-

ções electrónicas; publicação de livros, revistas e jor-

nais na internet; publicação de livros e periódicos elec-

trónicos na internet; publicação de revistas electróni-

cas; serviços de publicação electrónica; publicação de 

periódicos; publicação de livros ou artigos de estudo; 

fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, 

peças de teatro, música ou formação educacional; for-

necimento de filmes e programas de televisão não des-

carregáveis através de canais de televisão pague para 

ver; fornecimento de filmes e programas de televisão 

não descarregáveis através de serviços de vídeo a pe-

dido; apresentação de cinema através de dispositivos 

móveis em linha; produção de filmes; distribuição de 

filmes; produção, apresentação e distribuição de filmes 

de animação; produção e distribuição de programas 

de rádio e televisão; produção e distribuição de grava-

ções de som, filmes e vídeos; produção de programas 

de rádio e televisão; gravação, produção e distribuição 

de filmes, gravações de vídeo e áudio, programas de 

rádio e televisão; produção de filmes e programas au-

diovisuais e de televisão; serviços de entretenimento 

de filmes, música, desporto, vídeo e teatro; organiza-

ção e direcção de competições (educação ou entrete-

nimento); organização de competições (educação ou 

entretenimento); reserva de bilhetes para espectáculos 

e eventos desportivos; serviços de reserva e marca-

ção de bilhetes para eventos recreativos, desportivos 

e culturais; serviços de entretenimento; informações 

sobre entretenimento e diversão; informações sobre 

entretenimento e diversão via internet em linha; ser-

viços de estúdio de gravação e estúdio de cinema para 

a produção de apresentações multimédia; serviços de 

aluguer de equipamento de áudio e vídeo; serviços 

de instrução e formação; fornecimento de revistas de 

assuntos gerais não descarregáveis em linha; organiza-

ção e direcção de seminários, workshops (educação), 

congressos, colóquios, cursos de aprendizagem à dis-

tância e exposições com fins culturais; serviços cultu-

rais, educacionais ou de entretenimento fornecidos por 

galerias de arte; organização e direcção de seminários, 

conferências e exposições com fins culturais ou edu-

cativos; fornecimento de informações no domínio da 

educação; serviços de consultadoria relacionados com 

educação e formação em matéria de gestão e de pes-

soal; cursos de formação em planeamento estratégico 

relacionados com publicidade, promoção, marketing 

e negócios; serviços de educação e formação relacio-

nados com gestão de negócios; aconselhamento de 

carreira e coaching  (aconselhamento em formação 

e educação); serviços de educação e formação voca-

cional; orientação profissional (aconselhamento sobre 

educação ou formação); serviços de consultadoria rela-

cionados com competências profissionais; serviços de 

jogos a dinheiro; serviços de cadeias de salas de vídeo; 

serviços de filmagem digital; serviços de repórter de 

notícias sob a forma de recolha e distribuição de notí-

cias; organização e preparação de exposições para fins 

de entretenimento; serviços de interpretação e tradu-

ção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006850

[210]  N.º : N/178943

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Manutenção de software util izado 

na área de comércio electrónico; construção de uma 

plataforma na internet para comércio electrónico; pro-

gramação de computadores para comércio electrónico; 

manutenção de sites da web para comércio electrónico; 

programação de software para plataformas da inter-

net; fornecimento de software em linha não descarre-

gável para uso na gestão de cadeias de abastecimento; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para uso na gestão de bases de dados; fornecimento 

de software em linha não descarregável para uso na 

gestão de relacionamento com clientes; manutenção 

de software para processamento de dados; desenvol-

vimento de software para gestão de segurança; desen-

volvimento, actualização e manutenção de softwares 

e sistemas de bases de dados; aluguer de software 

para gestão financeira; manutenção de software para 

planeamento de recursos empresariais (ERP); desen-
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volvimento de software para planeamento de recursos 

empresariais (ERP); serviços de consultadoria relacio-

nados com software utilizado no domínio do comércio 

electrónico; desenvolvimento de websites; manutenção 

de websites; hospedagem de websites para comércio 

electrónico; desenvolvimento de software de computa-

dor; actualização de software de computador; concep-

ção de sistemas informáticos; computação em nuvem; 

serviços de concepção e desenvolvimento de sistemas 

informáticos; manutenção de software relacionado 

com segurança informática e prevenção de riscos in-

formáticos; instalação, reparação e manutenção de 

software informático; concepção, manutenção, aluguer 

e actualização de software informático; instalação, 

manutenção e reparação de software para sistemas 

informáticos; manutenção de software para sistemas 

de comunicação; hospedagem de sites informáticos 

(websites); aluguer de servidores da web; concepção e 

implementação de páginas da web para terceiros; con-

sultadoria em matéria de concepção de páginas web; 

criação e disponibilização de páginas da web para ter-

ceiros; software como serviço (SaaS); fornecimento de 

PaaS (plataformas como serviço); plataformas como 

serviço (PaaS); design de artes gráficas; design de ani-

mações; design de animação e efeitos especiais para 

terceiros; design de personagens de animação; design 

de ícones em linha; design e design de artes gráficas 

para a criação de páginas da web na internet; planea-

mento de design; concepção de logótipos para t-shirts; 

desenvolvimento de novos produtos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006851

[210]  N.º : N/178945

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Equipamentos de projecção em 3D; 

ecrãs de vídeo; máquinas e aparelhos cinematográ-

ficos; aparelhos e instrumentos para registo de som 

(aparelhos cinematográficos); aparelhos de reprodu-

ção de filmes; aparelhos e instrumentos fotográficos; 

sistemas de cinema em casa; aparelhos audiovisuais 

para ensino; sensores ópticos electrónicos; óculos 3D; 

carregadores para gravadores e leitores de vídeo digi-

tal; retransmissores para estações de rádio e televisão; 

aparelhos e instrumentos para transporte, distribuição, 

transformação, armazenamento, regulação ou contro-

lo de corrente eléctrica; cabos de áudio e vídeo para 

jogos de televisão para uso doméstico; cabos e fibras 

ópticas para a transmissão de sons e imagens; cabos 

de dados para leitores multimédia portáteis (PMPs); 

cabos de TV para telefones móveis; leitores de áudio 

e vídeo; leitores e gravadores de DVD; televisão com 

protocolo de internet (IPTV); receptores de áudio e ví-

deo digitais; aparelhos de rádio e televisão; aparelhos 

para emissão, gravação, transmissão ou reprodução de 

som ou imagens; amplificadores eléctricos para sinais 

de som; aparelhos de reprodução de imagens para au-

tomóveis; aparelhos e instrumentos eléctricos de áudio 

e vídeo; receptores de televisão por cabo; aparelhos re-

ceptores para emissão de televisão por satélite; leitores 

multimédia portáteis (PMPs); alto-falantes para siste-

mas de cinema em casa; gravadores de vídeo digital; 

computadores para usar no corpo; auriculares; auscul-

tadores; conversores macho/fêmea para auriculares; 

aparelhos para registo, transmissão, processamento e 

reprodução de som, imagens ou dados; DVDs; termi-

nais over the top  (OTT); decodificadores over 

the top  (OTT); terminais de voz sobre protocolo de 

Internet (VoIP); microfones para jogos de televisão 

para uso doméstico; terminais de comunicação pessoal 

portáteis; concentradores de rede; encaminhadores de 

rede; unidades de transmissão de sinais de controlo 

múltiplo; transmissores de canais múltiplos; aparelhos 

para transmissão e recepção de comunicações ópticas 

de canais múltiplos; conjuntos de terminais para tele-

visões interactivas; aparelhos para transmissão de da-

dos digitais de som e imagem; aparelhos de telecomu-

nicações digitais; aparelhos de transmissão e recepção 

para emissão de rádio e televisão e para transmissão 

a longa distância; dispositivos de comunicações digi-

tais móveis e eléctricos; dispositivos de comunicação 

sem fios; encaminhadores sem fios; antenas sem fios; 

descodificadores inteligentes; controlos remotos inteli-

gentes; dispositivos para transmissão contínua de con-

teúdos de multimédia digitais; descodificadores para 

televisões com protocolo de Internet (IPTV); auricu-

lares sem fios; conjuntos auscultador-microfone; robôs 
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humanóides com inteligência artificial; plataformas 

magnéticas para software; firmware para periféricos 

de computador; programas operacionais para compu-

tadores; software de aplicação informática para tele-

fones móveis; software para uso no fornecimento de 

acesso de múltiplos utilizadores a uma rede mundial 

de informações informáticas; software para protecto-

res de ecrãs de computador, gravado ou descarregável; 

software para firewalls de rede; software de jogos des-

carregável para telemóveis; programas de computador 

multimédia interactivos; software de comunicação de 

dados; software para autorização de acesso a bases de 

dados; software de gestão de ecrãs; software de com-

putador relacionado com DVB (transmissão de vídeo 

digital); software de computador para processamento 

de imagens digitais; software de computador para 

processamento de ficheiros de música digital; software 

de computador para processamento de ficheiros de 

imagens digitais; software de computador para trans-

missão e difusão de conteúdos de áudio, vídeo e multi-

média; software de reconhecimento de voz; aparelhos 

de processamento de dados; servidores conectados à 

rede para armazenamento de vídeos digitais; apare-

lhos electrónicos para recepção, armazenamento e 

transmissão sem fios de dados e mensagens; monitores 

de vídeo; controladores de monitores de vídeo; unida-

des centrais de processamento para processamento de 

informações, dados, som ou imagens; computadores 

e hardware de computador; componentes e peças de 

computadores; servidores em nuvem; ecrãs tácteis; 

sensores para ecrãs tácteis; servidores para sistemas 

de redes domésticas; servidores para domótica; chips 

(circuitos integrados); caixas de tomadas eléctricas; 

cartuchos de jogos para uso com aparelhos de jogos 

electrónicos; ficheiros de música descarregáveis; gra-

vações de vídeo descarregáveis com música; ficheiros 

multimédia descarregáveis; gravações de vídeo não 

musicais pré-gravadas; gravações de som e imagem; 

ficheiros de vídeo descarregáveis; animações descarre-

gáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; DVDs não 

musicais pré-gravados; filmes cinematográficos; de-

senhos animados; software informático para recolha, 

transmissão, armazenamento e indexação de dados e 

documentos; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; software de computador para pro-

cessamento de dados; software para uso na gestão de 

bases de dados; software; software de aplicação para 

telefones inteligentes; software de selecção de créditos; 

software de computador para integração de aplicações 

e de bases de dados; software de gestão financeira; 

software de computador para a criação de bases de 

dados pesquisáveis de informações e dados; software 

de computador para controlo e gestão de aplicações de 

servidor de acesso; software para leitores de cartões; 

software de computador para comércio electrónico; 

software de protecção de privacidade; software de 

aplicação de computador; programas de computador 

para gestão de documentos; programas de sistemas 

operativos; software de aplicação de computador para 

telefones móveis; ficheiros de dados gravados; cupões 

descarregáveis; publicações electrónicas descarregá-

veis; sof tware para sistemas de navegação GPS; 

firmware para identificação de etiquetas de comunica-

ção em campo próximo (NFC); PC’s tablet; leitores de 

código de barras; computadores tablet; terminais de 

pagamento electrónico; cartões de crédito com chips 

de circuito integrado (IC); bilhetes descarregáveis; 

certificados de oferta electrónicos descarregáveis; ma-

pas electrónicos descarregáveis; sistemas de gestão de 

logística usando máquinas de comunicação de identifi-

cação por radiofrequência (RFID); aparelhos de trans-

missão e recepção para controlo de inventários com 

base na localização usando máquinas de comunicação 

de identificação por radio-frequência (RFID).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006852

[210]  N.º : N/178947

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão de informações via ser-

viços de redes sociais; fornecimento de acesso a pla-

taformas na internet, bem como na internet móvel; 

fornecimento de acesso de telecomunicações a filmes e 

programas de televisão fornecidos através de um servi-

ço de vídeo a pedido; transmissão electrónica de filmes 

e ficheiros multimédia através de redes informáticas e 

de comunicações; transmissão de programas de publi-

cidade e comunicações publicitárias nos meios de co-

municação através de redes de comunicações digitais; 

serviços de transmissão de vídeo a pedido; serviços 
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de transmissão contínua de multimédia digital; trans-

missão de texto, fotos e vídeos por meio de aplicações 

para telefones inteligentes; transmissão e transmissão 

contínua electrónica de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, de áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; transmissão contínua de dados; fornecimento 

de acesso electrónico a dispositivos de transmissão 

contínua para multimédia digital; transmissão contí-

nua de conteúdos de multimédia digital para terceiros; 

serviços de transmissão contínua de vídeo, áudio e 

televisão; fornecimento de serviços de transmissão 

contínua de filmes, música, vídeo, jogos e conteúdos 

multimédia; serviços de transmissão contínua digital 

com jogos electrónicos; serviços de telecomunicações 

fornecidos através de plataformas e portais na inter-

net e outros meios de comunicação; fornecimento de 

acesso a plataformas e portais na internet; serviços de 

transmissão de televisão de vídeo a pedido; serviços de 

telecomunicações de voz sobre protocolo de internet 

(VoIP); operação de redes de telecomunicações em 

banda larga; operação de redes locais; telecomunica-

ções por rádio; fornecimento de informações relacio-

nadas com comunicações nos meios de comunicação; 

serviços de comunicações de redes de valor acrescen-

tado; fornecimento de acesso de telecomunicações a 

conteúdos de vídeo e áudio; serviços de comunicação 

de vídeo; serviços de comunicação em linha; assesso-

ria em relação à comunicação na internet em linha; in-

formações sobre comunicações pela internet em linha; 

consultoria em comunicação na internet em linha; ope-

ração de redes de telecomunicações; fornecimento de 

acesso a conteúdos multimédia em linha; fornecimento 

de acesso de utilizador a plataformas na internet re-

lacionadas com comunicações móveis; transmissão de 

vídeo através de telemóvel e da internet; transmissão 

de informações para fins comerciais; serviços de co-

municação educacional de imagem por meio de com-

putadores; transmissão de vídeos em linha; serviços de 

transmissão contínua de vídeo através da internet; for-

necimento de acesso de telecomunicações a conteúdos 

de vídeo fornecidos através da internet; transmissão 

de informações em redes nacionais e internacionais; 

transmissão de vídeo através de telefones móveis e dis-

positivos móveis; fornecimento de salas de conversa na 

internet para serviços de redes sociais (SNS) com base 

na localização; emissão e transmissão de programas de 

televisão; difusão e transmissão de programas de tele-

visão pague para ver; serviços de difusão e comunica-

ção interactivos; difusão de filmes cinematográficos e 

filmes de televisão; difusão de filmes ou programas de 

televisão, incluindo na internet, em redes de comuni-

cações móveis e noutros meios de comunicação; difu-

são de programas de televisão, filmes cinematográficos 

e outros conteúdos audiovisuais e multimédia através 

de protocolos da internet e redes de comunicação; di-

fusão de programas de televendas; serviços de difusão 

de rádio e televisão; difusão de conteúdos audiovisuais 

e multimédia através da internet; radiodifusão educa-

cional; serviços de difusão pela internet.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006854

[210]  N.º : N/178948

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Publicação de materiais educacionais; 

publicação de material multimédia em linha; publica-

ção de livros, publicações periódicas, revistas, jornais 

e boletins informativos; publicação de produtos de 

impressão para fins de entretenimento e ensino; publi-

cação de livros de áudio; serviços de publicação digital 

em linha; publicação de produtos de impressão; publi-

cação multimédia de produtos de impressão, livros, re-

vistas, diários, jornais, boletins informativos, tutoriais, 

mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e publica-

ções electrónicas; publicação de livros, revistas e jor-

nais na internet; publicação de livros e periódicos elec-

trónicos na internet; publicação de revistas electróni-

cas; serviços de publicação electrónica; publicação de 

periódicos; publicação de livros ou artigos de estudo; 

fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, 

peças de teatro, música ou formação educacional; for-

necimento de filmes e programas de televisão não des-

carregáveis através de canais de televisão pague para 

ver; fornecimento de filmes e programas de televisão 

não descarregáveis através de serviços de vídeo a pe-
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dido; apresentação de cinema através de dispositivos 

móveis em linha; produção de filmes; distribuição de 

filmes; produção, apresentação e distribuição de filmes 

de animação; produção e distribuição de programas 

de rádio e televisão; produção e distribuição de grava-

ções de som, filmes e vídeos; produção de programas 

de rádio e televisão; gravação, produção e distribuição 

de filmes, gravações de vídeo e áudio, programas de 

rádio e televisão; produção de filmes e programas au-

diovisuais e de televisão; serviços de entretenimento 

de filmes, música, desporto, vídeo e teatro; organiza-

ção e direcção de competições (educação ou entrete-

nimento); organização de competições (educação ou 

entretenimento); reserva de bilhetes para espectáculos 

e eventos desportivos; serviços de reserva e marca-

ção de bilhetes para eventos recreativos, desportivos 

e culturais; serviços de entretenimento; informações 

sobre entretenimento e diversão; informações sobre 

entretenimento e diversão via internet em linha; ser-

viços de estúdio de gravação e estúdio de cinema para 

a produção de apresentações multimédia; serviços de 

aluguer de equipamento de áudio e vídeo; serviços 

de instrução e formação; fornecimento de revistas de 

assuntos gerais não descarregáveis em linha; organiza-

ção e direcção de seminários, workshops (educação), 

congressos, colóquios, cursos de aprendizagem à dis-

tância e exposições com fins culturais; serviços cultu-

rais, educacionais ou de entretenimento fornecidos por 

galerias de arte; organização e direcção de seminários, 

conferências e exposições com fins culturais ou edu-

cativos; fornecimento de informações no domínio da 

educação; serviços de consultadoria relacionados com 

educação e formação em matéria de gestão e de pes-

soal; cursos de formação em planeamento estratégico 

relacionados com publicidade, promoção, marketing 

e negócios; serviços de educação e formação relacio-

nados com gestão de negócios; aconselhamento de 

carreira e coaching  (aconselhamento em formação 

e educação); serviços de educação e formação voca-

cional; orientação profissional (aconselhamento sobre 

educação ou formação); serviços de consultadoria rela-

cionados com competências profissionais; serviços de 

jogos a dinheiro; serviços de cadeias de salas de vídeo; 

serviços de filmagem digital; serviços de repórter de 

notícias sob a forma de recolha e distribuição de notí-

cias; organização e preparação de exposições para fins 

de entretenimento; serviços de interpretação e tradu-

ção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006855

[210]  N.º : N/178949

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Manutenção de software util izado 

na área de comércio electrónico; construção de uma 

plataforma na internet para comércio electrónico; pro-

gramação de computadores para comércio electrónico; 

manutenção de sites da web para comércio electrónico; 

programação de software para plataformas da inter-

net; fornecimento de software em linha não descarre-

gável para uso na gestão de cadeias de abastecimento; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para uso na gestão de bases de dados; fornecimento 

de software em linha não descarregável para uso na 

gestão de relacionamento com clientes; manutenção 

de software para processamento de dados; desenvol-

vimento de software para gestão de segurança; desen-

volvimento, actualização e manutenção de softwares 

e sistemas de bases de dados; aluguer de software 

para gestão financeira; manutenção de software para 

planeamento de recursos empresariais (ERP); desen-

volvimento de software para planeamento de recursos 

empresariais (ERP); serviços de consultadoria relacio-

nados com software utilizado no domínio do comércio 

electrónico; desenvolvimento de websites; manutenção 

de websites; hospedagem de websites para comércio 

electrónico; desenvolvimento de software de computa-

dor; actualização de software de computador; concep-

ção de sistemas informáticos; computação em nuvem; 

serviços de concepção e desenvolvimento de sistemas 

informáticos; manutenção de software relacionado 

com segurança informática e prevenção de riscos in-

formáticos; instalação, reparação e manutenção de 

software informático; concepção, manutenção, aluguer 

e actualização de software informático; instalação, 

manutenção e reparação de software para sistemas 

informáticos; manutenção de software para sistemas 

de comunicação; hospedagem de sites informáticos 
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(websites); aluguer de servidores da web; concepção e 

implementação de páginas da web para terceiros; con-

sultadoria em matéria de concepção de páginas web; 

criação e disponibilização de páginas da web para ter-

ceiros; software como serviço (SaaS); fornecimento de 

PaaS (plataformas como serviço); plataformas como 

serviço (PaaS); design de artes gráficas; design de ani-

mações; design de animação e efeitos especiais para 

terceiros; design de personagens de animação; design 

de ícones em linha; design e design de artes gráficas 

para a criação de páginas da web na internet; planea-

mento de design; concepção de logótipos para t-shirts; 

desenvolvimento de novos produtos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006856

[210]  N.º : N/178951

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Equipamentos de projecção em 3D; 

ecrãs de vídeo; máquinas e aparelhos cinematográ-

ficos; aparelhos e instrumentos para registo de som 

(aparelhos cinematográficos); aparelhos de reprodu-

ção de filmes; aparelhos e instrumentos fotográficos; 

sistemas de cinema em casa; aparelhos audiovisuais 

para ensino; sensores ópticos electrónicos; óculos 3D; 

carregadores para gravadores e leitores de vídeo digi-

tal; retransmissores para estações de rádio e televisão; 

aparelhos e instrumentos para transporte, distribuição, 

transformação, armazenamento, regulação ou contro-

lo de corrente eléctrica; cabos de áudio e vídeo para 

jogos de televisão para uso doméstico; cabos e fibras 

ópticas para a transmissão de sons e imagens; cabos 

de dados para leitores multimédia portáteis (PMPs); 

cabos de TV para telefones móveis; leitores de áudio 

e vídeo; leitores e gravadores de DVD; televisão com 

protocolo de internet (IPTV); receptores de áudio e ví-

deo digitais; aparelhos de rádio e televisão; aparelhos 

para emissão, gravação, transmissão ou reprodução de 

som ou imagens; amplificadores eléctricos para sinais 

de som; aparelhos de reprodução de imagens para au-

tomóveis; aparelhos e instrumentos eléctricos de áudio 

e vídeo; receptores de televisão por cabo; aparelhos re-

ceptores para emissão de televisão por satélite; leitores 

multimédia portáteis (PMPs); alto-falantes para siste-

mas de cinema em casa; gravadores de vídeo digital; 

computadores para usar no corpo; auriculares; auscul-

tadores; conversores macho/fêmea para auriculares; 

aparelhos para registo, transmissão, processamento e 

reprodução de som, imagens ou dados; DVDs; termi-

nais over the top  (OTT); decodificadores over 

the top  (OTT); terminais de voz sobre protocolo de 

Internet (VoIP); microfones para jogos de televisão 

para uso doméstico; terminais de comunicação pessoal 

portáteis; concentradores de rede; encaminhadores de 

rede; unidades de transmissão de sinais de controlo 

múltiplo; transmissores de canais múltiplos; aparelhos 

para transmissão e recepção de comunicações ópticas 

de canais múltiplos; conjuntos de terminais para tele-

visões interactivas; aparelhos para transmissão de da-

dos digitais de som e imagem; aparelhos de telecomu-

nicações digitais; aparelhos de transmissão e recepção 

para emissão de rádio e televisão e para transmissão 

a longa distância; dispositivos de comunicações digi-

tais móveis e eléctricos; dispositivos de comunicação 

sem fios; encaminhadores sem fios; antenas sem fios; 

descodificadores inteligentes; controlos remotos inteli-

gentes; dispositivos para transmissão contínua de con-

teúdos de multimédia digitais; descodificadores para 

televisões com protocolo de Internet (IPTV); auricu-

lares sem fios; conjuntos auscultador-microfone; robôs 

humanóides com inteligência artificial; plataformas 

magnéticas para software; firmware para periféricos 

de computador; programas operacionais para compu-

tadores; software de aplicação informática para tele-

fones móveis; software para uso no fornecimento de 

acesso de múltiplos utilizadores a uma rede mundial 

de informações informáticas; software para protecto-

res de ecrãs de computador, gravado ou descarregável; 

software para firewalls de rede; software de jogos des-

carregável para telemóveis; programas de computador 

multimédia interactivos; software de comunicação de 

dados; software para autorização de acesso a bases de 

dados; software de gestão de ecrãs; software de com-

putador relacionado com DVB (transmissão de vídeo 

digital); software de computador para processamento 

de imagens digitais; software de computador para 

processamento de ficheiros de música digital; software 

de computador para processamento de ficheiros de 

imagens digitais; software de computador para trans-

missão e difusão de conteúdos de áudio, vídeo e multi-
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média; software de reconhecimento de voz; aparelhos 

de processamento de dados; servidores conectados à 

rede para armazenamento de vídeos digitais; apare-

lhos electrónicos para recepção, armazenamento e 

transmissão sem fios de dados e mensagens; monitores 

de vídeo; controladores de monitores de vídeo; unida-

des centrais de processamento para processamento de 

informações, dados, som ou imagens; computadores 

e hardware de computador; componentes e peças de 

computadores; servidores em nuvem; ecrãs tácteis; 

sensores para ecrãs tácteis; servidores para sistemas 

de redes domésticas; servidores para domótica; chips 

(circuitos integrados); caixas de tomadas eléctricas; 

cartuchos de jogos para uso com aparelhos de jogos 

electrónicos; ficheiros de música descarregáveis; gra-

vações de vídeo descarregáveis com música; ficheiros 

multimédia descarregáveis; gravações de vídeo não 

musicais pré-gravadas; gravações de som e imagem; 

ficheiros de vídeo descarregáveis; animações descarre-

gáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; DVDs não 

musicais pré-gravados; filmes cinematográficos; de-

senhos animados; software informático para recolha, 

transmissão, armazenamento e indexação de dados e 

documentos; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; software de computador para pro-

cessamento de dados; software para uso na gestão de 

bases de dados; software; software de aplicação para 

telefones inteligentes; software de selecção de créditos; 

software de computador para integração de aplicações 

e de bases de dados; software de gestão financeira; 

software de computador para a criação de bases de 

dados pesquisáveis de informações e dados; software 

de computador para controlo e gestão de aplicações de 

servidor de acesso; software para leitores de cartões; 

software de computador para comércio electrónico; 

software de protecção de privacidade; software de 

aplicação de computador; programas de computador 

para gestão de documentos; programas de sistemas 

operativos; software de aplicação de computador para 

telefones móveis; ficheiros de dados gravados; cupões 

descarregáveis; publicações electrónicas descarregá-

veis; sof tware para sistemas de navegação GPS; 

firmware para identificação de etiquetas de comunica-

ção em campo próximo (NFC); PC’s tablet; leitores de 

código de barras; computadores tablet; terminais de 

pagamento electrónico; cartões de crédito com chips 

de circuito integrado (IC); bilhetes descarregáveis; 

certificados de oferta electrónicos descarregáveis; ma-

pas electrónicos descarregáveis; sistemas de gestão de 

logística usando máquinas de comunicação de identifi-

cação por radiofrequência (RFID); aparelhos de trans-

missão e recepção para controlo de inventários com 

base na localização usando máquinas de comunicação 

de identificação por radio-frequência (RFID).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006857

[210]  N.º : N/178953

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão de informações via ser-

viços de redes sociais; fornecimento de acesso a pla-

taformas na internet, bem como na internet móvel; 

fornecimento de acesso de telecomunicações a filmes e 

programas de televisão fornecidos através de um servi-

ço de vídeo a pedido; transmissão electrónica de filmes 

e ficheiros multimédia através de redes informáticas e 

de comunicações; transmissão de programas de publi-

cidade e comunicações publicitárias nos meios de co-

municação através de redes de comunicações digitais; 

serviços de transmissão de vídeo a pedido; serviços 

de transmissão contínua de multimédia digital; trans-

missão de texto, fotos e vídeos por meio de aplicações 

para telefones inteligentes; transmissão e transmissão 

contínua electrónica de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, de áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; transmissão contínua de dados; fornecimento 

de acesso electrónico a dispositivos de transmissão 

contínua para multimédia digital; transmissão contí-

nua de conteúdos de multimédia digital para terceiros; 

serviços de transmissão contínua de vídeo, áudio e 

televisão; fornecimento de serviços de transmissão 

contínua de filmes, música, vídeo, jogos e conteúdos 

multimédia; serviços de transmissão contínua digital 

com jogos electrónicos; serviços de telecomunicações 

fornecidos através de plataformas e portais na inter-
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net e outros meios de comunicação; fornecimento de 

acesso a plataformas e portais na internet; serviços de 

transmissão de televisão de vídeo a pedido; serviços de 

telecomunicações de voz sobre protocolo de internet 

(VoIP); operação de redes de telecomunicações em 

banda larga; operação de redes locais; telecomunica-

ções por rádio; fornecimento de informações relacio-

nadas com comunicações nos meios de comunicação; 

serviços de comunicações de redes de valor acrescen-

tado; fornecimento de acesso de telecomunicações a 

conteúdos de vídeo e áudio; serviços de comunicação 

de vídeo; serviços de comunicação em linha; assesso-

ria em relação à comunicação na internet em linha; in-

formações sobre comunicações pela internet em linha; 

consultoria em comunicação na internet em linha; ope-

ração de redes de telecomunicações; fornecimento de 

acesso a conteúdos multimédia em linha; fornecimento 

de acesso de utilizador a plataformas na internet re-

lacionadas com comunicações móveis; transmissão de 

vídeo através de telemóvel e da internet; transmissão 

de informações para fins comerciais; serviços de co-

municação educacional de imagem por meio de com-

putadores; transmissão de vídeos em linha; serviços de 

transmissão contínua de vídeo através da internet; for-

necimento de acesso de telecomunicações a conteúdos 

de vídeo fornecidos através da internet; transmissão 

de informações em redes nacionais e internacionais; 

transmissão de vídeo através de telefones móveis e dis-

positivos móveis; fornecimento de salas de conversa na 

internet para serviços de redes sociais (SNS) com base 

na localização; emissão e transmissão de programas de 

televisão; difusão e transmissão de programas de tele-

visão pague para ver; serviços de difusão e comunica-

ção interactivos; difusão de filmes cinematográficos e 

filmes de televisão; difusão de filmes ou programas de 

televisão, incluindo na internet, em redes de comuni-

cações móveis e noutros meios de comunicação; difu-

são de programas de televisão, filmes cinematográficos 

e outros conteúdos audiovisuais e multimédia através 

de protocolos da internet e redes de comunicação; di-

fusão de programas de televendas; serviços de difusão 

de rádio e televisão; difusão de conteúdos audiovisuais 

e multimédia através da internet; radiodifusão educa-

cional; serviços de difusão pela internet.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006859

[210]  N.º : N/178954

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Publicação de materiais educacionais; 

publicação de material multimédia em linha; publica-

ção de livros, publicações periódicas, revistas, jornais 

e boletins informativos; publicação de produtos de 

impressão para fins de entretenimento e ensino; publi-

cação de livros de áudio; serviços de publicação digital 

em linha; publicação de produtos de impressão; publi-

cação multimédia de produtos de impressão, livros, re-

vistas, diários, jornais, boletins informativos, tutoriais, 

mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e publica-

ções electrónicas; publicação de livros, revistas e jor-

nais na internet; publicação de livros e periódicos elec-

trónicos na internet; publicação de revistas electróni-

cas; serviços de publicação electrónica; publicação de 

periódicos; publicação de livros ou artigos de estudo; 

fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, 

peças de teatro, música ou formação educacional; for-

necimento de filmes e programas de televisão não des-

carregáveis através de canais de televisão pague para 

ver; fornecimento de filmes e programas de televisão 

não descarregáveis através de serviços de vídeo a pe-

dido; apresentação de cinema através de dispositivos 

móveis em linha; produção de filmes; distribuição de 

filmes; produção, apresentação e distribuição de filmes 

de animação; produção e distribuição de programas 

de rádio e televisão; produção e distribuição de grava-

ções de som, filmes e vídeos; produção de programas 

de rádio e televisão; gravação, produção e distribuição 

de filmes, gravações de vídeo e áudio, programas de 

rádio e televisão; produção de filmes e programas au-

diovisuais e de televisão; serviços de entretenimento 

de filmes, música, desporto, vídeo e teatro; organiza-

ção e direcção de competições (educação ou entrete-

nimento); organização de competições (educação ou 

entretenimento); reserva de bilhetes para espectáculos 

e eventos desportivos; serviços de reserva e marca-

ção de bilhetes para eventos recreativos, desportivos 

e culturais; serviços de entretenimento; informações 

sobre entretenimento e diversão; informações sobre 

entretenimento e diversão via internet em linha; ser-

viços de estúdio de gravação e estúdio de cinema para 

a produção de apresentações multimédia; serviços de 
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aluguer de equipamento de áudio e vídeo; serviços 

de instrução e formação; fornecimento de revistas de 

assuntos gerais não descarregáveis em linha; organiza-

ção e direcção de seminários, workshops (educação), 

congressos, colóquios, cursos de aprendizagem à dis-

tância e exposições com fins culturais; serviços cultu-

rais, educacionais ou de entretenimento fornecidos por 

galerias de arte; organização e direcção de seminários, 

conferências e exposições com fins culturais ou edu-

cativos; fornecimento de informações no domínio da 

educação; serviços de consultadoria relacionados com 

educação e formação em matéria de gestão e de pes-

soal; cursos de formação em planeamento estratégico 

relacionados com publicidade, promoção, marketing 

e negócios; serviços de educação e formação relacio-

nados com gestão de negócios; aconselhamento de 

carreira e coaching  (aconselhamento em formação 

e educação); serviços de educação e formação voca-

cional; orientação profissional (aconselhamento sobre 

educação ou formação); serviços de consultadoria rela-

cionados com competências profissionais; serviços de 

jogos a dinheiro; serviços de cadeias de salas de vídeo; 

serviços de filmagem digital; serviços de repórter de 

notícias sob a forma de recolha e distribuição de notí-

cias; organização e preparação de exposições para fins 

de entretenimento; serviços de interpretação e tradu-

ção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006860

[210]  N.º : N/178955

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Manutenção de software util izado 

na área de comércio electrónico; construção de uma 

plataforma na internet para comércio electrónico; pro-

gramação de computadores para comércio electrónico; 

manutenção de sites da web para comércio electrónico; 

programação de software para plataformas da inter-

net; fornecimento de software em linha não descarre-

gável para uso na gestão de cadeias de abastecimento; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para uso na gestão de bases de dados; fornecimento 

de software em linha não descarregável para uso na 

gestão de relacionamento com clientes; manutenção 

de software para processamento de dados; desenvol-

vimento de software para gestão de segurança; desen-

volvimento, actualização e manutenção de softwares 

e sistemas de bases de dados; aluguer de software 

para gestão financeira; manutenção de software para 

planeamento de recursos empresariais (ERP); desen-

volvimento de software para planeamento de recursos 

empresariais (ERP); serviços de consultadoria relacio-

nados com software utilizado no domínio do comércio 

electrónico; desenvolvimento de websites; manutenção 

de websites; hospedagem de websites para comércio 

electrónico; desenvolvimento de software de computa-

dor; actualização de software de computador; concep-

ção de sistemas informáticos; computação em nuvem; 

serviços de concepção e desenvolvimento de sistemas 

informáticos; manutenção de software relacionado 

com segurança informática e prevenção de riscos in-

formáticos; instalação, reparação e manutenção de 

software informático; concepção, manutenção, aluguer 

e actualização de software informático; instalação, 

manutenção e reparação de software para sistemas 

informáticos; manutenção de software para sistemas 

de comunicação; hospedagem de sites informáticos 

(websites); aluguer de servidores da web; concepção e 

implementação de páginas da web para terceiros; con-

sultadoria em matéria de concepção de páginas web; 

criação e disponibilização de páginas da web para ter-

ceiros; software como serviço (SaaS); fornecimento de 

PaaS (plataformas como serviço); plataformas como 

serviço (PaaS); design de artes gráficas; design de ani-

mações; design de animação e efeitos especiais para 

terceiros; design de personagens de animação; design 

de ícones em linha; design e design de artes gráficas 

para a criação de páginas da web na internet; planea-

mento de design; concepção de logótipos para t-shirts; 

desenvolvimento de novos produtos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006861

[210]  N.º : N/178958

[220]  Data de pedido : 2021/02/02
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[730]  R e q u e r e nt e : YO OX N E T-A-P ORT E R 

GROUP S.P.A.

  Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Guarda-chuvas e parasóis; bengalas; 

bagagens, bolsas, carteiras e outras transportadoras, 

em particular baús de viagem, bagagens, malas, saco-

las de praia, sacos de toilette, malas de viagem, pastas, 

maletas para documentos (ataché), pochetes, carteiras 

de bolso para notas, porta-fatos, mochilas, estojos 

de cabedal ou imitação de cabedal, estojos de cartão 

de crédito, carteiras de cartões de crédito, sacos de 

viagem, bolsas tiracolo, sacolas de viagem, malas de 

viagem, malinhas de mão, carteiras (de bolso) (pocket-

books), mochilas (com duas alças), mochilas com uma 

alça, mochilas de campismo (com duas alças), sacolas 

de compras, sacos de viagem para avião, conjuntos de 

viagem, malas de mão (valises), estojos de toucador 

e bolsas vendidas vazias, estojos de beleza vendidos 

vazios; sacos de toilette vendidos vazios, sacos de ma-

quilhagem vendidos vazios, estojos para documentos, 

correias para bagagens, cintos para bagagens, sacos 

desportivos, etiquetas de bagagens, estojos de viagem, 

sacos para cosméticos, bolsas porta-moedas, carteiras, 

portfólios, sacos de estafeta, pastas para estudantes (de 

escola); selaria, chicotes e vestuário para animais em 

particular arreios, trelas, coleiras, casacos, bolsas para 

transporte de animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178960

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Arquivos descarregáveis apresentan-

do modelos digitais e animações em relógios e peças 

para mecanismos de relógios, joalharia, malas de mão, 

bolsas porta-moedas, carteiras, acessórios em cabedal, 

porta-chaves, cintos, botões de punho, cachecóis, ves-

tuário, óculos, óculos de sol, instrumentos de escrita, 

artigos de papelaria, frascos de perfume, tudo para 

uso no desenvolvimento de produtos, gestão do ciclo 

da vida de produtos, produção e fabricação de produ-

tos, gestão de dados de produtos, jogos de vídeo e apli-

cações de software informático descarregáveis e grava-

dos, criação de efeitos visuais e de simulações visuais; 

software de jogos de vídeo descarregáveis; software de 

jogos de vídeo gravados; aplicações informáticas des-

carregáveis e gravadas para telemóveis, computadores 

portáteis, leitores de multimédia e computadores ta-

blet; software de jogos de realidade virtual descarre-

gáveis; software de realidade virtual descarregáveis e 

gravados para a criação de modelos digitais e anima-

ções em relógios e peças para mecanismos de relógios, 

joalharia, malas, artigos em cabedal, botões de punho, 

porta-chaves, óculos e óculos de sol, instrumentos de 

escrita e artigos de papelaria e frascos de perfume.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178978

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : JELLY BELLY CANDY COM-

PANY

  Endereço : One Jel ly Belly Lane, Fairf ield, 

California 94533, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178979

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : JELLY BELLY CANDY COM-

PANY

  Endereço : One Jelly Belly Lane, Fairfield, Cali-

fornia 94533, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178984

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Top Weal Limited

  Endereço : Flat 05, 13/F., Block A, Po Yip Building, 

62-70 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 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.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178986

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços e educação; provisão de semi-

nários, workshops e formação; formação de quadros 

executivos e de orientação profissional, programas de 

desenvolvimento de liderança.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179004

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : LIFELONG Co., Ltd.

  Endereço : Fujiki Building, 1-5-5, Dogenzaka, 

Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179008

[220]  Data de pedido : 2021/02/03

[730]  Requerente : 

 FUNDAÇÃO CHAN MENG KAM

  Endereço : 600E

21

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Fundo sem 

fins lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C98 M1 Y63 K0

C0 M47 Y91 K0

[210]  N.º : N/179070

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : BALENCIAGA

  Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras de proteção facial para uso 

higiénico e médico; máscaras cirúrgicas; máscaras 

higiénicas para uso medicinal; máscaras de proteção 

contra pólen, fungos, germes, vírus e substâncias tóxi-
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cas para uso higiénico, médico e cirúrgico; máscaras 

de proteção antibacterianas para uso higiénico, mé-

dico e cirúrgico; máscaras de protecção respiratórias 

para uso médico e cirúrgico; máscaras respiratórias 

pediátricas para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/09/11  França

N.º 204681413

[210]  N.º : N/179102

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Planeamento e condução de activida-

des promocionais para fins de beneficência; serviços 

de beneficência, especificamente organização e rea-

lização de programas de voluntariado e projectos de 

serviços comunitários; serviços de beneficência sob a 

forma de organização e condução de projectos volun-

tários para promover a sensibilização do público para 

as questões ambientais; publicidade para programas de 

acção social ou actividades de beneficência; serviços 

de publicidade para promover a consciência pública 

sobre questões ambientais; promoção, publicidade e 

marketing de websites em linha; promoção de vendas 

para terceiros; promoção de produtos e serviços de 

terceiros através de uma rede informática mundial; 

serviços de marketing; fornecimento de informações 

sobre vendas comerciais; fornecimento de informações 

relacionadas com a venda de produtos da moda; for-

necimento de informações sobre vendas de produtos 

ecológicos; fornecimento de informações relacionadas 

com a venda de produtos, incluindo produtos recicla-

dos ou produtos em segunda mão; publicidade; orga-

nização de exposições de produtos na internet; forne-

cimento de informações comerciais e aconselhamento 

para consumidores na escolha de produtos e serviços; 

organização e realização de leilões na internet; compi-

lação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de pesquisas, sondagens e análises de merca-

do relacionados com eliminação, remoção, tratamento 

e reciclagem de resíduos; serviços de pesquisa de mer-

cado relacionados com a utilização eficaz de água ou 

reciclagem de resíduos industriais; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de tecidos e roupa de cama; ser-

viços retalhistas ou serviços grossistas de toalhas em 

matérias têxteis; serviços retalhistas ou serviços gros-

sistas de vestuário; serviços retalhistas de chapelaria; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de calçado; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de sacos e 

bolsas; serviços retalhistas ou serviços grossistas de 

artigos pessoais; serviços retalhistas ou serviços gros-

sistas de ornamentos pessoais; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de fraldas; serviços retalhistas de 

couro e couro reciclado; serviços retalhistas de vestuá-

rio reciclado; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de artigos pessoais, incluindo produtos em segunda 

mão ou produtos reciclados; prestação de serviços de 

consultoria na área de soluções de negócios sustentá-

veis globais; trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179113

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Planeamento e condução de activida-

des promocionais para fins de beneficência; serviços 

de beneficência, especificamente organização e rea-

lização de programas de voluntariado e projectos de 

serviços comunitário; serviços de beneficência sob a 

forma de organização e condução de projectos volun-

tários para promover a sensibilização do público para 

as questões ambientais; publicidade para programas de 

acção social ou actividades de beneficência; serviços 

de publicidade para promover a consciência pública 

sobre questões ambientais; promoção, publicidade e 

marketing de websites em linha; promoção de vendas 

para terceiros; promoção de produtos e serviços de 

terceiros através de uma rede informática mundial; 

serviços de marketing; fornecimento de informações 

sobre vendas comerciais; fornecimento de informações 

relacionadas com a venda de produtos da moda; for-

necimento de informações sobre vendas de produtos 

ecológicos; fornecimento de informações relacionadas 

com a venda de produtos, incluindo produtos recicla-
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dos ou produtos em segunda mão; publicidade; orga-

nização de exposições de produtos na internet; forne-

cimento de informações comerciais e aconselhamento 

para consumidores na escolha de produtos e serviços; 

organização e realização de leilões na internet; compi-

lação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de pesquisas, sondagens e análises de merca-

do relacionados com eliminação, remoção, tratamento 

e reciclagem de resíduos; serviços de pesquisa de mer-

cado relacionados com a utilização eficaz de água ou 

reciclagem de resíduos industriais; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de tecidos e roupa de cama; ser-

viços retalhistas ou serviços grossistas de toalhas em 

matérias têxteis; serviços retalhistas ou serviços gros-

sistas de vestuário; serviços retalhistas de chapelaria; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de calçado; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de sacos e 

bolsas; serviços retalhistas ou serviços grossistas de 

artigos pessoais; serviços retalhistas ou serviços gros-

sistas de ornamentos pessoais; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de fraldas; serviços retalhistas de 

couro e couro reciclado; serviços retalhistas de vestuá-

rio reciclado; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de artigos pessoais, incluindo produtos em segunda 

mão ou produtos reciclados; prestação de serviços de 

consultoria na área de soluções de negócios sustentá-

veis globais; trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179119

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : XNDO PTE. LTD.

  Endereço : 65 Ubi Avenue 1, Osim Headquarters, 

Singapore 408939

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para fins 

médicos; bebidas dietéticas, alimentos e substâncias 

adaptadas para fins médicos; suplementos alimentares 

para a saúde; suplementos nutricionais; suplementos 

dietéticos; preparações substitutas de refeições para 

uso médico; alimentos e preparações alimentares 

(formulas) pré-embalados para uso médico; alimentos 

embalados especificamente para uso médico num pro-

grama de controle de peso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179122

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : XNDO PTE. LTD.

  Endereço : 65 Ubi Avenue 1, Osim Headquarters, 

Singapore 408939

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas e outras be-

bidas não alcoólicas; bebidas, sumos e sumos de frutas; 

xaropes e outras preparações para bebidas; bebidas 

destinadas a ajudar no emagrecimento; bebidas dieté-

ticas nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179128

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

 WISE SUPPLY CHAIN COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 8

C

 Flat/Rm C 08/F Kings Wing Plaza 2, 1 On Kwan Stre-

et, Shek Mun, Sha Tin, NT., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179154

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : TOOBRANDS
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  Endereço : 16 rue Henri Barbusse, 38100 Greno-

ble, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; peú-

gas; chinelos; botas; botins; sapatos de praia; botas de 

esqui; calçado desportivo; sandálias; solas para sapa-

tos; palmilhas para calçado; sapatos de bebé; botas 

(sapatos de lã para bebés); calçado infantil; pantufas; 

sapatos de ginástica; chinelos de banho; sapatilhas de 

balé; peúgas impermeáveis; peúgas antiderrapantes; 

meias para bebés e crianças pequenas; botas para be-

bés; calças para bebés; sandálias para bebés; camisas; 

vestidos de couro; cintos (vestuário); peles (vestuário); 

luvas (vestuário); luvas de couro (vestuário); lenços de 

cabeça ou pescoço; gravatas; hosiery ; bonés sendo 

chapelaria; bonés sendo chapelaria, em couro; roupa 

interior; vestuário para bebés; roupa interior para be-

bés; vestuário de criança.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179187

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : P&W APS LIMITED

  Endereço : 2nd F loor Pa l m Grove House, 

Wickhams Cay, Road Town Tortola, British Virgin 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179188

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : P&W APS LIMITED

  Endereço : 2nd F loor Pa l m Grove House, 

Wickhams Cay, Road Town Tortola, British Virgin 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179189

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : P&W APS LIMITED

  Endereço : 2nd F loor Pa l m Grove House, 

Wickhams Cay, Road Town Tortola, British Virgin 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179192

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Software informático; programas de 

computador; programas de computador descarregá-

veis; software de desenvolvimento de programas de 

computador; aplicações de software para negócios; 

software de aplicação; aplicação de programas de com-

putador descarregáveis; software aplicativo descarre-

gável para telefones inteligentes; software de aplicação 

para computadores; software para utilização como 

uma interface de programação de aplicações ( API ); 

software para criação de listas de informações, listas 

de websites  e listas de outras fontes de informa-

ções; software para gestão de base de dados; software 

de aplicação para computadores para uso na gestão 

de dados; programas e software para armazenamento 

de dados; sistemas de gestão de base de dados; dispo-

sitivos informáticos para gestão de dados; hardware 

de computador; equipamento de processamento de 

dados; periféricos informáticos, equipamento para 

entrada de dados; equipamento para saída de dados, 

equipamento para armazenamento e equipamento de 

transmissão de dados; hardware e software informáti-

co para compressão e descompressão de publicações 

digitais de dados em formato electrónico (descarre-

gável) fornecidas on-line a partir de bases de dados; 

gravações de áudio e de vídeo, publicações e software 

descarregáveis fornecidas on-line a partir de bases de 

dados informáticas ou da Internet; gravações de áudio, 

de vídeo, de imagens fixas e em movimento e de dados 

em formato comprimido e não comprimido; gravações 

de áudio, gravações de vídeo, música, som, imagens, 

texto, publicações, sinais, software, informação, dados 

e código fornecidos através de redes de telecomunica-

ções, por entrega on-line e por meio da internet e sítio 

na rede; aparelhos de gravação e reprodução de som, 

vídeo e dados para armazenamento, gravação, trans-

missão e reprodução de som e/ou imagens; ficheiros de 

música descarregáveis; programas informáticos para 

gravação, processamento, recepção, reprodução, trans-

missão, modificação, compressão, descompressão, 

difusão, fusão e/ou melhoramento de som, vídeo, ima-

gens, gráficos e dados; software para processamento 

de pagamentos electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179193

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão empresarial; admi-

nistração de empresas; funções de escritório; serviços 

de marketing; serviços de promoção de vendas (para 

terceiros); consultoria empresarial relacionada com 

licenças; serviços de gestão, armazenamento e recupe-

ração de dados; sistematização, compilação, actualiza-

ção e administração de dados em base de dados infor-

mática; gestão de ficheiros informatizados; serviços de 

retalho online para música digital descarregável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179194

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de radiodifusão de áudio e ví-

deo através da internet; serviços de conferências áudio 

e vídeo; serviços de comunicação áudio, visual e vídeo; 

radiodifusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento, texto e dados; serviços de comunica-

ção prestados através de redes informáticas, internet, 

terminais informáticos, telefone, meios electrónicos e 

redes privadas virtuais (VPN); consultoria no domínio 

da transmissão de voz, dados e documentos através de 

redes de telecomunicações; serviços de transmissão 

electrónica de dados; serviços de entrega electrónica 

de imagens e fotografias através de uma rede infor-

mática global; serviços de transmissão electrónica de 

dados e documentos entre utilizadores de computa-

dores; serviços de transmissão electrónica de correio 

electrónico e mensagens; serviços de transmissão de 

informação através de redes de comunicações electró-
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nicas; serviços de mensagens instantâneas; serviços 

interactivos de telecomunicações; serviços de comuni-

cação global online; serviços de comunicação pessoal 

através de redes sem fios; serviços de fornecimento de 

acesso a um portal de partilha de vídeos; serviços de 

fornecimento de acesso a bases de dados; serviços de 

fornecimento de acesso a redes de telecomunicações 

para transmissão e recepção de dados/som ou imagens; 

serviços de fornecimento de salas de conversa online 

e quadros de boletins electrónicos para transmissão 

de mensagens entre utilizadores; serviços de forneci-

mento de acesso dos utilizadores a redes informáticas 

globais; fornecimento de serviços de comunicação de 

voz por internet protocol (VOIP); streaming de ma-

terial áudio e vídeo através da internet; serviços de 

portais (gateway) de telecomunicações; transmissão de 

voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo através de 

redes de telecomunicações, redes de comunicação sem 

fios, e a internet; serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179195

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Arranjo, organização, condução e 

acolhimento de eventos sociais de entretenimento e 

educativos; serviços de produção áudio, vídeo e mul-

timédia; condução de conferências educativas; servi-

ços educativos; publicação electrónica de informação 

sobre uma vasta gama de tópicos on-line; serviços de 

jogos fornecidos on-line a partir de uma rede infor-

mática; publicação multimédia de material impresso, 

livros, revistas, revistas, jornais, boletins informativos, 

tutoriais, mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e 

publicações electrónicas; organização e apresentação 

de espectáculos, concursos, jogos, concertos, eventos 

educativos e de entretenimento; apresentação de es-

pectáculos ao vivo; apresentação de vídeos musicais 

via dispositivos móveis online; produção e distribuição 

de programas de difusão; produção e distribuição de 

streamings de áudio e vídeo; serviços de fornecimento 

de entretenimento e informação sobre entretenimento 

através da Internet em linha; serviços de fornecimento 

de publicações electrónicas em linha, não descarre-

gáveis; fornecimento de música online, não descarre-

gáveis; serviços de fornecimento de vídeos em linha, 

não descarregáveis; serviços de formação; serviços de 

entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179196

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de Provedor de Serviços de 

Aplicação (ASP) apresentando software informático 

que permite ou facilite a criação, a edição, o carrega-

mento, o descarregamento, o acesso, a visualização, 

a publ icação, a exibição, a marcação, o blogue, o 

streaming, a ligação, a anotação, fazer comentários, 

incorporação, a transmissão, e a partilha de conteúdos 

ou informações digitais através de redes informáticas 

e rede de comunicação; serviços de Provedor de Ser-

viços de Aplicação (ASP); Provedor de Serviços de 

Aplicação, nomeadamente, para o alojamento, gestão, 

desenvolvimento e manutenção de aplicações, software 

informático e sítios web de terceiros nos domínios da 

produtividade pessoal, comunicação sem fios, acesso à 

informação móvel, e gestão remota de dados para en-

trega sem fios de conteúdos a computadores portáteis, 

portáteis e dispositivos electrónicos móveis; computa-

ção em nuvem; serviços de consultoria informática e 

de software; serviços informáticos; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line para utilizadores registados para criar comunida-

des virtuais, participar em discussões, obter feedback 

dos seus pares e envolver-se em redes sociais, empre-

sariais e comunitárias; concepção e desenvolvimento 

de hardware e software informático; armazenamento 
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electrónico de dados; serviços de partilha de ficheiros, 

nomeadamente, disponibilização de um website com 

tecnologia que permite aos utilizadores carregar, mo-

dificar e descarregar ficheiros electrónicos, imagens 

fotográficas, texto e gráficos; alojamento de um sítio 

web para armazenamento electrónico de fotografias 

e vídeos digitais; alojamento de conteúdos digitais na 

internet; alojamento de conteúdos de entretenimento 

multimédia; alojamento de aplicações multimédia e in-

teractivas; alojamento de instalações web on-line para 

partilha de conteúdos on-line; plataformas de aloja-

mento na internet; consultoria em tecnologia da infor-

mação; consultoria em segurança na internet; plata-

forma como serviço (PAAS); plataforma como serviço 

(PAAS) com plataformas de software informático que 

permite a múltiplos utilizadores partilhar ficheiros, 

memorandos e sincronizar calendários; fornecimento 

de informação técnica e aconselhamento no campo do 

hardware informático, software informático, computa-

ção em nuvem e redes informáticas; fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregáveis 

para permitir trabalho colaborativo, criação de uma 

comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, 

imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; forneci-

mento de utilização temporária de software e aplica-

ções em linha não descarregáveis para gestão de bases 

de dados; utilização temporária de software e apli-

cações em linha não descarregáveis para mensagens 

instantâneas e para permitir e gerir modos múltiplos 

e simultâneos de comunicação através de redes locais 

e da internet, através de mensagens instantâneas, de 

voz por internet protocol (VOIP), videoconferên-

cia, conferência de áudio, partilha de computadores, 

transferência de ficheiros, detecção e fornecimento 

de informação de presença do utilizador, e telefonia; 

fornecimento de motores de busca na Internet; forne-

cimento de aplicações de software para utilização no 

aumento da produtividade empresarial através de um 

website; fornecimento de aplicações de software infor-

mático através de um sítio web; servidor e alojamento 

de sítios web para terceiros para permitir discussões 

interactivas através de redes de comunicação; serviços 

de software como serviço (SAAS) apresentando sof-

tware para enviar e receber mensagens electrónicas e 

para enviar alertas electrónicos de mensagens; softwa-

re como serviço (SAAS); consultoria em tecnologia 

de telecomunicações; serviços de alojamento de sítios 

web; serviços científicos e tecnológicos e investigação 

e design relacionados com os acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179197

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais online; servi-

ços de encontros, introdução pessoal e redes sociais; 

provisão de informações relacionadas com encontros 

online, introdução pessoal e redes sociais; licencia-

mento de software informático; serviços de licencia-

mento de bases de dados; serviços de monitorização 

remota anti-roubo e serviços de segurança; serviços de 

monitorização de sistemas informáticos para fins de 

segurança; serviços de segurança; serviços de seguran-

ça para a protecção de bens e documentos; serviços de 

licenciamento de dados digitais, imagens fixas, ima-

gens em movimento, áudio e texto; autenticação online 

de assinaturas electrónicas; fornecimento de bases de 

dados informáticas online e bases de dados pesqui-

sáveis online relacionadas com redes sociais; forneci-

mento de informações no domínio das redes sociais; 

serviços de verificação de utilizadores; serviços de 

verificação de identificação; serviços de consultoria no 

domínio da segurança; serviços de licenciamento de 

propriedade intelectual; serviços de licenciamento de 

software informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179199

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d’Assumpcao, Macau
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179200

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d’Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179201

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179202

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d’Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179203

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d’Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179204

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d’Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179205

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179206

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179207

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179208

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179209

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179210

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179211

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179212

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179213

[220]  Data de pedido : 2021/02/08
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[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179214

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179215

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179216

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e outras

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179217

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179218

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 MACAU ORIENTLAND GROUP LIMITED

  Endereço : 748

9A

 9A, No.1 Pa rk Avenue 748, A la meda Dr.C a rlos 

d Assumpcao, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179219

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Shenzhen Hanpusen Technology 

Co., Ltd.

  Endereço : Area A, Floor 4, No. 37 Langkou In-

dustrial Park, Dalang Sub-district, Longhua New Dis-

trict, Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador descarregá-

veis; aparelhos de intercomunicação; rádios; aparelhos 

electrodinâmicos para controlo remoto; lâmpadas de 

flash [fotografia]; estojos especialmente adaptados 

para aparelhos e instrumentos fotográficos; dispara-

dores [fotografia]; tripés para câmaras; suportes para 

aparelhos fotográficos; aparelhos de controlo remoto, 

tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179220

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : I-scream Limited

  Endereço : Flat/Rm A, 3/F, Wah Shun Ind Bldg, 4 

Cho Yuen Street, Yau Tong, KL, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179221

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : I-scream Limited

  Endereço : Flat/Rm A, 3/F, Wah Shun Ind Bldg, 4 

Cho Yuen Street, Yau Tong, KL, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179236

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Tianjin WaveShark Intelligent Technology Limited

  Endereço : 

160 113 -10

 Room 113-10, No. 160, Xiangyuan Road, Beijing-

-Tianjin Technology Valley Industrial Park, Wuqing 

District, Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179237

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Tianjin WaveShark Intelligent Technology Limited

  Endereço : 

160 113 -10

 Room 113-10, No. 160, Xiangyuan Road, Beijing-

-Tianjin Technology Valley Industrial Park, Wuqing 

District, Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179238

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Tianjin WaveShark Intelligent Technology Limited

  Endereço : 

160 113 -10

 Room 113-10, No. 160, Xiangyuan Road, Beijing-

-Tianjin Technology Valley Industrial Park, Wuqing 

District, Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179239

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Tianjin WaveShark Intelligent Technology Limited

  Endereço : 

160 113 -10

 Room 113-10, No. 160, Xiangyuan Road, Beijing-

-Tianjin Technology Valley Industrial Park, Wuqing 

District, Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179240

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Tianjin WaveShark Intelligent Technology Limited

  Endereço : 

160 113 -10

 Room 113-10, No. 160, Xiangyuan Road, Beijing-

-Tianjin Technology Valley Industrial Park, Wuqing 

District, Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179241

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Tianjin WaveShark Intelligent Technology Limited

  Endereço : 

160 113 -10

 Room 113-10, No. 160, Xiangyuan Road, Beijing-

-Tianjin Technology Valley Industrial Park, Wuqing 

District, Tianjin, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179242

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Yujiahui Co., Ltd.

  Endereço : 

588 9 1 101

 Room 101, 1F, Building 9, Xincheng Technology Park, 

No. 588, Yuelu West Road, High tech Development 

Zone, Changsha, Hunan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179243

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Yujiahui Co., Ltd.

  Endereço : 

588 9 1 101

 Room 101, 1F, Building 9, Xincheng Technology Park, 

No. 588, Yuelu West Road, High tech Development 

Zone, Changsha, Hunan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179276

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : BAYERISCHE MOTOREN 

WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

  Endereç o : Pet uel r i ng 130, 80809 Mu n ich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e suas peças.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/14  Alemanha

N.º 302020111146.7

[210]  N.º : N/179277

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : BAYERISCHE MOTOREN 

WERKE AKTINGESELLSCHAFT

  Endereç o : Pet uel r i ng 130, 80809 Mu n ich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e suas peças.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/09  Alemanha

N.º 302020112380.5

[210]  N.º : N/179278

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Daisuke HASEGAWA

  Endereço : #805 16-1, Kinuta 2-Chome, Setagaya-

-Ku Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36
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[511]  Serviços : Recepção de depósitos [incluindo emis-

são de títulos substitutos] e recepção de depósitos de 

prestações em intervalos fixos; empréstimos [financia-

mento] e desconto de facturas; liquidações numa bolsa 

de valores nacional; garantia de dívidas e aceitação de 

letras; empréstimo de valores; aquisição e transferên-

cia de indemnizações monetárias; custódia de valores, 

incluindo títulos e metais preciosos [serviços de depó-

sito em cofres]; câmbio de moeda; administração fi-

duciária de contractos de futuros financeiros; serviços 

fiduciários de dinheiro, títulos, indemnizações mone-

tárias, bens pessoais, propriedades (terrenos), direitos 

de superfícies de propriedades e direitos de superfície 

ou de locação de propriedades; agenciamento para 

subscrição de obrigações; transacções de câmbio; ser-

viços relacionados com cartas de crédito; corretagem 

de compra a crédito; emissão de fichas de valor; agên-

cias de cobrança de pagamentos de serviços públicos 

de gás ou energia eléctrica; cobranças consignadas de 

pagamento de mercadorias; compra e venda de títulos; 

transacções de futuros de títulos indexados; transac-

ções de opções de títulos; transacções de futuros de 

títulos em mercados estrangeiros; agências de correta-

gem de títulos, futuros de títulos indexados, opções de 

títulos e futuros de títulos em mercados estrangeiros; 

agências de corretagem de agentes responsáveis pela 

negociação por comissão em mercados domésticos de 

títulos, futuros de títulos indexados e opções de títu-

los; agências de corretagem de agentes responsáveis 

pela negociação por comissão em mercados estrangei-

ros de títulos e futuros de títulos indexados; agências 

de corretagem para acordo futuro de títulos, para 

acordo futuro de futuros de títulos indexados, para 

acordo futuro de opções de títulos, transacção à vista 

e futura de futuros de títulos indexados; corretagem 

para liquidação de títulos; subscrição de títulos; oferta 

de títulos; serviços de corretagem relacionados com 

subscrição ou oferta de títulos; cotações em bolsa de 

valores; agências de transacções de futuros sobre mer-

cadorias; corretagem de seguros de vida; subscrição 

de seguros de vida; agências de seguros que não sejam 

de vida; avaliação de sinistros em matéria de seguros 

que não sejam de vida; subscrição de seguros que não 

sejam de vida; cálculo de valor de prémios de seguro; 

gestão de edifícios; serviços de agência para leasing ou 

aluguer de edifícios; leasing ou arrendamento de edifí-

cios; compra e venda de edifícios; serviços de agência 

imobiliária para compra ou venda de edifícios; avalia-

ção imobiliária; fornecimento de informações imobili-

árias; serviços de gestão imobiliária relacionados com 

terrenos; serviços de agência para o arrendamento ou 

locação de terrenos; locação de terrenos; compra e 

venda de terrenos; serviços de agência imobiliária para 

compra ou venda de terrenos; avaliação de antiguida-

des; avaliação de obras de arte; avaliação de pedras 

preciosas; avaliação de automóveis usados; avaliação 

financeira do crédito de empresas; fundos mútuos; ser-

viços de fundos de previdência; corretagem; avaliação 

financeira [seguros, banca, imobiliário]; avaliações 

financeiras em resposta a concursos para apresentação 

de propostas de orçamento; avaliações financeiras em 

resposta a convites à apresentação de propostas; forne-

cimento de informações financeiras através de um website; 

análise financeira; fornecimento de informações fi-

nanceiras; consultoria financeira; serviços de pesquisa 

financeira; gestão financeira; serviços de assessoria de 

dívidas; serviços de investimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores cinzen-

ta, amarela e preta tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2020/08/11  Japão

N.º 2020-99366

[210]  N.º : N/179279

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : MINORYX THERAPEUTICS, 

S.L.

  Endereço : Av. Ernest Lluch 32, TCM3, 08302 

Mataró (Barcelona), España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; medicamen-

tos para uso humano; medicamentos; produtos far-

macêuticos para o tratamento de doenças do sistema 

nervoso central [snc]; produtos farmacêuticos para a 

prevenção de doenças do sistema nervoso; produtos 

farmacêuticos para o sistema nervoso periférico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/13  União Euro-

peia N.º 018289063
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[210]  N.º : N/179280

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : MINORYX THERAPEUTICS, 

S.L.

  Endereço : Av. Ernest Lluch 32, TCM3, 08302 

Mataró (Barcelona), España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; medicamen-

tos para uso humano; medicamentos; produtos far-

macêuticos para o tratamento de doenças do sistema 

nervoso central [snc]; produtos farmacêuticos para a 

prevenção de doenças do sistema nervoso; produtos 

farmacêuticos para o sistema nervoso periférico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/13  União Euro-

peia N.º 018289075

[210]  N.º : N/179281

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Ultimate Creations, Inc.

  Endereço : 4870 Fountain Avenue, Los Angeles, 

California 90029, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cremes anti-envelhecimento, prepara-

ções cosméticas, cosméticos, creme facial, esfoliantes 

faciais, cremes hidratantes, preparações não medici-

nais esfoliantes para a pele, creme para a pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179285

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : KWANG YANG MOTOR CO., 

LTD.

  Endereço : No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 

District, Kaohsiung, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179292

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA SQUARE 

ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX CO., 

LTD.)

  Endereço : 6-27-30 Sh injuku, Sh injuku-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Ímãs decorativos; software para má-

quinas de jogos de vídeo de salão de jogos; programas 

para máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; má-

quinas e aparelhos de telecomunicações; correias para 

telefones móveis; instrumentos, peças, acessórios e 

dispositivos periféricos para máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; software informático; programas de 

computador; software de jogos de computador; software 

de jogos de realidade virtual; circuitos electrónicos, 

fitas magnéticas, discos magnéticos, discos ópticos, 

cartuchos ROM e outros suportes de armazenamento 

nos quais são gravados programas de computador; al-

mofadas para ratos; cartões de memória virgens; esto-

jos adaptados para cartões de memória; estojos adap-

tados para CDs; teclados de computador; joysticks 

de computador; máquinas e aparelhos electrónicos; 

instrumentos, peças, acessórios e dispositivos periféri-

cos para máquinas e aparelhos electrónicos; software 

para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico; 

programas para consolas de jogos de vídeo; software 

de jogos de vídeo; software para consolas de jogos de 

vídeo; programas de jogos electrónicos; circuitos elec-

trónicos, fitas magnéticas, discos magnéticos, discos 

ópticos, cartuchos ROM e outros suportes de armaze-

namento nos quais são gravados programas para con-

solas de jogos de vídeo; software para unidades de jo-

gos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; programas 

para unidades de jogos portáteis com ecrãs de cristais 

líquidos; circuitos electrónicos, fitas magnéticas, discos 

magnéticos, discos ópticos, cartuchos ROM e outros 

suportes de armazenamento nos quais são gravados 

programas para unidades de jogos portáteis com ecrãs 

de cristais líquidos; suportes de dados magnéticos pré-

-gravados; discos compactos pré-gravados com música; 
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discos compactos gravados, discos compactos de audio 

pré-gravados, gravações de aúdio e outros suportes de 

armazenamento de gravação de aúdio; gravações de 

aúdio musicais descarregáveis; toques descarregáveis 

para telemóveis; música descarregável e gravações 

musicais (incluindo toques musicais para telemóveis); 

gravações de audio e gravações de música descarre-

gáveis (incluindo toques de áudio para telemóveis); 

gravações de som sob a forma de discos ópticos, discos 

magnéticos, ROMs semicondutores com música e / ou 

histórias fictícias; gravações audiovisuais sob a forma 

de discos ópticos, discos magnéticos, ROMs semi-

condutores contendo música e / ou histórias de ficção 

animadas; discos de vídeo pré-gravados com música 

e / ou histórias de ficção animadas; cassetes de vídeo 

pré-gravadas com música e / ou histórias de ficção ani-

madas; discos de vídeo gravados, discos de vídeo pré-

-gravados, gravações audiovisuais e outros suportes 

de armazenamento com gravações de vídeo e imagem; 

ficheiros de imagens descarregáveis contendo obras 

de arte, textos, gráficos e fotografias relacionados com 

jogos de vídeo, personagens animados, jogos de cartas, 

jogos de computador, banda desenhada, romances e 

revistas; imagens de fundo descarregáveis para com-

putadores e telemóveis; protectores de ecrã descarre-

gáveis para computadores e/ou telemóveis; gravações 

de vídeo descarregáveis; ficheiros de imagens descar-

regáveis; publicações electrónicas na área dos jogos de 

computador, jogos de vídeo, desenhos animados e / ou 

entretenimento em geral; publicações electrónicas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/09  Japão

N.º 2020-138276

[210]  N.º : N/179307

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Fuji Xerox Kabushiki Kaisha (Fuji 

Xerox Co., Ltd.)

  Endereço : 9-7-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Fotocopiadoras (fotográficas, electros-

táticas, térmicas); copiadoras digitais; máquinas copia-

doras electrostáticas; copiadoras e suas partes e peças; 

telecopiadoras (fax) e suas partes e peças; máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; impressoras a laser; 

impressoras a jactos de tinta; impressoras de sublima-

ção (dye-sublimation); impressoras e suas partes e pe-

ças; scanners de imagens e suas partes e peças; máqui-

nas multifuncionais com funções de impressão, cópia 

e digitalização (scanning); máquinas multifuncionais 

com funções de cópia, fax, digitalização (scanning) e 

impressão; plotadoras (plotters); impressoras com fun-

ções de cópia, fax, digitalização (scanning) e suas par-

tes e peças; tambor (cilindro) fotossensível para copia-

doras; tambor (cilindro) fotossensível para impressoras 

informáticas; tambor (cilindro) fotossensível para tele-

copiadoras (fax); tambor (cilindro) fotorreceptor para 

máquinas multifuncionais com funções de impressão, 

fax, cópia e digitalização (scanning); cabeças de im-

pressão térmicas; cabeças de jactos de tinta; cabeças 

de impressão em LED; cabeças de impressão; díodos 

electroluminiscentes (LED); díodos em laser; lasers 

sem ser para uso médico; díodos emissores de luz or-

gânicos (OLED); elementos semicondutores; software 

informático para gestão e criação de documentos ou 

processamento de documentos e imagens; software 

informático para digitalização (scanning) de imagens 

e documentos; software informático para criação de 

documentos e gestão de fluxo de trabalho; programa 

informático para processamento de dados; programa 

e software informáticos para processamento de da-

dos; software informático para servidor de impressão 

informática; software informático para diagnósticos 

e solução de problemas; software informático para 

desenvolvimento de aplicação de impressão digital; 

software de aplicação; programas informáticos; máqui-

nas, aparelhos electrónicos e suas partes; cartuchos de 

toner, vazios; cartuchos de toner, vazios, para impres-

soras e copiadoras; cartuchos de tinta, vazios; assisten-

tes digitais pessoais (PDAs); publicações electrónicas 

(descarregáveis); partes e acessórios para máquinas e 

aparelhos de telecomunicações; computadores e seus 

periféricos; plataformas de software informático, gra-

vadas ou descarregáveis; leitores de caracteres ópticos; 

software informático, gravado; aplicações de software 

informático, descarregáveis; programas informáticos, 

gravados; impressoras para computadores; programas 

informáticos, descarregáveis; equipamentos de proces-

samento de dados; software descarregável para com-

putação em nuvem; servidores de rede para computa-

ção em nuvem; processadores e acessórios de dados 

de documentos ou imagens; aparelhos de captura de 

dados de documentos e imagens; software informático 

descarregável e gravado para processamento, análise e 
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arquivo de dados de documentos; software informático 

para gestão de dados; software informático para gestão 

de base de dados; software informático descarregável 

para gestão de documentos; software informático para 

conversão de imagens de documentos em formatos 

electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179354

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : Juniper Networks, Inc.

  Endereço : 1133 Innovation Way, Sunnyvale, Ca-

lifornia 94089, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computador; software de 

computador descarregável; software de computador 

descarregável, nomeadamente, software de sistemas 

operativos descarregável; software descarregável, no-

meadamente, programas de sistemas operativos des-

carregáveis para serviços de gestão de encaminhadores 

de rede; hardware de computador e software descar-

regável para interconectar, estabelecer, gerir, proteger, 

monitorizar, controlar, operar, virtualizar, optimizar, 

configurar, implantar, manter, aceder e solucionar 

problemas de protocolos de gestão de encaminhado-

res de rede, infra-estruturas de rede e redes de área 

local, de área alargada e redes mundiais; hardware de 

computador e software descarregável para reencami-

nhamento e comutação, transmissão, processamento, 

filtragem, análise, protecção, carregamento, afixação, 

exibição, etiquetagem, edição, organização, gravação 

e armazenamento de dados, vídeo, áudio, tráfego de 

voz, pacotes ou outras formas de comunicações; software 

descarregável para fornecimento de funcionalida-

des de segurança em redes, como o fornecimento de 

filtros de firewall, controle de acesso, (VPN) redes 

virtuais privadas, interoperabilidade com protocolos 

de segurança de encaminhadores de rede e protecção 

contra intrusões de rede e contra vírus; software des-

carregável, especificamente plataformas de aplicações 

de rede aberta para o desenvolvimento, implantação, 

teste, configuração, monitorização e hospedagem de 

aplicações de rede; software descarregável de sistema 

operacional de computador que hospeda aplicações 

de software de computador e facilita as interacções 

com outros computadores e periféricos em redes em-

presariais; programas de computador descarregáveis 

para uso no acesso, navegação, busca e transferência 

de informações e distribuição e visualização de pro-

gramas de computador; programas de computador 

descarregáveis para uso no acesso e visualização de 

infra-estruturas e sistemas de redes informáticas; har-

dware e aplicações de software descarregáveis para 

programação de redes de área local, de área alargada e 

redes mundiais e infra-estruturas de redes em disposi-

tivos móveis, televisores e outros dispositivos de vídeo; 

software e hardware descarregáveis para gestão de 

rede; software descarregável de inteligência artificial e 

aprendizagem automática para uso na gestão, monito-

rização e resolução de problemas de redes informáti-

cas; hardware de computador, nomeadamente, dispo-

sitivos de ponto de acesso sem fios (WAP); hardware, 

nomeadamente dispositivos de ponto de acesso a redes 

de área local; hardware e software descarregáveis para 

gestão de pontos de acesso sem fios e pontos de acesso 

a redes de área local; interruptores, encaminhadores 

de rede e adaptadores para redes informáticas; dispo-

sitivos de comunicação sem fios, especificamente hardware 

e software sem fios para a transmissão de dados e áu-

dio e hardware de computador de vídeo contendo fun-

cionalidades de segurança de rede, incluindo firewalls, 

criptografia de dados ou interoperabilidade com pro-

tocolos de segurança de rede.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/01  Jamaica

N.º 81,632

[210]  N.º : N/179355

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : POLICHEM S.A.

  Endereço : 50 Val Fleuri, l-1526, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções para o cabelo; champôs; cos-

méticos; produtos para o banho, sem ser para uso me-

dicinal; produtos cosméticos para os cuidados da pele; 

bálsamos sem ser para uso medicinal; dentífricos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179356

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : POLICHEM S.A.

  Endereço : 50 Val Fleuri, l-1526, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos nutracêuticos para uso tera-

pêutico ou medicinal; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; suplementos dietéticos para animais; fár-

macos para uso medicinal; medicamentos para uso ve-

terinário; fitas adesivas para uso medicinal; toalhetes 

impregnados com loções farmacêuticas; pensos, para 

uso medicinal; pensos higiénicos; fraldas-calça para 

bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179357

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : POLICHEM S.A.

  Endereço : 50 Val Fleuri, l-1526, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos; 

aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos e instru-

mentos veterinários; aparelhos e instrumentos den-

tários; aparelhos de fisioterapia; almofadas para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179358

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : POLICHEM S.A.

  Endereço : 50 Val Fleuri, l-1526, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções para o cabelo; champôs; cos-

méticos; produtos para o banho, sem ser para uso me-

dicinal; produtos cosméticos para os cuidados da pele; 

bálsamos sem ser para uso medicinal; dentífricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179359

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : POLICHEM S.A.

  Endereço : 50 Val Fleuri, l-1526, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos nutracêuticos para uso tera-

pêutico ou medicinal; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; suplementos dietéticos para animais; fár-

macos para uso medicinal; medicamentos para uso ve-

terinário; fitas adesivas para uso medicinal; toalhetes 

impregnados com loções farmacêuticas; pensos, para 

uso medicinal; pensos higiénicos; fraldas-calça para 

bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179360

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : POLICHEM S.A.

  Endereço : 50 Val Fleuri, l-1526, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos; 

aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos e instru-

mentos veterinários; aparelhos e instrumentos den-

tários; aparelhos de fisioterapia; almofadas para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179374

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : Lilium Otsuka Co., Ltd.

  Endereço : 1-1-1, Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-

-shi, Kanagawa 252-0239, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máquinas e instrumentos de medição 

ou teste; dispositivos de controlo eléctrico para detec-

ção e gestão de velocidade; máquinas e aparelhos de 

telecomunicação; máquinas, aparelhos electrónicos e 

suas peças.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/08/18  Japão

N.º 2020-101983

[210]  N.º : N/179375

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : Lilium Otsuka Co., Ltd.

  Endereço : 1-1-1, Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-

-shi, Kanagawa 252-0239, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/08/18  Japão

N.º 2020-101983

[210]  N.º : N/179376

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : Lilium Otsuka Co., Ltd.

  Endereço : 1-1-1, Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-

-shi, Kanagawa 252-0239, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Aluguer de máquinas e instrumentos 

de medição ou teste; aluguer de aparelhos de medição; 

aluguer de computadores; fornecimento de programas 

de computador em redes de dados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/08/18  Japão

N.º 2020-101983

[210]  N.º : N/179377

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : Lilium Otsuka Co., Ltd.

  Endereço : 1-1-1, Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-

-shi, Kanagawa 252-0239, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informações médicas; 

serviços de assistência médica; serviços de banco de 

nutrientes de infusão ou entéricos; aluguer de apare-

lhos e instrumentos médicos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/08/18  Japão

N.º 2020-101983

[210]  N.º : N/179383

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : Panasonic Corporation

  Endereço : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

Osaka 571-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais 

[operados manualmente]; cutelaria; armas brancas, 

com a excepção de armas de fogo; máquinas de bar-

bear; máquinas de barbear eléctricas; lâminas de 

barbear eléctricas; lâminas de barbear; lâminas [ferra-

mentas manuais]; lâminas para máquinas de barbear 

eléctricas; lâminas para máquinas de cortar o cabelo 

eléctricas; lâminas para aparadores do cabelo eléctri-

cos; máquinas de cortar o cabelo eléctricas; máquinas 

de cortar cabelo para animais [instrumentos manuais]; 

aparadores de barba eléctricos; aparelhos de depila-

ção, eléctricos e não eléctricos; limas para unhas eléc-

tricas e não eléctricas; conjuntos de manicura, eléctri-

cos e não eléctricos; conjuntos de pedicura, eléctricos 

e não eléctricos; correias de ferramentas [suportes] 

para ferramentas eléctricas; máquinas para aparar 

[ferramentas operadas manualmente]; máquinas para 

aparar o cabelo eléctricas; máquinas eléctricas para 

aparar os pêlos das orelhas; máquinas eléctricas para 

aparar os pêlos do nariz; ferros eléctricos para alisar o 

cabelo; ferros eléctricos para pentear o cabelo; ferros 

eléctricos para nodular o cabelo; pinças para curvar as 

pestanas; ferramentas manuais para nodular o cabelo; 
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ferros eléctricos; lâminas para máquinas de barbear 

eléctricas; limas de unhas eléctricas; modeladores de 

pestanas eléctricos; peças e acessórios para todos os 

artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179384

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : RGIS, LLC

  Endereço : 2000 Taylor Road, Suite 200, Auburn 

Hills, Michigan 48326 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software para uso na indústria de 

retalho para a optimização de espaços, de categorias 

adjacentes e de configurações de armazenamento; sof-

tware de gestão de inventário; software de gestão de 

operações de inventário; software de computador gra-

vado; programas de computador gravados; programas 

de computador descarregáveis; aplicativos de software 

de computador descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179385

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : RGIS, LLC

  Endereço : 2000 Taylor Road, Suite 200, Auburn 

Hills, Michigan 48326 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de controle de inventário; 

monitorização e rastreamento de inventário para ter-

ceiros; serviços de introdução de dados; compilação 

e análise de informação e de dados relacionadas com 

controle de inventário; preparação de relatórios de 

negócios; consultoria na área de controlo de inventá-

rio; aluguer de equipamento de controle de inventário; 

fornecimento de um portal da web na internet para 

controle de inventário na natureza de monitorização, 

rastreamento, gestão e manutenção de processos de 

inventário por meio da optimização do gestão da força 

de trabalho, produtividade de inventário e mapeamen-

to espacial; fornecimento um portal web da Internet 

que oferece gestão de processos de inventário e mape-

amento especial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179386

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : RGIS, LLC

  Endereço : 2000 Taylor Road, Suite 200, Auburn 

Hills, Michigan 48326 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção de software de computa-

dor; instalação de software de computador; aluguer 

de software informático; actualização de software de 

computador; manutenção de software de computador; 

consultoria de software informático; fornecimento de 

informações sobre tecnologia e programação infor-

mática através de um website; conversão de dados de 

programas de computador e dados [sem ser conversão 

física]; armazenamento eletrónico de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179388

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : MINORYX THERAPEUTICS, 

S.L.

  Endereço : Av. Ernest Lluch 32, TCM3, 08302 

Mataró (Barcelona), España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; medica-

mentos para uso humano; fármacos; produtos far-

macêuticos para o tratamento de doenças do sistema 

nervoso central [SNC]; produtos farmacêuticos para 

a prevenção de doenças do sistema nervoso; produtos 

farmacêuticos para o sistema nervoso periférico; todos 

os produtos atrás referidos, não incluindo produtos 

farmacêuticos e de diagnóstico para uso dentário.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179396

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software; aplicativos de 

software para telefones inteligentes; software aplicati-

vo descarregável para telefones inteligentes; ficheiros 

de imagem descarregáveis; software de aplicação para 

educação; dicionário electrónico descarregável; publi-

cações eletrónicas descarregáveis; materiais educativos 

descarregáveis; materiais curriculares descarregáveis 

para o ensino; capas para telefones inteligentes e tele-

móveis; estojos para telefones inteligentes e telemóveis; 

braços extensíveis utilizados como acessórios para 

smartphones; suportes adaptados para smartphones; 

telemóveis; correias para smartphones; computadores 

e periféricos informáticos; computadores de tablete; 

baterias; carregadores de baterias; carregadores USB 

(carregadores de baterias); cabos USB; auriculares; 

auscultadores; auscultadores com microfone; altifalan-

tes; películas protetoras adaptadas para smartphones; 

acessórios para telefones inteligentes, telemóveis ou 

tablete; máquinas de calcular; ímanes; suportes de 

armazenamento e de gravação digitais ou analógicos 

virgens; alarmes; óculos de sol; estojos para óculos; 

aparelhos e instrumentos ópticos; ecrãs de vídeo; ro-

bôs de ensino; robôs de vigilância de segurança; robôs 

humanóides com inteligência artificial; Instrumentos e 

aparelhos de ensino; máquinas fotográficas; aplicações 

de design on-line para computadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo, laranja, verme-

lho, rosa, branco, castanho e roxo.

[210]  N.º : N/179397

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software; aplicativos de 

software para telefones inteligentes; software aplicati-

vo descarregável para telefones inteligentes; ficheiros 

de imagem descarregáveis; software de aplicação para 

educação; dicionário electrónico descarregável; publi-

cações eletrónicas descarregáveis; materiais educativos 

descarregáveis; materiais curriculares descarregáveis 

para o ensino; capas para telefones inteligentes e tele-

móveis; estojos para telefones inteligentes e telemóveis; 

braços extensíveis utilizados como acessórios para 

smartphones; suportes adaptados para smartphones; 

telemóveis; correias para smartphones; computadores 

e periféricos informáticos; computadores de tablete; 

baterias; carregadores de baterias; carregadores USB 

(carregadores de baterias); cabos USB; auriculares; 

auscultadores; auscultadores com microfone; altifalan-

tes; películas protetoras adaptadas para smartphones; 

acessórios para telefones inteligentes, telemóveis ou 

tablete; máquinas de calcular; ímanes; suportes de 

armazenamento e de gravação digitais ou analógicos 

virgens; alarmes; óculos de sol; estojos para óculos; 

aparelhos e instrumentos ópticos; ecrãs de vídeo; ro-

bôs de ensino; robôs de vigilância de segurança; robôs 

humanóides com inteligência artificial; Instrumentos e 

aparelhos de ensino; máquinas fotográficas; aplicações 

de design on-line para computadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo, laranja, verme-

lho, rosa, branco, castanho e roxo.

[210]  N.º : N/179400

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : Demarson Inc.

  Endereço : Suite 9C, 425 Park Avenue South, 

New York, New York United States 10016

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia, brincos de ore-

lhas, pulseiras, colares, anéis; metais preciosos e suas 

ligas; pedras preciosas e semi-preciosas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179401

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : Demarson Inc.

  Endereço : Suite 9C, 425 Park Avenue South, 

New York, New York United States 10016

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179402

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : Demarson Inc.

  Endereço : Suite 9C, 425 Park Avenue South, 

New York, New York United States 10016

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho on-

-line relacionados com vestuário, calçado, chapelaria, 

artigos de joalharia e acessórios de moda.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179403

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : PANARIAGROUP INDUS-

TRIE CERAMICHE S.P.A.

  Endereço : Via Panaria Bassa, 22/A, 41034 Finale 

Emilia (MO), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Ladrilhos de cerâmica; ladrilhos em 

pedra natural; ladrilhos de cerâmica vidrados; ladri-

lhos cerâmicos para soalhos e revestimento; ladrilhos 

cerâmicos para revestimento; ladrilhos, não metálicos, 

para construção; ladrilhos de parede, não metálicos; 

mosaicos, não metálicos, para pavimentos; placas de 

revestimento, não metálicas; ladrilhos em gipsita (ges-

so) (drywall); painéis cerâmicos destinados à indústria 

de construção e a decoração de interiores; lajes cerâ-

micas; materiais para construção (não-metálicos) sob 

a forma de lajes; revestimentos exteriores (cladding) 

para construção; revestimentos, não metálicos, para 

construção; revestimento de paredes, não metálicos, 

para construção; lambris, não metálicos; soalhos, não 

metálicos; vidro para construção; telhas em vidro, sem 

ser para telhados; pedra; pedra artificial; pedras para 

construção; pórfiro (pedra); mármore; granito; pavi-

mento em parquê; mosaicos para construção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/22  Itál ia

N.º 302020000090727

[210]  N.º : N/179404

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

 KOUK KA KEONG

  Endereço : 9 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179405

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

 KOUK KA KEONG

  Endereço : 9 K

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179408

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Inc.

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wil-

mington, DE 19808-1674, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

lhas; isqueiros para cigarros; isqueiros para charutos; 

fósforos; artigos para fumadores; mortalhas para cigar-

ros; tubos de cigarros; filtros para cigarros; aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas 

manualmente para injectar tabaco em tubos de papel; 

cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electróni-

cos; produtos de tabaco para serem aquecidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179409

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Inc.

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wil-

mington, DE 19808-1674, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

lhas; isqueiros para cigarros; isqueiros para charutos; 

fósforos; artigos para fumadores; mortalhas para cigar-

ros; tubos de cigarros; filtros para cigarros; aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas 

manualmente para injectar tabaco em tubos de papel; 

cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electróni-

cos; produtos de tabaco para serem aquecidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179410

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software; aplicativos de 

software para telefones inteligentes; software aplicati-

vo descarregável para telefones inteligentes; ficheiros 

de imagem descarregáveis; software de aplicação para 

educação; dicionário electrónico descarregável; publi-

cações eletrónicas descarregáveis; materiais educativos 

descarregáveis; materiais curriculares descarregáveis 

para o ensino; capas para telefones inteligentes e tele-

móveis; estojos para telefones inteligentes e telemóveis; 

braços extensíveis utilizados como acessórios para 

smartphones; suportes adaptados para smartphones; 

telemóveis; correias para smartphones; computadores 

e periféricos informáticos; computadores de tablete; 

baterias; carregadores de baterias; carregadores USB 

(carregadores de baterias); cabos USB; auriculares; 

auscultadores; auscultadores com microfone; altifalan-

tes; películas protetoras adaptadas para smartphones; 

acessórios para telefones inteligentes, telemóveis, ta-

blete e dispositivos electrónicos; máquinas de calcular; 

ímanes; suportes de armazenamento e de gravação 

digitais ou analógicos virgens; alarmes; óculos de sol; 

estojos para óculos; aparelhos e instrumentos ópticos; 

ecrãs de vídeo; robôs de ensino; robôs de vigilância de 

segurança; robôs humanóides com inteligência arti-

ficial; Instrumentos e aparelhos de ensino; máquinas 

fotográficas; aplicações de design on-line para compu-

tadores; software de planificação.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179412

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas para venda de 

conteúdos educacionais, ferramentas educacionais e 

material escolar; serviços de consultoria para gestão 

empresarial; consultoria de gestão e organização em-

presarial; fornecimento de informação empresarial; 

fornecimento de informação empresarial através de 

um website; fornecimento de informação comercial e 

aconselhamento aos consumidores na escolha de pro-

dutos e serviços; fornecimento de um mercado online 

para compradores e vendedores de produtos e serviços; 

fornecimento de espaço publicitário para publicidade 

de terceiros; publicidade online numa rede informáti-

ca; organização de serviços de feiras de negócios para 

empresas; contratação de emprego e serviços de ajuda 

temporária na área de tutores e professores; serviços 

de recrutamento e emprego; serviços de agendamento 

de compromissos [funções de escritório]; promoção de 

vendas para terceiros; administração comercial rela-

cionada com o licenciamento dos produtos e serviços 

de terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179413

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso a bases de 

dados; serviços de comunicação; comunicações por 

telefones móveis; comunicações por terminais de com-

putadores; serviços de comunicação através de qua-

dros informativos eletrónicos; fornecimento de acesso 

a salas de conversa na internet; disponibilização de 

fóruns online; serviço de difusão de dados em tempo 

real; serviços de difusão de material de áudio e vídeo 

através da Internet; serviços de difusão de dados; ser-

viços de transmissão de ficheiros digitais; serviços de 

transmissão de vídeos a pedido; serviços de vídeo con-

ferência.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179414

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; serviços de forma-

ção; serviços de ensino; prestação de exames e testes 

educativos; serviços de entretenimento; fornecimento 

de informação e análise na área da educação e en-

tretenimento; serviços educativos, nomeadamente 

desenvolvimento de currículos para professores e edu-

cadores; apresentação de vídeos on-line; prestação de 

publicações electrónicas on-line, música e vídeos, não 

descarregáveis; edição multimédia; fornecimento de 

publicação electrónica de informação sobre uma vasta 

gama de tópicos on-line (não descarregável); serviços 

de biblioteca em linha, nomeadamente, fornecimento 

de bibliotecas electrónicas que incluem jornais, re-

vistas, fotografias, imagens e vídeos através de uma 

rede informática on-line; fornecimento de educação, 

entretenimento e informação sobre divertimento via 

Internet on-line; organização e apresentação de es-

petáculos, competições, jogos, concertos, educação e 

eventos de entretenimento; planeamento, organização, 

realização e alojamento de eventos sociais de edu-

cação e entretenimento; planeamento, organização, 

realização e alojamento de conferências, actividades, 

fóruns, exposições para fins culturais, educacionais 

ou de entretenimento; serviços de produção para tele-

visão; serviços de estúdios de gravação; fornecimento 

de jogos não descarregáveis para uso educacional; 

fornecimento de programas de jogos de computador 
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multimédia interactivos não descarregáveis; serviços 

de produção de fotografia, filmes e vídeo; serviços de 

investigação e análise pedagógica; serviços de edição; 

serviços de publicação eletrónica; disponibilização de 

tutoriais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179415

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção, desenvolvimento, manuten-

ção e actualização de software informático; software 

como serviço [SaaS]; plataforma como serviço (PAAS) 

contendo plataformas de sof tware informático; 

software como serviço [SaaS] relacionado com servi-

ços de suporte ao ensino, nomeadamente para servi-

ços de agendamento, notificação e de comunicação; 

software como serviço [SaaS] em relação à prestação 

de educação, jogo, ou entretenimento em linha; plata-

forma como serviço (PAAS) em relação à prestação de 

educação, jogo, ou entretenimento em linha; serviços 

de fornecedor de serviços de aplicação (ASP); serviços 

informáticos relacionados com calendários on-line que 

permitem vários participantes a partilhar horários e 

reservas; programação de computadores relacionada 

com o fornecimento de educação, jogos ou entreteni-

mento on-line; serviços de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179417

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

 GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

  Endereço : 41

11 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179418

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

 GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

  Endereço : 41

11 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179419

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

 GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

  Endereço : 41

11 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179420

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

 GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

  Endereço : 41

11 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179423

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : Arc Linea Arredamenti S.p.A.

  Endereço : Viale Pasubio, 70 – 36030 Caldogno 

(Vicenza) – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário e mobiliário modular.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179425

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de estratégia de negócios; ser-

viços de consultadoria relacionados com marketing; 

elaboração de perfis de consumidores para fins comer-

ciais ou de marketing.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179426

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear; produ-

tos para limpeza de casas de banho; preparações para 

limpar, polir, desengordurar ou raspar; preparações 

para a limpeza de pias de cozinha e drenos; detergen-

tes; produtos de limpeza multiusos; preparações para 

remoção de calcários, preparações para remoção de 

ferrugem, tira-nódoas, preparações para remoção de 

gorduras; preparações para remover o calcário e desin-

crustastes para uso doméstico; preparações de limpeza 

que previnem a formação de nódoas e de calcário; pre-

parações para desobstrução de tubos de drenagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179427

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Desinfectantes; preparações desinfec-

tantes; soluções desinfectantes para utilização na lim-

peza de superfícies; desinfectantes para uso doméstico 

ou para fins de higiene; agentes desinfectantes e prapa-

rações contendo propriedades desinfectantes; prepara-

ções antibacterianas; preparações ou substâncias para 

desinfectar, refrescar ou purificar o ar; fungicidas; 

preparações ou substâncias contendo propriedades 

refrescantes, purificantes, desinfectantes ou fungicidas 

para o ambiente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179428

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 
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 Scalpers Fashion S.L.

  Endereço : 3 2a

41001

 C/Julio Cesar, 3, 2ª Planta, 41001, Seville, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179429

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

 Scalpers Fashion S.L.

  Endereço : 3 2a

41001

 C/Julio Cesar, 3, 2ª Planta, 41001, Seville, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179431

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

 CHAN IOK MENG

  Endereço : 22

I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179432

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

 CHAN IOK MENG

  Endereço : 22

I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179433

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

 DAIO PAPER CORPORATION

  Endereço : 2

60 799-0402

 2-60, Mishima-Kamiya-cho, Shikokuchuo-Shi Ehime-

-ken 799-0402 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179434

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

 Foshan Hai Tian Flavouring & Food Co., Ltd.

  Endereço : 16

 No. 16, Wen Sha Road, Foshan City, Guangdong Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179435

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

 Foshan Hai Tian Flavouring & Food Co., Ltd.

  Endereço : 16

 No. 16, Wen Sha Road, Foshan City, Guangdong Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179438

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

 Cheong Kou Kei

  Endereço : 2

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179439

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

 Cheong Kou Kei

  Endereço : 2

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179440

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179441

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179442

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179443

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179444

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179445

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179446

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179447

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179448

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179449

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179450

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179451

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 358

11 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179452

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Pias Corporation

  Endereço : 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179453

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Pias Corporation

  Endereço : 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179454

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Pias Corporation

  Endereço : 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 



N.º 16 — 21-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5749

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179455

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Pias Corporation

  Endereço : 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179456

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Pias Corporation

  Endereço : 19-3, Toyosaki 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179458

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Legumes secos; saladas; legumes pré-

-cortados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha, branca e verde musgo (a cor das palavras japone-

sas        ), tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/179459

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Legumes, frescos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha, branca e verde musgo (a cor das palavras japone-

sas        ), tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/179461

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Legumes frescos; frutos frescos; algas 

marinhas comestíveis, não processadas; animais aquá-

ticos comestíveis, vivos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha e branca tal como representado na figura.
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[210]  N.º : N/179462

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : KIOXIA Corporation

  Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos e instrumentos de me-

dida ou de teste; aparelhos de inspecção para chips 

semicondutores; aparelhos de inspecção para wafers 

semicondutores; aparelhos de inspecção para semicon-

dutores substratos; aparelhos de inspecção para cir-

cuitos integrados e chips de memória semicondutoras; 

dispositivos e aparelhos de distribuição ou controlo 

de energia eléctrica; conectores electrónicos; cabos 

de USB (Universal Serial Bus); conectores eléctricos; 

baterias e pilhas (células); instrumentos de medição e 

verificadores (de teste) eléctricos ou magnéticos; ca-

bos e fios eléctricos; conectores de cabos; dispositivos 

e aparelhos de telecomunicação; leitores multimédia 

portáteis; assistentes pessoais digitais; telefones inte-

ligentes (smartphones); dispositivos, aparelhos e suas 

partes electrónicos; computadores; servidores de re-

des informáticos; adaptadores de cartões de memória 

flash; leitores de cartões de memória; gravadores de 

cartões de memória; agendas electrónicas; cartões de 

memória SD (Secure Digital); adaptadores para redes 

informáticas; comutadores de redes informáticas; cen-

trais de redes informáticas; routers de redes informá-

ticas; chips (circuitos integrados); cartões de memória 

com circuito integrado (CI); controladores de memória 

com circuito integrado; unidades de disco de memó-

ria flash (USB); memórias flash; cartões de memória 

flash; cartões de memória; caixas separadoras e estojos 

para cartões de memória; caixas de protecção para 

discos magnéticos; semicondutores; memórias semi-

condutoras; dispositivos de memória semicondutores; 

dispositivos de memória para aparelhos de processa-

mento de dados; dispositivos para armazenamento de 

dados; dispositivos de memórias para computadores; 

Unidades de Estado Sólido (SSD); circuitos integra-

dos; placas de circuitos integrados; placas de circuito 

impressas; hardware informático; periféricos infor-

máticos; programas informáticos descarregáveis; sof-

tware informático, gravados; programas informáticos, 

gravados; programas informáticos descarregáveis para 

gestão de dispositivos de armazenamento; programas 

informáticos descarregáveis para controlo de dispo-

sitivos de armazenamento; software de controladores 

de dispositivos descarregáveis para dispositivos de 

armazenamento; programas informáticos descarregá-

veis para actualização de software de controladores 

de dispositivos de armazenamaneto; programas infor-

máticos descarregáveis para segurança e protecção de 

dados em unidades de memória; programas informáti-

cos; carregadores para baterias, telefones inteligentes 

(smartphones), computadores pessoais, computadores 

tablets e computadores vestíveis; aparelhos de carre-

gamento para equipamentos recarregáveis; circuitos 

electrónicos e CD-ROM gravados com programas 

para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; pu-

blicações electrónicas, descarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/12/07  Japão

N.º 2020-150881

[210]  N.º : N/179464

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : KIOXIA Corporation

  Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos e instrumentos de me-

dida ou de teste; aparelhos de inspecção para chips 

semicondutores; aparelhos de inspecção para wafers 

semicondutores; aparelhos de inspecção para semicon-

dutores substratos; aparelhos de inspecção para cir-

cuitos integrados e chips de memória semicondutoras; 

dispositivos e aparelhos de distribuição ou controlo 

de energia eléctrica; conectores electrónicos; cabos 

de USB (Universal Serial Bus); conectores eléctricos; 

baterias e pilhas (células); instrumentos de medição e 

verificadores (de teste) eléctricos ou magnéticos; ca-

bos e fios eléctricos; conectores de cabos; dispositivos 

e aparelhos de telecomunicação; leitores multimédia 

portáteis; assistentes pessoais digitais; telefones inte-

ligentes (smartphones); dispositivos, aparelhos e suas 

partes electrónicos; computadores; servidores de re-

des informáticos; adaptadores de cartões de memória 

flash; leitores de cartões de memória; gravadores de 

cartões de memória; agendas electrónicas; cartões de 

memória SD (Secure Digital); adaptadores para redes 
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informáticas; comutadores de redes informáticas; cen-

trais de redes informáticas; routers de redes informá-

ticas; chips (circuitos integrados); cartões de memória 

com circuito integrado (CI); controladores de memória 

com circuito integrado; unidades de disco de memória 

flash (USB); memórias flash; cartões de memória flash; 

cartões de memória; caixas separadoras e estojos para 

cartões de memória; caixas de protecção para discos 

magnéticos; semicondutores; memórias semiconduto-

ras; dispositivos de memória semicondutores; dispo-

sitivos de memória para aparelhos de processamento 

de dados; dispositivos para armazenamento de dados; 

dispositivos de memórias para computadores; Unida-

des de Estado Sólido (SSD); circuitos integrados; pla-

cas de circuitos integrados; placas de circuito impres-

sas; hardware informático; periféricos informáticos; 

programas informáticos descarregáveis; software 

informático, gravados; programas informáticos, gra-

vados; programas informáticos descarregáveis para 

gestão de dispositivos de armazenamento; programas 

informáticos descarregáveis para controlo de dispo-

sitivos de armazenamento; software de controladores 

de dispositivos descarregáveis para dispositivos de 

armazenamento; programas informáticos descarregá-

veis para actualização de software de controladores 

de dispositivos de armazenamaneto; programas infor-

máticos descarregáveis para segurança e protecção de 

dados em unidades de memória; programas informáti-

cos; carregadores para baterias, telefones inteligentes 

(smartphones), computadores pessoais, computadores 

tablets e computadores vestíveis; aparelhos de carre-

gamento para equipamentos recarregáveis; circuitos 

electrónicos e CD-ROM gravados com programas 

para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; pu-

blicações electrónicas, descarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/12/07  Japão

N.º 2020-150882

[210]  N.º : N/179468

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179469

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179470

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179471

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179472

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179473

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179474

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179475

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179476

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179477

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179478

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

 SEED HEALTH, INC.

  Endereço : 

2100 G 90291
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 2100 Abbot Kinney Blvd., Suite G, Venice, CA 90291 

EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/09  C h i na

N.º 49596899

[210]  N.º : N/179479

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : 

 SEED HEALTH, INC.

  Endereço : 

2100 G 90291

 2100 Abbot Kinney Blvd., Suite G, Venice, CA 90291 

EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/09  C h i na

N.º 49596898

[210]  N.º : N/179480

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo, nomeadamente, hidratantes para o 

rosto, hidratantes para o corpo, tratamentos anti-enve-

lhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento 

para o corpo, nomeadamente, cremes, loções, géis, óle-

os, produtos de limpeza, sabonetes para o corpo, es-

foliantes, produtos hidratantes, produtos amaciadores 

da pele, emolientes da pele e produtos anti-rugas para 

os cuidados da pele; produtos cosméticos para trata-

mentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, 

produtos hidratantes, produtos amaciadores da pele, 

emolientes da pele e produtos anti-rugas para os cuida-

dos da pele do pescoço; produtos não medicinais para 

tratamento de estrias, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores da pele, emolientes 

da pele e produtos anti-rugas para os cuidados da pele 

para o tratamento de estrias; produtos não medicinais 

para tratamento da celulite, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores para a redução da 

celulite; produtos para branqueamento e / ou lumino-

sidade da pele, nomeadamente loções, cremes, geles, 

óleos, produtos de limpeza, produtos hidratantes, 

produtos amaciadores da pele para branqueamento e 

luminosidade da pele; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, sprays para os cabelos, loções 

para os cuidados dos cabelos, amaciadores para os ca-

belos e geles para os cabelos; sabões, nomeadamente, 

sabões anti-transpirantes, sabões para o corpo, sabões 

para o banho e sabões para as mãos; óleos essenciais, 

loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o ros-

to e para o corpo, produtos para a lavagem do corpo, 

champôs, produtos hidratantes para o corpo, água-de-

-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos não medicinais para os 

cuidados e higiene oral, nomeadamente, dentífricos, 

geles dentários, sprays orais, elixires orais e colutórios 

não medicinais para os cuidados orais e higiene oral; 

preparações não medicinais para branqueamento dos 

dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179481

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-

dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179482

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179483

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo, nomeadamente, hidratantes para o 

rosto, hidratantes para o corpo, tratamentos anti-enve-

lhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento 

para o corpo, nomeadamente, cremes, loções, géis, óle-

os, produtos de limpeza, sabonetes para o corpo, es-

foliantes, produtos hidratantes, produtos amaciadores 

da pele, emolientes da pele e produtos anti-rugas para 

os cuidados da pele; produtos cosméticos para trata-

mentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, 

produtos hidratantes, produtos amaciadores da pele, 

emolientes da pele e produtos anti-rugas para os cuida-

dos da pele do pescoço; produtos não medicinais para 

tratamento de estrias, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores da pele, emolientes 

da pele e produtos anti-rugas para os cuidados da pele 

para o tratamento de estrias; produtos não medicinais 

para tratamento da celulite, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores para a redução da 

celulite; produtos para branqueamento e / ou lumino-

sidade da pele, nomeadamente loções, cremes, geles, 

óleos, produtos de limpeza, produtos hidratantes, 

produtos amaciadores da pele para branqueamento e 

luminosidade da pele; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, sprays para os cabelos, loções 

para os cuidados dos cabelos, amaciadores para os ca-

belos e geles para os cabelos; sabões, nomeadamente, 

sabões anti-transpirantes, sabões para o corpo, sabões 

para o banho e sabões para as mãos; óleos essenciais, 

loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o ros-

to e para o corpo, produtos para a lavagem do corpo, 

champôs, produtos hidratantes para o corpo, água-de-

-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos não medicinais para os 

cuidados e higiene oral, nomeadamente, dentífricos, 

geles dentários, sprays orais, elixires orais e colutórios 

não medicinais para os cuidados orais e higiene oral; 

preparações não medicinais para branqueamento dos 

dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179484

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-

dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179485

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179486

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo, nomeadamente, hidratantes para o 

rosto, hidratantes para o corpo, tratamentos anti-enve-

lhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento 

para o corpo, nomeadamente, cremes, loções, géis, óle-

os, produtos de limpeza, sabonetes para o corpo, es-

foliantes, produtos hidratantes, produtos amaciadores 

da pele, emolientes da pele e produtos anti-rugas para 

os cuidados da pele; produtos cosméticos para trata-

mentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, 

produtos hidratantes, produtos amaciadores da pele, 

emolientes da pele e produtos anti-rugas para os cuida-

dos da pele do pescoço; produtos não medicinais para 

tratamento de estrias, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores da pele, emolientes 

da pele e produtos anti-rugas para os cuidados da pele 

para o tratamento de estrias; produtos não medicinais 

para tratamento da celulite, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores para a redução da 

celulite; produtos para branqueamento e / ou lumino-

sidade da pele, nomeadamente loções, cremes, geles, 

óleos, produtos de limpeza, produtos hidratantes, 

produtos amaciadores da pele para branqueamento e 

luminosidade da pele; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, sprays para os cabelos, loções 

para os cuidados dos cabelos, amaciadores para os ca-

belos e geles para os cabelos; sabões, nomeadamente, 

sabões anti-transpirantes, sabões para o corpo, sabões 

para o banho e sabões para as mãos; óleos essenciais, 

loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o ros-

to e para o corpo, produtos para a lavagem do corpo, 

champôs, produtos hidratantes para o corpo, água-de-

-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos não medicinais para os 

cuidados e higiene oral, nomeadamente, dentífricos, 

geles dentários, sprays orais, elixires orais e colutórios 

não medicinais para os cuidados orais e higiene oral; 

preparações não medicinais para branqueamento dos 

dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179487

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-

dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179488

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179489

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo, nomeadamente, hidratantes para o 

rosto, hidratantes para o corpo, tratamentos anti-enve-

lhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento 

para o corpo, nomeadamente, cremes, loções, géis, óle-

os, produtos de limpeza, sabonetes para o corpo, es-

foliantes, produtos hidratantes, produtos amaciadores 

da pele, emolientes da pele e produtos anti-rugas para 

os cuidados da pele; produtos cosméticos para trata-

mentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, 

produtos hidratantes, produtos amaciadores da pele, 

emolientes da pele e produtos anti-rugas para os cuida-

dos da pele do pescoço; produtos não medicinais para 

tratamento de estrias, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores da pele, emolientes 

da pele e produtos anti-rugas para os cuidados da pele 

para o tratamento de estrias; produtos não medicinais 

para tratamento da celulite, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores para a redução da 

celulite; produtos para branqueamento e / ou lumino-

sidade da pele, nomeadamente loções, cremes, geles, 

óleos, produtos de limpeza, produtos hidratantes, 

produtos amaciadores da pele para branqueamento e 

luminosidade da pele; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, sprays para os cabelos, loções 

para os cuidados dos cabelos, amaciadores para os ca-

belos e geles para os cabelos; sabões, nomeadamente, 

sabões anti-transpirantes, sabões para o corpo, sabões 

para o banho e sabões para as mãos; óleos essenciais, 

loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o ros-

to e para o corpo, produtos para a lavagem do corpo, 

champôs, produtos hidratantes para o corpo, água-de-

-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos não medicinais para os 

cuidados e higiene oral, nomeadamente, dentífricos, 

geles dentários, sprays orais, elixires orais e colutórios 

não medicinais para os cuidados orais e higiene oral; 

preparações não medicinais para branqueamento dos 

dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179490

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-

dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179491

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179492

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo, nomeadamente, hidratantes para o 
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rosto, hidratantes para o corpo, tratamentos anti-enve-

lhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento 

para o corpo, nomeadamente, cremes, loções, géis, óle-

os, produtos de limpeza, sabonetes para o corpo, es-

foliantes, produtos hidratantes, produtos amaciadores 

da pele, emolientes da pele e produtos anti-rugas para 

os cuidados da pele; produtos cosméticos para trata-

mentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, 

produtos hidratantes, produtos amaciadores da pele, 

emolientes da pele e produtos anti-rugas para os cuida-

dos da pele do pescoço; produtos não medicinais para 

tratamento de estrias, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores da pele, emolientes 

da pele e produtos anti-rugas para os cuidados da pele 

para o tratamento de estrias; produtos não medicinais 

para tratamento da celulite, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores para a redução da 

celulite; produtos para branqueamento e / ou lumino-

sidade da pele, nomeadamente loções, cremes, geles, 

óleos, produtos de l impeza, produtos hidratantes, 

produtos amaciadores da pele para branqueamento e 

luminosidade da pele; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, sprays para os cabelos, loções 

para os cuidados dos cabelos, amaciadores para os ca-

belos e geles para os cabelos; sabões, nomeadamente, 

sabões anti-transpirantes, sabões para o corpo, sabões 

para o banho e sabões para as mãos; óleos essenciais, 

loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o ros-

to e para o corpo, produtos para a lavagem do corpo, 

champôs, produtos hidratantes para o corpo, água-de-

-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos não medicinais para os 

cuidados e higiene oral, nomeadamente, dentífricos, 

geles dentários, sprays orais, elixires orais e colutórios 

não medicinais para os cuidados orais e higiene oral; 

preparações não medicinais para branqueamento dos 

dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179493

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-

dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179494

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179495

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette; sa-

bões e detergentes; sabões de creme para o corpo; sa-

bões; produtos para a limpeza do rosto; essências para 

branqueamento da pele; óleos para bebés; leites hi-

dratantes; cremes hidratantes; bases cremosas; cremes 
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para branquear a pele; loções para a pele; cremes para 

branqueamento da pele; produtos cosméticos para os 

cuidados da pele; cosméticos usados na pele; produtos 

não medicinais para os cuidados da pele; água-de-toi-

lette; cremes de limpeza; produtos para desmaquilhar; 

produtos para a lavagem da pele; champôs; produtos 

amaciadores do cabelo; óleos essenciais; pós de ma-

quilhagem; máscaras para a beleza do rosto; máscaras 

hidratantes para a pele; batons; óleos de banho; dentí-

fricos; essências de menta (óleo essencial); perfumaria; 

fragrâncias; incensos; cremes para as mãos; colutórios, 

não para uso médico; purificadores de hálito, não para 

uso médico; cremes para a limpeza do corpo; produtos 

de limpeza para a pele do corpo; cremes para limpar a 

pele; produtos para a limpeza da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179497

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Sunkist Growers, Inc.

  Endereço : 27770 N. Entertainment Drive, Valen-

cia, California 91355, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas e outras bebi-

das, nomeadamente, água potável, águas aromatizadas 

e águas minerais e gasosas; geleias para beber; refrige-

rantes carbonatados; bebidas de frutos; sumos de fru-

tos; bebidas de frutos [smoothies]; bebidas energéticas; 

refrigerantes semicongelados; bebidas feitas de frutos 

secos de casca rija; e xaropes, concentrados, pós e ou-

tras preparações para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179498

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 IU HONG CHEONG FOOD AND BEVERAGE 

SUPPLY COMPANY LIMITED

  Endereço : 49-101

7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179499

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 IU HONG CHEONG FOOD AND BEVERAGE 

SUPPLY COMPANY LIMITED

  Endereço : 49-101

7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179500

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : F&N Global Marketing Pte Ltd

  Endereço : 438 Alexandra Road, # 20-00 Alexan-

dra Point, Singapore 119958

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite condensado, leite evaporado, lei-

te, produtos lácteos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179501

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : F&N Global Marketing Pte Ltd

  Endereço : 438 Alexandra Road, # 20-00 Alexan-

dra Point, Singapore 119958

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Bebidas de café/chá com leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179502

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foun-

dation Limited

  Endereço : 8-12 8

 8/F, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, 

Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos nestas maté-

rias, não incluídos noutras classes; material impresso; 

materiais para encadernações; fotografias impressas; 

artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório (com excepção de 

móveis); material de instrução ou de ensino (com ex-

cepção de aparelhos); carateres de tipografia; clichés 

de tipografia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179503

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foun-

dation Limited

  Endereço : 8-12 8

 8/F, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, 

Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações comer-

ciais através de um website; serviços de assessores 

para a direção de negócios comerciais; consultadoria 

profissional em negócios comerciais; gestão adminis-

trativa por outsourcing para empresas; serviços de 

outsourcing [assistência em negócios comerciais]; pro-

dução de anúncios publicitários; produção de filmes 

publicitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179504

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foun-

dation Limited

  Endereço : 8-12 8

 8/F, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, 

Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de lojas e escritórios; arrenda-

mento de escritórios para co-working; investimentos 

de fundos; patrocínio financeiro; serviços de seguros; 

serviços financeiros; transações com divisas; negócios 

de propriedade imobiliária.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179505

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foun-

dation Limited

  Endereço : 8-12 8

 8/F, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, 

Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; prestação de 

formação; serviços de entretenimento; actividades 

desportivas e culturais; planeamento e produção de 

programas de educação e entretenimento; planeamen-

to, produção e distribuição [que não o transporte] de 

filmes; planeamento, produção e distribuição [que não 

o transporte] de programas de televisão; planeamento, 

produção ou distribuição [que não o transporte] de 

programas para transmissão; produção de filmes de 

animação; produção de espectáculos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179506

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foun-

dation Limited

  Endereço : 8-12 8

 8/F, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, 

Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais on-line; servi-

ços pessoais e sociais prestados por terceiros destina-

dos a satisfazer as necessidades dos indivíduos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179507

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foun-

dation Limited

  Endereço : 8-12 8

 8/F, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, 

Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos nestas maté-

rias, não incluídos noutras classes; material impresso; 

materiais para encadernações; fotografias impressas; 

artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório (com excepção de 

móveis); material de instrução ou de ensino (com ex-

cepção de aparelhos); carateres de tipografia; clichés 

de tipografia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179508

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foun-

dation Limited

  Endereço : 8-12 8

 8/F, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, 

Wan Chai, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações comer-

ciais através de um website; serviços de assessores 

para a direção de negócios comerciais; consultadoria 

profissional em negócios comerciais; gestão adminis-

trativa por outsourcing para empresas; serviços de 

outsourcing [assistência em negócios comerciais]; pro-

dução de anúncios publicitários; produção de filmes 

publicitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179509

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foun-

dation Limited

  Endereço : 8-12 8

 8/F, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, 

Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de lojas e escritórios; arrenda-

mento de escritórios para co-working; investimentos 

de fundos; patrocínio financeiro; serviços de seguros; 

serviços financeiros; transações com divisas; negócios 

de propriedade imobiliária.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179510

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foun-

dation Limited

  Endereço : 8-12 8

 8/F, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, 

Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; prestação de 

formação; serviços de entretenimento; actividades 

desportivas e culturais; planeamento e produção de 

programas de educação e entretenimento; planeamen-

to, produção e distribuição [que não o transporte] de 

filmes; planeamento, produção e distribuição [que não 

o transporte] de programas de televisão; planeamento, 

produção ou distribuição [que não o transporte] de 

programas para transmissão; produção de filmes de 

animação; produção de espectáculos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179511

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foun-

dation Limited

  Endereço : 8-12 8

 8/F, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, 

Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais on-line; servi-

ços pessoais e sociais prestados por terceiros destina-

dos a satisfazer as necessidades dos indivíduos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179512

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 VANCLEEF INC.

  Endereço : 7-48-9

336-0926
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 7-48-9, Higashiurawa, Midori-Ku, Saitama-Shi, Saita-

ma, 336-0926, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179513

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 VANCLEEF INC.

  Endereço : 7-48-9

336-0926

 7-48-9, Higashiurawa, Midori-Ku, Saitama-Shi, Saita-

ma, 336-0926, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179521

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43 1 B8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179522

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43 1 B8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179523

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 WONG WENG SI

  Endereço : 135 6

20 AQ

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/179524

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : 

 WONG WENG SI

  Endereço : 135 6

20 AQ

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179529

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Shimano Inc.

  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca, incluindo bobinas de 

pesca, varas de pesca, bases para bobinas de pesca, 

linhas para pesca, guias de linha (para uso em varas 

de pesca), gancho para pescar, iscas (artificial) para 

pescar, iscas artificiais, cesto de verga para peixe 

(equipamento de pesca), bóias para pescar, pesos de 

pesca (nomeadamente, chumbos), sacos de redes para 

pescadores, sacos de pesca, luvas de pesca; estojos 

para varas de pesca, recipientes para linhas de pesca, e 

protectores para as ancas especialmente para pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179532

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático e software para 

dispositivos móveis e aplicações informáticas que for-

necem aos utilizadores conselhos, serviços e informa-

ção relacionada com cosméticos, e que permitem aos 

utilizadores experimentar virtualmente os cosméticos; 

máquinas e aparelhos electrónicos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/10  Japão

N.º 2020-138653

[210]  N.º : N/179533

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; membros artificiais 

[próteses], olhos e dentes artificiais; artigos ortopédi-

cos; materiais de sutura; dispositivos terapêuticos e de 

assistência adaptados a pessoas com deficiências; apa-

relhos de massagem; aparelhos, dispositivos e artigos 

para lactentes; aparelhos e instrumentos médicos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/10  Japão

N.º 2020-138653

[210]  N.º : N/179538

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático e software para 

dispositivos móveis e aplicações informáticas que for-

necem aos utilizadores conselhos, serviços e informa-

ção relacionada com cosméticos, e que permitem aos 
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utilizadores experimentar virtualmente os cosméticos; 

máquinas e aparelhos electrónicos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/02  Japão

N.º 2020-122064

[210]  N.º : N/179539

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; membros artificiais 

[próteses], olhos e dentes artificiais; artigos ortopédi-

cos; materiais de sutura; dispositivos terapêuticos e de 

assistência adaptados a pessoas com deficiências; apa-

relhos de massagem; aparelhos, dispositivos e artigos 

para lactentes; aparelhos e instrumentos médicos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/02  Japão

N.º 2020-122064

[210]  N.º : N/179542

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : JUST FOR YOU COMPANY 

LIMITED

  Endereço : Shop C, G/F, 136 Queen’s Road East, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Leite de limpeza facial; géis de lim-

peza; pós cosméticos de limpeza; cremes tonificantes 

(cosméticos); loções tonificantes para a pele; solução 

tonificante para a pele; removedores de maquilhagem; 

essências cosméticas para o tratamento de pele; loções 

de tratamento de beleza; loções para o corpo; cremes 

de beleza; cremes para o corpo; máscaras de beleza; 

máscara com creme para fins cosméticos; soros de be-

leza; cremes para os olhos; óleos de beleza para a pele; 

champôs; amaciadores para o cabelo; essências para o 

cabelo; preparações cosméticas para os lábios; cremes 

para as mãos; cremes para os pés; cremes para o corpo; 

produtos para lavar para as mãos; produtos para lavar 

o corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179546

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos e substâncias farmacêuticas; 

medicamentos para uso humano.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores lilás 

claro, lilás escuro, laranja claro, laranja escuro, tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/179547

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Baxalta Incorporated

  Endereço : 1200 Lakeside Drive Bannockburn, 

Illinois 60015 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Imunoglobulina para administração 

intravenosa.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179548

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Baxalta Incorporated

  Endereço : 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, 

Illinois 60015, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Imunoglobulina para administração 

intramuscular e intravenosa em humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179549

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, República da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Aditivos químicos para uso no fabrico 

de preparações nutracêuticas; nutrientes para levedu-

ra para fins industriais; produtos químicos para uso 

na indústria de alimentos nutricionais para animais; 

vitaminas para a indústria alimentar; proteínas para 

a indústria alimentar; aminoácidos para a indústria 

alimentar; glucose para a indústria alimentar; enzi-

mas para a indústria alimentar; adoçantes artificiais 

[preparações químicas]; preparações intensificadoras 

de sabor para a indústria alimentar; farinhas para uso 

industrial; preparações bacterianas para a indústria 

alimentar; bactérias probióticas para a indústria ali-

mentar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179552

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 LAM SEONG CHENG

  Endereço : 3

AN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179553

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 LAM SEONG CHENG

  Endereço : 3

AN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179554

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : CJ Olive Young Corporation

  Endereço : 366, Hangang-daero, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes para a pele; bases 

de maquilhagem; soros para a pele não medicados; 

cremes para os olhos; produtos de l impeza facial; 

emulsões faciais; cremes e preparações para a pele 

pós-sol; tónicos para a pele; loções para a pele; óleos 

essenciais; produtos de lavagem corporal; máscaras 

de beleza; preparações para lavagem da roupa; pre-

parações para polimento; preparações perfumadas 

para o ar; tecidos impregnados com loções cosméticas; 

adesivos para afixação de unhas ou pestanas postiças; 

adesivos para afixação de cabelo postiço; cosméticos 

para animais; tecidos de limpeza pré-humedecidos; 

abrasivos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179556

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : CJ Olive Young Corporation

  Endereço : 366, Hangang-daero, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Recipientes para uso doméstico ou 

para cozinha; pentes e esponjas; escovas; utensílios 

cosméticos; caixas para pó compacto [vazias]; apare-

lhos para remoção de maquilhagem, eléctrica; escovas 

de dentes [não eléctricas]; garrafas para cosméticos 

vendidas vazias; panos de limpeza de óculos; luvas 

descartáveis para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179558

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : CJ Olive Young Corporation

  Endereço : 366, Hangang-daero, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos; pentes e espon-

jas; escovas; escovas de maquilhagem; escovas de ca-

belo; esponjas de pó-de-arroz; esponjas utilizadas para 

a aplicação de maquilhagem, caixas para pó compacto 

[vazias]; aparelhos para a remoção de maquilhagem, 

elétricos; aparelhos para a remoção de maquilhagem, 

não eléctricos; escovas de dentes [não eléctricas]; coça-

dor de couro cabeludo; frascos de cosméticos vendidos 

vazios; panos de limpeza de óculos; luvas descartáveis 

para uso doméstico; recipientes para uso doméstico ou 

na cozinha; potes; garrafas de água vendidos vazios; 

vaporizadores para perfume vendidos vazios; garrafas 

para cosméticos vendidos vazios; utensílios de higiene 

pessoal; panos de limpeza; fio dental.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179559

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179560

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

900 5 206

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179561

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

900 5 206

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179562

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

900 5 203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179563

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

900 5 203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179569

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Fenty Skin LLC

  Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos não medicinais para os cui-

dados da pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/27  Estados Unidos 

da América N.º 90142790

[210]  N.º : N/179570

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Takeda Consumer Healthcare 

Company Limited

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para refrescar o hálito 

para higiene pessoal; sabonete; cosméticos; perfuma-

ria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor vermelha como um ele-

mento da marca.

[210]  N.º : N/179571

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Takeda Consumer Healthcare 

Company Limited

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicamentos para fins de medicina 

humana; bebidas medicinais; preparação de vitaminas; 

desinfectantes para fins de higiene; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; bebidas dietéticas 

adaptadas para fins medicinais; substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico; suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor vermelha como um ele-

mento da marca.

[210]  N.º : N/179572

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Takeda Consumer Healthcare 

Company Limited
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  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor vermelha como um ele-

mento da marca.

[210]  N.º : N/179573

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Takeda Consumer Healthcare 

Company Limited

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; publicações im-

pressas; papel higiénico; toalhas em papel; artigos de 

papelaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor vermelha como um ele-

mento da marca.

[210]  N.º : N/179575

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Takeda Consumer Healthcare 

Company Limited

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho para pre-

parações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e 

provisões médicas; serviços de vendas por grosso para 

preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias 

e provisões médicas; serviços de vendas por grosso e 

a retalho apresentando alimentos saudáveis; serviços 

de vendas por grosso e a retalho apresentando suple-

mentos dietéticos; serviços de vendas por grosso e a 

retalho apresentando alimentos dietéticos adaptados 

para fins medicinais; serviços de vendas por grosso e 

a retalho apresentando bebidas dietéticas adaptadas 

para fins medicinais; serviços de vendas por grosso e a 

retalho apresentando substâncias dietéticas adaptadas 

para uso médico; serviços de vendas a retalho para 

cosméticos; serviços de vendas por grosso para cosmé-

ticos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor vermelha como um ele-

mento da marca.

[210]  N.º : N/179577

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Takeda Consumer Healthcare 

Company Limited

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para refrescar o hálito 

para higiene pessoal; sabonete; cosméticos; perfuma-

ria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179578

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Takeda Consumer Healthcare 

Company Limited

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Medicamentos para fins de medicina 

humana; bebidas medicinais; preparação de vitaminas; 

desinfectantes para fins de higiene; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; bebidas dietéticas 

adaptadas para fins medicinais; substâncias dietéticas 

adaptadas para uso médico; suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179579

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Takeda Consumer Healthcare 

Company Limited

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179580

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Takeda Consumer Healthcare 

Company Limited

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; publicações im-

pressas; papel higiénico; toalhas em papel; artigos de 

papelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179582

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Takeda Consumer Healthcare 

Company Limited

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho para pre-

parações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e 

provisões médicas; serviços de vendas por grosso para 

preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias 

e provisões médicas; serviços de vendas por grosso e 

a retalho apresentando alimentos saudáveis; serviços 

de vendas por grosso e a retalho apresentando suple-

mentos dietéticos; serviços de vendas por grosso e a 

retalho apresentando alimentos dietéticos adaptados 

para fins medicinais; serviços de vendas por grosso e 

a retalho apresentando bebidas dietéticas adaptadas 

para fins medicinais; serviços de vendas por grosso e a 

retalho apresentando substâncias dietéticas adaptadas 

para uso médico; serviços de vendas a retalho para 

cosméticos; serviços de vendas por grosso para cosmé-

ticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179586

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Produtos feitos de cabedal ou imitação 

de cabedal; maletas para documentos (attaché); esto-

jos (em cabedal); malas; sacos (invólucros, bolsas) em 

cabedal, para embalagem; correias para bandoleiras; 

caixas em cabedal; pastas (maletas); porta-cartões de 

visita; porta-cartas (pastas); estojos de cabedal; cartei-

ras para cartões de crédito; revestimentos de móveis 

em cabedal; sacos porta-fatos para viagem; malas de 

mão; estojos em cabedal para chapéus; mochilas com 
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uma alça; estojos para chaves (marroquinaria); guar-

da-sóis; carteiras de bolso; porta-moedas; mochilas 

(com duas alças); pastas para estudantes; sacos para 

compras; malas de viagens; sacos de viagem; baús de 

viagem; guarda-chuvas; estojos para maquilhagem, 

sem conteúdo; carteiras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179588

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179589

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Agregação, para o benefício de ter-

ceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o 

transporte dos mesmos), permitindo aos clientes uma 

conveniente apreciação e aquisição desses produtos 

em lojas de vendas a retalho incluindo lojas de vendas 

a retalho online em coneção com a venda de vestuário, 

calçado, chapelaria, acessórios de vestuário, acessó-

rios de moda, velas, cosméticos e fragrâncias, artigos 

ópticos, artigos de joalharia, relógios de pulso, artigos 

de papelaria, malas, malas de mão, carteiras, porta-

-moedas, artigos de cabedal, têxteis, produtos têxteis, 

mobiliário e utensílios domésticos; agregação, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visualizar e comprar conve-

nientemente esses produtos numa loja de vendas a 

retalho de vestuário e acessórios de moda ou num sítio 

da Internet especializado em marketing de vestuário e 

acessórios de moda; administração e gestão de progra-

mas de incentivo e fidelização de clientes; serviços de 

esquemas de fidelidade ao consumidor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179590

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos relacionados com 

a moda; serviços educativos relacionados com a sus-

tentabilidade na fabricação e consumo de produtos de 

moda; serviços educativos relacionados com o fabrico 

de produtos éticos e sustentáveis e de tendências de 

consumidor e o consumo relacionados com os mesmos; 

organização de seminários, conferências, feiras e es-

pectáculos e eventos ao vivo com fins educativos e de 

entretenimento; fornecimento e publicação de infor-

mação educativa relacionadas com a sustentabilidade 

no fabrico e consumo de produtos de moda; serviços 

de consultadoria, informação e assessoria relacionados 

com os serviços atrás mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179594

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 TAM MEI I

  Endereço : D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/179595

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 TAM MEI I

  Endereço : D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179596

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179597

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179598

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 Foshan Hai Tian Flavouring & Food Co., Ltd.

  Endereço : 16

 No. 16, Wen Sha Road, Foshan City, Guangdong Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179599

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 Foshan Hai Tian Flavouring & Food Co., Ltd.

  Endereço : 16

 No. 16, Wen Sha Road, Foshan City, Guangdong Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179600

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 Foshan Hai Tian Flavouring & Food Co., Ltd.

  Endereço : 16

 No. 16, Wen Sha Road, Foshan City, Guangdong Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179601

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 Foshan Hai Tian Flavouring & Food Co., Ltd.

  Endereço : 16

 No. 16, Wen Sha Road, Foshan City, Guangdong Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179602

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 Foshan Hai Tian Flavouring & Food Co., Ltd.

  Endereço : 16

 No. 16, Wen Sha Road, Foshan City, Guangdong Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179603

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 Foshan Hai Tian Flavouring & Food Co., Ltd.

  Endereço : 16

 No. 16, Wen Sha Road, Foshan City, Guangdong Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179604

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 Jinan Sanhuan Kitchen Utensils Co., Ltd.

  Endereço : 26

111

 No.111, Block 5, 2nd Phase, South Zone Of Shimao 

Plaza, No. 26 Quancheng Road, Lixia District, Jinan 

City, Shandong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179605

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A 1401-1408

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179606

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 Prince Jewellery Holdings Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179607

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 Prince Jewellery Holdings Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

16

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179608

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 Prince Jewellery Holdings Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179609

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : CHIVAS HOLDINGS (IP) LI-

MITED

  Endereço : Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton, 

Scotland, G82 2SS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179610

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

 TOPFORD HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

A-D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179611

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 5 6 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179612

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : CHAMPAGNE LOUIS ROE-

DERER (CLR)

  Endereço : 21 Boulevard Lundy, 51100 Reims, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante; serviços de 

bar; catering de alimentos e bebidas; serviços de café; 

restaurantes; lojas de café; salas de degustação de 

vinhos; serviços de bar de vinhos; serviços de bar de 

champanhe; salas de chá; serviços de salões de co-

cktails; fornecimento de serviços de bebidas; serviços 

de escanção; serviços de degustação de vinhos [forne-

cimento de bebidas]; restaurantes de iguarias refinadas 

[delicatessens]; serviços de reserva de restaurantes; 

serviços de banquetes; serviços de consultoria no do-

mínio de catering de alimentos e de bebidas; serviços 

de hotel; hotéis; serviços hoteleiros de complexos tu-

rísticos; aluguer de salas de reuniões; aluguer de salas 

de conferências; aluguer de salas para eventos sociais; 

aluguer de salas para exposições; reservas de aloja-

mento temporário; fornecimento de alojamento em 

hotel; serviços de agência de reservas de alojamento; 

fornecimento de informações relacionadas com hotéis 

e restaurantes; fornecimento de instalações para con-

ferências, exposições e reuniões.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/13  França

N.º 204701189

[210]  N.º : N/179613

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 37

101
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179614

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179615

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179616

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179617

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179618

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179619

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179620

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

 Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3rd Ring 

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179623

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : Bellamy’s Organic Pty Ltd

  Endereço : 115 Cimitiere St Launceston Tas 7250 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Fruta de conserva; frutos cozidos; 

produtos de frutos secos; misturas de fruta e de frutos 

oleaginosos; legumes de conserva; legumes cozidos; 

legumes secos; refeições preparadas, onde predomina 

a carne ou legumes; snacks à base de legumes pré-

-cozidos; snacks preparados à base de legumes secos; 

snacks à base de frutas; refeições preparadas à base 

de frutas (onde predomina a fruta); sobremesas de io-

gurte (excepto iogurte gelado); iogurte; bebidas à base 

de iogurte; bebidas de iogurte; produtos de iogurte; 

iogurtes com polpa de fruta; produtos lácteos; leite; 

leite seco em pó; geleias; doces [geleias]; produtos ali-

mentares à base de frutos cozidos; produtos alimenta-

res à base de frutos secos; produtos lácteos à base de 

frutos; sobremesas de fruta; barras alimentares à base 

de frutos oleaginosos [snacks]; barras alimentares à 

base de sementes [snacks]; refeições cozinhadas com-

postas principalmente por carne; refeições cozinhadas 

compostas principalmente por carne e legumes; refei-

ções preparadas compostas principalmente por peixe; 

refeições preparadas compostas principalmente por 

galinha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179624

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

  Endereço : 336

17 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179625

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 



N.º 16 — 21-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5777

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

  Endereço : 336

17 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179626

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

  Endereço : 336

17 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179627

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

  Endereço : 336

17 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179628

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

  Endereço : 336

17 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179629

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

  Endereço : 336

17 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179630

[220]  Data de pedido : 2021/02/23
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[730]  Requerente : 

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

  Endereço : 336

17 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179631

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : 

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

  Endereço : 336

17 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179632

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 Good Partner Logistics Co., Ltd

  Endereço : 138 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179633

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 TAM MEI I

  Endereço : D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179634

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 TAM MEI I

  Endereço : D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179635

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : HAVE&BE CO., LTD.

  Endereço : 6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil, Gang-

nam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; aromas para bolos [óleos 

essenciais]; vernizes para as unhas; descolorantes para 

uso em cosmética; geles para o cabelo; preparações 

para limpeza; champôs; dentífricos; maquilhagem; 

perfumes; delineador para os olhos; preparados cos-

méticos para o cuidado da pele; sabonetes cosméticos; 

preparações cosméticas para o banho; óleo de alfaze-

ma; pestanas postiças; desodorizante para uso pessoal; 

batons para os lábios; champôs não medicinais para 

animais de estimação; máscaras para a pele [cosméti-

cos]; lenços impregnados de loções cosméticas; másca-

ras de beleza; bálsamos, sem ser para fins medicinais; 

soros [cosméticos]; cremes para depois da exposição 

solar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179637

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179638

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179639

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

6 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179643

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

  Endereço : #15-08 315

 315 Outram Road #15-08 Tan Boon Liat Building Sin-

gapore (169074)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179644

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

  Endereço : #15-08 315

 315 Outram Road #15-08 Tan Boon Liat Building Sin-

gapore (169074)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179645

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

  Endereço : #15-08 315

 315 Outram Road #15-08 Tan Boon Liat Building Sin-

gapore (169074)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179646

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

  Endereço : #15-08 315

 315 Outram Road #15-08 Tan Boon Liat Building Sin-

gapore (169074)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179647

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

  Endereço : #15-08 315

 315 Outram Road #15-08 Tan Boon Liat Building Sin-

gapore (169074)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179648

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

  Endereço : #15-08 315

 315 Outram Road #15-08 Tan Boon Liat Building Sin-

gapore (169074)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179649

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

  Endereço : #15-08 315

 315 Outram Road #15-08 Tan Boon Liat Building Sin-

gapore (169074)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179650

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

  Endereço : #15-08 315

 315 Outram Road #15-08 Tan Boon Liat Building Sin-

gapore (169074)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179651

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

  Endereço : #15-08 315

 315 Outram Road #15-08 Tan Boon Liat Building Sin-

gapore (169074)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179652

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

  Endereço : #15-08 315
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 315 Outram Road #15-08 Tan Boon Liat Building Sin-

gapore (169074)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179653

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179658

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

 JINJIANG HUAFENG FOOD CO., LTD.

  Endereço : 

136

 No.136 Xili, Zhuangtou Village, Anhai Town, Jinjiang 

City, Quanzhou, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179659

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 175 181

12 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C 38 M 0 Y

100 K 0

  C 86  M 43 Y 73  K 0

[210]  N.º : N/179660

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 175 181

12 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca :  C 52 M 11 Y

100 K 0

  C 89 M 6 Y 14 K 0

  C 63 M 56 Y 51 K 0

[210]  N.º : N/179661

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : 

 LAM SEONG CHENG

  Endereço : 3

AN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179662

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : A

  Endereço : Flat A, 20/F, No.367-377 Avenida Da 

Praia Grande, Keng Ou Building, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179663

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : WATAMI CO., LTD.

  Endereço : 1-1-3 Haneda, Otaku, Tokyo 144-

0043, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de alimen-

tos e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179667

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : GELITA AG

  Endereço : Uferstrasse 7, 69412 Eberbach, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Proteínas e produtos que contêm pro-

teínas em estado sólido, líquido ou dissolvido sob a 

forma de produtos em estado bruto (matérias-primas) 

para a preparação de alimentos, para a produção de 

produtos farmacêuticos e veterinários, e para a produ-

ção de produtos dietéticos e suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179668

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : CJ Olive Young Corporation

  Endereço : 366, Hangang-daero, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para maqui-

lhagem; máscara [rímel]; batons para os lábios; brilhos 

para os lábios; bases de maquilhagem; sombras para 

os olhos; delineador para os olhos; cosméticos para 

sobrancelhas; rouges cosméticos; brilhantes para uso 

cosmético; preparações para os cuidados dos lábios, 

não medicinais; corretor facial; preparações cosméti-

cas para proteger a pele dos raios solares; preparações 

cosméticas para cuidados da pele; loções para a pele; 

cremes faciais; máscaras para a pele [cosméticos]; al-

godão para fins cosméticos; cotonetes para fins cosmé-

ticos; papel de uso cosmético para absorver a oleosida-

de; preparações de remoção de maquilhagem; vernizes 

para as unhas; cera para o cabelo; pestanas postiças; 

preparações cosméticas para cuidados corporais; lo-

ções corporais; preparações cosméticas para o banho; 

sabonetes cosméticos para a beleza; geles para o duche; 

champôs; toalhetes hidratados com loções cosméticas; 

tinturas para o cabelo; loções capilares; amaciadores 

de roupa para utilização na lavandaria; preparações 

para limpeza; dentífricos; óleos essenciais; perfumes; 

preparações para perfumar o ar; matérias para polir; 

pomadas para calçado; oléos essenciais aromatizado-
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res de alimentos; produtos de toilette não medicinais; 

cosméticos para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179669

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : CJ Olive Young Corporation

  Endereço : 366, Hangang-daero, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos; pentes e es-

ponjas; escovas; escovas de maquilhagem; escovas 

para sobrancelhas; escovas para unhas; pincéis para 

os lábios; escovas de cabelo; esponjas de pó-de-arroz; 

esponjas utilizadas para a aplicação de maquilhagem; 

caixas para pó compacto [vazias]; bolsas portáteis para 

cosméticos [guarnecidos]; aparelhos para a remoção 

de maquilhagem, elétricos; aparelhos para a remoção 

de maquilhagem, não eléctricos; escovas de dentes 

[não eléctricas]; coçador de couro cabeludo; frascos 

de cosméticos vendidos vazios; panos de limpeza de 

óculos; luvas descartáveis para uso doméstico; utensí-

lios para cozinha; recipientes para uso doméstico ou 

na cozinha; potes; garrafas de água vendidos vazios; 

vaporizadores para perfume vendidos vazios; garrafas 

para cosméticos vendidos vazios; utensílios de higiene 

pessoal; panos de limpeza; fio dental.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179671

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : 

 FOUR SEAS MERCANTILE LIMITED

  Endereço : 23 Manhattan 

Place 21

 21/F Manhattan Place, No. 23 Wang Tai Road, Kowloon 

Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179672

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : 

 FOUR SEAS MERCANTILE LIMITED

  Endereço : 23 Manhattan 

Place 21

 21/F Manhattan Place, No. 23 Wang Tai Road, Kowloon 

Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179673

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179674

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179677

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 KE JIANGANG

  Endereço : 762-804 14

J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179678

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14

1502

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179679

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Paulaner Brauerei Gruppe GmbH 

& Co. KGaA

  Endereço : Ohlmüllerstr. 42, 81541 Munich, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja (não alcoólicos); águas ga-

sosas; bebidas sem álcool; águas minerais [bebidas]; 

sumos; bebidas de sumos de frutas; preparações para 

fazer bebidas; xarope para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179680

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Paulaner Brauerei Gruppe GmbH 

& Co. KGaA

  Endereço : Ohlmüllerstr. 42, 81541 Munich, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179681

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 AQUA SKY HONG KONG LIMITED

  Endereço : 172-180

3 9 F1

 Flat/Rm F1 Blk 3 9/F Golden Dragon Ind. Ctr. 172-180 

Tai Lin Pai Road Kwai Chung NT HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179682

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179683

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179684

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179685

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179686

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179687

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30



N.º 16 — 21-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5787

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179689

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4001 313 E4-01A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179690

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4001 313 E4-01A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179691

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4001 313 E4-01A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179692

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4001 313 E4-01A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179693

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4001 313 E4-01A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179694

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4001 313 E4-01A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179695

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4001 313 E4-01A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179696

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4001 313 E4-01A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179697

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4001 313 E4-01A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179698

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4001 313 E4-01A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179699

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 589-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179700

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

  Endereço : 

498

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ATM POS

C PU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179701

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

  Endereço : 

498

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179702

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.
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  Endereço : 

498

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ATM POS

C PU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179703

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

  Endereço : 

498

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179744

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Tsit Wing International Company 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Island

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179745

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Beer Chang Company Limited

  Endereço : 15 Moo 14, Vibhavadi Rangsit Road, 

Chomphon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 

10900, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja; águas gasosas (sodas); água 

com gás; água potável; água mineral; e bebidas carbo-

natadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179746

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Beer Chang Company Limited

  Endereço : 15 Moo 14, Vibhavadi Rangsit Road, 

Chomphon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 

10900, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja; águas gasosas (sodas); água 

com gás; água potável; água mineral; e bebidas carbo-

natadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179747

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : MIO HARUTAKA

  Endereço : 6-1-13-508, Minami Aoyama, Minato-

-Ku Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; anéis [joalharia]; 

colares [joalharia]; pulseiras [joalharia]; braceletes; 

brincos; brincos para orelhas perfuradas; broches 

[joalharia]; alfinetes [joalharia]; correntes [joalharia]; 

amuletos como artigos de joalharia; correntes para 

chaves para uso como joalharia; jóias para a cabeça; 

jóias para chapéus; jóias para sapatos; pérolas [joalha-

ria]; strass [bijuteria]; caixas para artigos de joalharia; 

estojos para artigos de joalharia; caixas de apresenta-

ção para artigos de joalharia; relógios de mesa ou de 

parede; relógios; braceletes para relógios; caixas de 

apresentação para relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179748

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : MIO HARUTAKA

  Endereço : 6-1-13-508, Minami Aoyama, Minato-

-Ku Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; anéis [joalharia]; 

colares [joalharia]; pulseiras [joalharia]; braceletes; 

brincos; brincos para orelhas perfuradas; broches 

[joalharia]; alfinetes [joalharia]; correntes [joalharia]; 

amuletos como artigos de joalharia; correntes para 

chaves para uso como joalharia; jóias para a cabeça; 

jóias para chapéus; jóias para sapatos; pérolas [joalha-

ria]; strass [bijuteria]; caixas para artigos de joalharia; 

estojos para artigos de joalharia; caixas de apresenta-

ção para artigos de joalharia; relógios de mesa ou de 

parede; relógios; braceletes para relógios; caixas de 

apresentação para relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179749

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Chips de DNA; cabeças de manequins 

para formação de cabeleireiros [aparelhos de ensi-

no]; vidro óptico; coleiras electrónicas para treinar 

animais; ábacos; sapatos de protecção contra aciden-

tes; fechaduras electrónicas; réguas de carpinteiro; 

aparelhos e instrumentos de laboratórios de física e 

química; aparelhos e instrumentos ópticos, excepto 
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óculos e aparelhos fotográficos; máquinas fotográfi-

cas; aparelhos de videoconferência; dispositivos de 

montagem para câmaras e monitores; aparelhos de 

medida; óculos (óptica); óculos de sol; óculos de pro-

tecção para desporto; fotocopiadoras; máquinas de 

calcular, equipamento de processamento de dados e 

computadores; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; aparelhos e equipamentos de salvamen-

to; aparelhos de extinção de incêndios; sistemas de 

alarme sem fios; dispositivos de sinalização luminosa 

de tráfego; máscaras para mergulhadores; botes salva-

-vidas; aparelhos de satél ite; sensores de ar para 

veículos; cercas electrificadas; ensaiadores [aparelhos 

para o controlo] de ovos; aparelhos de ionização não 

destinados ao tratamento do ar ou da água; carregado-

res USB; réguas de alimentação com tomadas móveis; 

tubos de néon para sinalização; pilhas secas; conjuntos 

de baterias auxiliares; aparelhos e instrumentos de 

medição de electricidade; fios eléctricos; adaptadores 

de cabos eléctricos; cabos de carregamento para tele-

fones inteligentes; campainhas eléctricas para portas; 

aparelhos e instrumentos eléctricos de áudio e vídeo; 

televisões; telefones inteligentes; relógios inteligentes; 

auscultadores; auriculares; sistemas de gestão de logís-

tica usando RFID (máquinas de comunicação RFID); 

aparelhos de transmissão e recepção para controlo de 

inventários com base na localização utilizando RFID 

(identificação por radiofrequência); aparelhos de te-

lecomunicações eléctricos; telemóveis; suportes de 

fixação para telefones inteligentes; estojos de protec-

ção para telefones inteligentes; películas de protecção 

adaptadas para telefones inteligentes; suportes para 

telefones inteligentes; bastões para selfies  usados 

como acessórios para telefones inteligentes; robôs de 

ensino; firmware para identificação de etiquetas NFC 

(comunicação em campo próximo); software infor-

mático para recolha, transmissão, armazenamento e 

indexação de dados e documentos; software de nave-

gação; software informático para processamento de 

dados; software para uso na gestão de bases de dados; 

programas de computador para gestão de documentos; 

software; software informático para transmissão, difu-

são de áudio, vídeo, conteúdos multimédia; software 

informático para aplicação e integração de base de 

dados; programas de sistemas operacionais de rede; 

software de aplicação para telefones inteligentes; sof-

tware para criar bases de dados pesquisáveis de infor-

mações e dados; software informático para controlo e 

gestão de aplicações de servidor de acesso; software 

de comércio electrónico; software de protecção de 

privacidade; software de aplicação para telemóveis; 

leitores de código de barras; terminais de pagamen-

tos electrónicos; computadores tablet; computadores; 

hardware e dispositivos periféricos de computador; 

semicondutores; fichas eléctricas; conectores eléctri-

cos; cartuchos de jogos de vídeo; protecções para a 

boca para uso desportivo; luvas para protecção contra 

acidentes; capacetes de protecção contra acidentes; ca-

pacetes de protecção para desporto; máscaras contra 

o pó; roupas para protecção contra incêndios; discos 

acústicos; ficheiros multimédia descarregáveis; metró-

nomos; cartões de crédito com chip IC; ficheiros de 

dados gravados; cartões magnéticos pré-pagos codifi-

cados; cartões magnéticos de identificação; cartões de 

pagamento magnéticos; cupões descarregáveis; bilhe-

tes descarregáveis; certificados de oferta electrónicos 

descarregáveis; películas, impressionadas; publicações 

electrónicas, descarregáveis; mapas electrónicos des-

carregáveis; manuais electrónicos descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179750

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Emissão de cartões de crédito com 

um chip IC; corretagem de pagamentos de compras; 

corretagem de pagamentos móveis; processamento 

de transacções de pagamento por moeda electrónica; 

fornecimento de dinheiro e outros descontos pelo uso 

do cartão de crédito como parte de um programa de 

fidelidade do cliente; emissão de cartão de crédito de 

sócio; emissão de cartão pré-pago com função de car-

tão de sócio; serviços financeiros em relação à gestão 

de cartão pré-pago com função de cartão de sócio; 

fornecimento de descontos em estabelecimentos par-

ticipantes de terceiros através do uso de um cartão de 

sócio; emissão de cartões de pagamento electrónico 

relacionados com programas de bónus e recompensas; 

emissão de cupões de desconto sob a forma de fichas 

de valor; processamento electrónico de pagamentos; 

serviços de cartão de crédito e cartão de lançamento 

em conta corrente; transacções financeiras; serviços de 



N.º 16 — 21-4-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 5793

pagamento de carteira electronica; serviços de paga-

mento fornecidos por meio de aparelhos e dispositivos 

de telecomunicações sem fios; emissão de dinheiro ci-

bernético; emissão de cupões electrónicos sob a forma 

de fichas de valor por meio de telefones inteligentes; 

emissão de certificados de oferta electrónicos que po-

dem ser trocados por produtos ou serviços; emissão de 

cupões de desconto móveis sob a forma de títulos de 

valor; transações electrónicas com cartão de crédito; 

fornecimento de informações no domínio do finan-

ciamento através de carteira eletrónica; pagamentos 

electrónicos para terceiros; serviços de autenticação e 

verificação de transacções; serviços de financiamento; 

processamento de transacções de pagamento; serviços 

de cartão de crédito e cartão de débito; processamen-

to de transacções em dinheiro; serviços de cartão de 

crédito e de cartão de lançamento em conta corrente; 

fornecimento de múltiplas opções de pagamento por 

meio de terminais electrónicos operados pelo cliente 

disponíveis no local em lojas retalhistas; serviços de 

pagamento electrónico envolvendo processamento 

electrónico e subsequente transmissão de dados de 

pagamento de facturas; serviços de pagamento auto-

matizados; corretagem de dinheiro virtual; transferên-

cia de fundos para aquisição de mercadorias, através 

de redes de comunicações electrónicas; serviços de 

pagamento em dinheiro; serviços de financiamento e 

empréstimo; negociação de títulos e obrigações; ser-

viços de corretagem relacionados com instrumentos 

financeiros; serviços de corretagem para investimentos 

de capital; investimento de capital; transferência de 

dinheiro; corretagem de dinheiro; serviços fiduciários; 

acesso a operações bancárias via Internet; corretagem 

de pontos para pagamento de tarifas de restaurante 

na Internet; emissão de certificados de oferta que 

podem redimidos por produtos ou serviços; serviços 

bancários e de seguros; consultadoria relacionada com 

negócios financeiros e monetários; fornecimento de 

informações relacionadas com negócios financeiros e 

monetários; subscrição de seguros de trânsito; subscri-

ção de seguros contra acidentes; serviços de seguros; 

consultadoria e informações sobre seguros; proces-

samento electrónico de indeminizações de seguros e 

dados de pagamento; gestão financeira; processamento 

de informações financeiras; avaliações e estimativas 

fiscais; fornecimento de informações relacionadas com 

bens imobiliários; serviços de gestão imobiliária; ser-

viços imobiliários relacionados com a venda, compra e 

leasing de bens imobiliários; consultoria de crédito ao 

consumidor; consultas de crédito; serviços de correta-

gem alfandegária financeira; fornecimento de informa-

ções relacionadas com avaliação de arte; fornecimento 

de informações relacionadas com avaliação de pedras 

preciosas; serviços filantrópicos relativos a doações 

monetárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179751

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Chips de DNA; cabeças de manequins 

para formação de cabeleireiros [aparelhos de ensi-

no]; vidro óptico; coleiras electrónicas para treinar 

animais; ábacos; sapatos de protecção contra aciden-

tes; fechaduras electrónicas; réguas de carpinteiro; 

aparelhos e instrumentos de laboratórios de física e 

química; aparelhos e instrumentos ópticos, excepto 

óculos e aparelhos fotográficos; máquinas fotográfi-

cas; aparelhos de videoconferência; dispositivos de 

montagem para câmaras e monitores; aparelhos de 

medida; óculos (óptica); óculos de sol; óculos de pro-

tecção para desporto; fotocopiadoras; máquinas de 

calcular, equipamento de processamento de dados e 

computadores; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; aparelhos e equipamentos de salvamen-

to; aparelhos de extinção de incêndios; sistemas de 

alarme sem fios; dispositivos de sinalização luminosa 

de tráfego; máscaras para mergulhadores; botes salva-

-vidas; aparelhos de satélite; sensores de ar para ve-

ículos; cercas electrificadas; ensaiadores [aparelhos 

para o controlo] de ovos; aparelhos de ionização não 

destinados ao tratamento do ar ou da água; carregado-

res USB; réguas de alimentação com tomadas móveis; 

tubos de néon para sinalização; pilhas secas; conjuntos 

de baterias auxiliares; aparelhos e instrumentos de 

medição de electricidade; fios eléctricos; adaptadores 

de cabos eléctricos; cabos de carregamento para tele-

fones inteligentes; campainhas eléctricas para portas; 

aparelhos e instrumentos eléctricos de áudio e vídeo; 

televisões; telefones inteligentes; relógios inteligentes; 

auscultadores; auriculares; sistemas de gestão de logís-

tica usando RFID (máquinas de comunicação RFID); 
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aparelhos de transmissão e recepção para controlo de 

inventários com base na localização utilizando RFID 

(identificação por radiofrequência); aparelhos de te-

lecomunicações eléctricos; telemóveis; suportes de 

fixação para telefones inteligentes; estojos de protec-

ção para telefones inteligentes; películas de protecção 

adaptadas para telefones inteligentes; suportes para 

telefones inteligentes; bastões para selfies  usados 

como acessórios para telefones inteligentes; robôs de 

ensino; firmware para identificação de etiquetas NFC 

(comunicação em campo próximo); software infor-

mático para recolha, transmissão, armazenamento e 

indexação de dados e documentos; software de nave-

gação; software informático para processamento de 

dados; software para uso na gestão de bases de dados; 

programas de computador para gestão de documentos; 

software; software informático para transmissão, difu-

são de áudio, vídeo, conteúdos multimédia; software 

informático para aplicação e integração de base de 

dados; programas de sistemas operacionais de rede; 

software de aplicação para telefones inteligentes; 

software para criar bases de dados pesquisáveis de in-

formações e dados; software informático para controlo 

e gestão de aplicações de servidor de acesso; software 

de comércio electrónico; software de protecção de 

privacidade; software de aplicação para telemóveis; 

leitores de código de barras; terminais de pagamen-

tos electrónicos; computadores tablet; computadores; 

hardware e dispositivos periféricos de computador; 

semicondutores; fichas eléctricas; conectores eléctri-

cos; cartuchos de jogos de vídeo; protecções para a 

boca para uso desportivo; luvas para protecção contra 

acidentes; capacetes de protecção contra acidentes; ca-

pacetes de protecção para desporto; máscaras contra 

o pó; roupas para protecção contra incêndios; discos 

acústicos; ficheiros multimédia descarregáveis; metró-

nomos; cartões de crédito com chip IC; ficheiros de 

dados gravados; cartões magnéticos pré-pagos codifi-

cados; cartões magnéticos de identificação; cartões de 

pagamento magnéticos; cupões descarregáveis; bilhe-

tes descarregáveis; certificados de oferta electrónicos 

descarregáveis; películas, impressionadas; publicações 

electrónicas, descarregáveis; mapas electrónicos des-

carregáveis; manuais electrónicos descarregáveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores lilás, 

lilás claro e branco tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/179752

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Emissão de cartões de crédito com 

um chip IC; corretagem de pagamentos de compras; 

corretagem de pagamentos móveis; processamento 

de transacções de pagamento por moeda electrónica; 

fornecimento de dinheiro e outros descontos pelo uso 

do cartão de crédito como parte de um programa de 

fidelidade do cliente; emissão de cartão de crédito de 

sócio; emissão de cartão pré-pago com função de car-

tão de sócio; serviços financeiros em relação à gestão 

de cartão pré-pago com função de cartão de sócio; 

fornecimento de descontos em estabelecimentos par-

ticipantes de terceiros através do uso de um cartão de 

sócio; emissão de cartões de pagamento electrónico 

relacionados com programas de bónus e recompensas; 

emissão de cupões de desconto sob a forma de fichas 

de valor; processamento electrónico de pagamentos; 

serviços de cartão de crédito e cartão de lançamento 

em conta corrente; transacções financeiras; serviços de 

pagamento de carteira electronica; serviços de paga-

mento fornecidos por meio de aparelhos e dispositivos 

de telecomunicações sem fios; emissão de dinheiro ci-

bernético; emissão de cupões electrónicos sob a forma 

de fichas de valor por meio de telefones inteligentes; 

emissão de certificados de oferta electrónicos que po-

dem ser trocados por produtos ou serviços; emissão de 

cupões de desconto móveis sob a forma de títulos de 

valor; transações electrónicas com cartão de crédito; 

fornecimento de informações no domínio do finan-

ciamento através de carteira eletrónica; pagamentos 

electrónicos para terceiros; serviços de autenticação e 

verificação de transacções; serviços de financiamento; 

processamento de transacções de pagamento; serviços 

de cartão de crédito e cartão de débito; processamen-

to de transacções em dinheiro; serviços de cartão de 

crédito e de cartão de lançamento em conta corrente; 

fornecimento de múltiplas opções de pagamento por 

meio de terminais electrónicos operados pelo cliente 

disponíveis no local em lojas retalhistas; serviços de 

pagamento electrónico envolvendo processamento 

electrónico e subsequente transmissão de dados de 

pagamento de facturas; serviços de pagamento auto-

matizados; corretagem de dinheiro virtual; transferên-
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cia de fundos para aquisição de mercadorias, através 

de redes de comunicações electrónicas; serviços de 

pagamento em dinheiro; serviços de financiamento e 

empréstimo; negociação de títulos e obrigações; ser-

viços de corretagem relacionados com instrumentos 

financeiros; serviços de corretagem para investimentos 

de capital; investimento de capital; transferência de 

dinheiro; corretagem de dinheiro; serviços fiduciários; 

acesso a operações bancárias via Internet; corretagem 

de pontos para pagamento de tarifas de restaurante 

na Internet; emissão de certificados de oferta que 

podem redimidos por produtos ou serviços; serviços 

bancários e de seguros; consultadoria relacionada com 

negócios financeiros e monetários; fornecimento de 

informações relacionadas com negócios financeiros e 

monetários; subscrição de seguros de trânsito; subscri-

ção de seguros contra acidentes; serviços de seguros; 

consultadoria e informações sobre seguros; proces-

samento electrónico de indeminizações de seguros e 

dados de pagamento; gestão financeira; processamento 

de informações financeiras; avaliações e estimativas 

fiscais; fornecimento de informações relacionadas com 

bens imobiliários; serviços de gestão imobiliária; ser-

viços imobiliários relacionados com a venda, compra e 

leasing de bens imobiliários; consultoria de crédito ao 

consumidor; consultas de crédito; serviços de correta-

gem alfandegária financeira; fornecimento de informa-

ções relacionadas com avaliação de arte; fornecimento 

de informações relacionadas com avaliação de pedras 

preciosas; serviços filantrópicos relativos a doações 

monetárias.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores lilás, 

lilás claro e branco tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/179753

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Chips de DNA; cabeças de manequins 

para formação de cabeleireiros [aparelhos de ensi-

no]; vidro óptico; coleiras electrónicas para treinar 

animais; ábacos; sapatos de protecção contra aciden-

tes; fechaduras electrónicas; réguas de carpinteiro; 

aparelhos e instrumentos de laboratórios de física e 

química; aparelhos e instrumentos ópticos, excepto 

óculos e aparelhos fotográficos; máquinas fotográfi-

cas; aparelhos de videoconferência; dispositivos de 

montagem para câmaras e monitores; aparelhos de 

medida; óculos (óptica); óculos de sol; óculos de pro-

tecção para desporto; fotocopiadoras; máquinas de 

calcular, equipamento de processamento de dados e 

computadores; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; aparelhos e equipamentos de salvamen-

to; aparelhos de extinção de incêndios; sistemas de 

alarme sem fios; dispositivos de sinalização luminosa 

de tráfego; máscaras para mergulhadores; botes salva-

-vidas; aparelhos de satél ite; sensores de ar para 

veículos; cercas electrificadas; ensaiadores [aparelhos 

para o controlo] de ovos; aparelhos de ionização não 

destinados ao tratamento do ar ou da água; carregado-

res USB; réguas de alimentação com tomadas móveis; 

tubos de néon para sinalização; pilhas secas; conjuntos 

de baterias auxiliares; aparelhos e instrumentos de 

medição de electricidade; fios eléctricos; adaptadores 

de cabos eléctricos; cabos de carregamento para tele-

fones inteligentes; campainhas eléctricas para portas; 

aparelhos e instrumentos eléctricos de áudio e vídeo; 

televisões; telefones inteligentes; relógios inteligentes; 

auscultadores; auriculares; sistemas de gestão de logís-

tica usando RFID (máquinas de comunicação RFID); 

aparelhos de transmissão e recepção para controlo de 

inventários com base na localização utilizando RFID 

(identificação por radiofrequência); aparelhos de te-

lecomunicações eléctricos; telemóveis; suportes de 

fixação para telefones inteligentes; estojos de protec-

ção para telefones inteligentes; películas de protecção 

adaptadas para telefones inteligentes; suportes para 

telefones inteligentes; bastões para selfies  usados 

como acessórios para telefones inteligentes; robôs de 

ensino; firmware para identificação de etiquetas NFC 

(comunicação em campo próximo); software infor-

mático para recolha, transmissão, armazenamento e 

indexação de dados e documentos; software de nave-

gação; software informático para processamento de 

dados; software para uso na gestão de bases de dados; 

programas de computador para gestão de documentos; 

software; software informático para transmissão, difu-

são de áudio, vídeo, conteúdos multimédia; software 

informático para aplicação e integração de base de 

dados; programas de sistemas operacionais de rede; 

software de aplicação para telefones inteligentes; 

software para criar bases de dados pesquisáveis de in-
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formações e dados; software informático para controlo 

e gestão de aplicações de servidor de acesso; software 

de comércio electrónico; software de protecção de 

privacidade; software de aplicação para telemóveis; 

leitores de código de barras; terminais de pagamen-

tos electrónicos; computadores tablet; computadores; 

hardware e dispositivos periféricos de computador; 

semicondutores; fichas eléctricas; conectores eléctri-

cos; cartuchos de jogos de vídeo; protecções para a 

boca para uso desportivo; luvas para protecção contra 

acidentes; capacetes de protecção contra acidentes; ca-

pacetes de protecção para desporto; máscaras contra 

o pó; roupas para protecção contra incêndios; discos 

acústicos; ficheiros multimédia descarregáveis; metró-

nomos; cartões de crédito com chip IC; ficheiros de 

dados gravados; cartões magnéticos pré-pagos codifi-

cados; cartões magnéticos de identificação; cartões de 

pagamento magnéticos; cupões descarregáveis; bilhe-

tes descarregáveis; certificados de oferta electrónicos 

descarregáveis; películas, impressionadas; publicações 

electrónicas, descarregáveis; mapas electrónicos des-

carregáveis; manuais electrónicos descarregáveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores lilás, 

lilás claro e branco tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/179754

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Emissão de cartões de crédito com 

um chip IC; corretagem de pagamentos de compras; 

corretagem de pagamentos móveis; processamento 

de transacções de pagamento por moeda electrónica; 

fornecimento de dinheiro e outros descontos pelo uso 

do cartão de crédito como parte de um programa de 

fidelidade do cliente; emissão de cartão de crédito de 

sócio; emissão de cartão pré-pago com função de car-

tão de sócio; serviços financeiros em relação à gestão 

de cartão pré-pago com função de cartão de sócio; 

fornecimento de descontos em estabelecimentos par-

ticipantes de terceiros através do uso de um cartão de 

sócio; emissão de cartões de pagamento electrónico 

relacionados com programas de bónus e recompensas; 

emissão de cupões de desconto sob a forma de fichas 

de valor; processamento electrónico de pagamentos; 

serviços de cartão de crédito e cartão de lançamento 

em conta corrente; transacções financeiras; serviços de 

pagamento de carteira electronica; serviços de paga-

mento fornecidos por meio de aparelhos e dispositivos 

de telecomunicações sem fios; emissão de dinheiro ci-

bernético; emissão de cupões electrónicos sob a forma 

de fichas de valor por meio de telefones inteligentes; 

emissão de certificados de oferta electrónicos que po-

dem ser trocados por produtos ou serviços; emissão de 

cupões de desconto móveis sob a forma de títulos de 

valor; transações electrónicas com cartão de crédito; 

fornecimento de informações no domínio do finan-

ciamento através de carteira eletrónica; pagamentos 

electrónicos para terceiros; serviços de autenticação e 

verificação de transacções; serviços de financiamento; 

processamento de transacções de pagamento; serviços 

de cartão de crédito e cartão de débito; processamen-

to de transacções em dinheiro; serviços de cartão de 

crédito e de cartão de lançamento em conta corrente; 

fornecimento de múltiplas opções de pagamento por 

meio de terminais electrónicos operados pelo cliente 

disponíveis no local em lojas retalhistas; serviços de 

pagamento electrónico envolvendo processamento 

electrónico e subsequente transmissão de dados de 

pagamento de facturas; serviços de pagamento auto-

matizados; corretagem de dinheiro virtual; transferên-

cia de fundos para aquisição de mercadorias, através 

de redes de comunicações electrónicas; serviços de 

pagamento em dinheiro; serviços de financiamento e 

empréstimo; negociação de títulos e obrigações; ser-

viços de corretagem relacionados com instrumentos 

financeiros; serviços de corretagem para investimentos 

de capital; investimento de capital; transferência de 

dinheiro; corretagem de dinheiro; serviços fiduciários; 

acesso a operações bancárias via Internet; corretagem 

de pontos para pagamento de tarifas de restaurante 

na Internet; emissão de certificados de oferta que 

podem redimidos por produtos ou serviços; serviços 

bancários e de seguros; consultadoria relacionada com 

negócios financeiros e monetários; fornecimento de 

informações relacionadas com negócios financeiros e 

monetários; subscrição de seguros de trânsito; subscri-

ção de seguros contra acidentes; serviços de seguros; 

consultadoria e informações sobre seguros; proces-

samento electrónico de indeminizações de seguros e 
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dados de pagamento; gestão financeira; processamento 

de informações financeiras; avaliações e estimativas 

fiscais; fornecimento de informações relacionadas com 

bens imobiliários; serviços de gestão imobiliária; ser-

viços imobiliários relacionados com a venda, compra e 

leasing de bens imobiliários; consultoria de crédito ao 

consumidor; consultas de crédito; serviços de correta-

gem alfandegária financeira; fornecimento de informa-

ções relacionadas com avaliação de arte; fornecimento 

de informações relacionadas com avaliação de pedras 

preciosas; serviços filantrópicos relativos a doações 

monetárias.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores lilás, 

lilás claro e branco tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/179755

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : Rua dos Clerigos no 76 r/c, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179763

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

/ /

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179764

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179765

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179768

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 748

25 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179794

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

99

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179795

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

99

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179796

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

99

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179797

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

99

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179798

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

99

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179799

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

99

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179880

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179881

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179882

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179883

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179884

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179886

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179887

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179888

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179889

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179890

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180029

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Peonya S.r.l.s.
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  Endereço : Via Degli Equi No. 34, I-65127, Pes-

cara, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180030

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Peonya S.r.l.s.

  Endereço : Via Degli Equi No. 34, I-65127, Pes-

cara, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180193

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NIPPON ICHI SOFTWARE, 

INC.

  Endereço : 3-17, Sohara Tsukioka-cho, Kakami-

gahara-shi Gifu-Ken 504-0903 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de vídeo para 

máquinas de jogo para uso doméstico; programas de 

jogos de vídeo descarregáveis ou instaláveis para má-

quinas de jogo para uso doméstico; circuitos electróni-

cos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos 

magnéticos, cassetes magnéticas, cartões de memória 

ROM, cartuchos de ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e 

outros dispositivos de armazenamento para gravação 

com programas de jogo para máquinas de jogo para 

uso doméstico; cartões de memória para máquinas de 

jogos de vídeo de consumidor; cartões de memória 

para máquinas de jogos de vídeo; programas de jogo 

para máquinas de jogo de vídeo de arcada; programas 

de jogos de vídeo descarregáveis ou instaláveis para 

máquinas de jogo de vídeo de arcada; circuitos electró-

nicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos 

magnéticos, cassetes magnéticas, cartões de memória 

ROM, cartuchos de ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e 

outros dispositivos de armazenamento para gravação 

com programas de jogo para máquinas de jogo de ví-

deo de arcada; programas (gravados) para aparelhos 

de jogos portáteis com ecrã de cristais líquidos; pro-

gramas de jogos de vídeo descarregáveis ou instaláveis 

para aparelhos de jogos portáteis com ecrã de cristais 

líquidos; circuitos electrónicos, discos magnéticos, 

discos ópticos, discos ópticos magnéticos, cassetes 

magnéticas, cartões de memória ROM, cartuchos de 

ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e outros dispositivos 

de armazenamento para gravação com programas de 

jogo para aparelhos de jogos portáteis com ecrã de 

cristais líquidos; dispositivos de armazenamento com 

programas gravados para telemóveis; programas infor-

máticos para telemóveis;  programas informáticos des-

carregáveis ou instaláveis para telemóveis; estojos para 

telemóveis; estojos para telemóveis; peças e acessórios 

para telefones móveis; programas de jogos para tele-

móveis; peças (na Classe 9) para telemóveis; peças (na 

Classe 9) para máquinas e aparelhos de comunicação; 

programas de computador descarregáveis ou instalá-

veis; programas de computador; circuitos electróni-

cos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos 

magnéticos, cassetes magnéticas, cartões de memória 

ROM, cartuchos de ROM, CD-ROMs, DVD-ROMs e 

outros dispositivos de armazenamento para gravação 

com programas de computador; programas de jogos de 

vídeo descarregáveis ou instaláveis; programas de jo-

gos de vídeo; imagens fixas descarregáveis; música des-

carregável; filmes descarregáveis; sons descarregáveis; 

vídeos descarregáveis; correias para telemóveis; íma-

nes decorativos; auriculares; auscultadores; cassetes 

de vídeo e discos de vídeo gravados; discos compactos 

(áudio-vídeo); circuitos electrónicos e CD-ROMs gra-

vados com programas automáticos de performance 

para instrumentos musicais electrónicos; publicações 

electrónicas, descarregáveis.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180194

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NIPPON ICHI SOFTWARE, 

INC.

  Endereço : 3-17, Sohara Tsukioka-cho, Kakami-

gahara-shi Gifu-Ken 504-0903 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de jogos para máquinas 

de jogo para uso doméstico; fornecimento de jogos 

para máquinas de jogo de vídeo de arcada; forneci-

mento de jogos para telefones inteligentes; forneci-

mento de jogos para telefones movéis; fornecimento 

de jogos através de linhas de telecomunicação; servi-

ços online de bibliotecas de referência de literatura 

e registos documentais; serviços de bibliotecas de 

referência de literatura e registos documentais; for-

necimento de publicações electrónicas, não descar-

regáveis;  fornecimento de imagens, vídeos e filmes 

através de meios de comunicação, não descarregáveis; 

fornecimento de música e sons através de meios de 

comunicação, não descarregáveis; serviços de entrete-

nimento; informação sobre entretenimento; informa-

ção recreativa; serviços de salões de jogos; serviços de 

clubes (de entretenimento ou educativos); organização 

de espectáculos; arranjo e organização de filmes, es-

pectáculos, peças teatrais ou espectáculos de música; 

organização, arranjo e condução de eventos de jogo 

de vídeo; publicação de livros; serviços de publicação 

electrónica; produção de programas de rádio e de 

televisão; encenação de programas de rádio e televi-

são; preparação de subtítulos para filmes; serviços de 

redação de guiões; produção de programas de rádio e 

televisão; entretenimento radiofónico; entretenimento 

televisivo; serviços de composição musical; exibição 

de filmes de cinema ou produção e distribuição de fil-

mes cinematográficos; apresentação de espectáculos 

ao vivo; direcção ou apresentação de peças teatrais; 

apresentação de espectáculos musicais; apresentação 

de espectáculos de entretenimento sob a forma de ac-

tuações de orquestras; produção de espectáculos.

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/152579 2021/03/26 2021/03/26

PADARIA E PASTELARIA MAXIM'S LIMITADA

30

N/154329 2021/03/26 2021/03/26 25

N/154330 2021/03/26 2021/03/26 35

N/155547 2021/03/26 2021/03/26

Wuhan Channel Connectivity Information Technology Co., Ltd.

43

N/158607 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 09

N/158608 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 09
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N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/162437 2021/03/26 2021/03/26 Procter & Gamble Health Limited 29

N/165163 2021/03/26 2021/03/26 BOUCHERON PARFUMS SAS 03

N/166559 2021/03/26 2021/03/26 MONOPRIX 35

N/167866 2021/03/26 2021/03/26 AI 

AI Orthoclear Lda.

10

N/168701 2021/03/26 2021/03/26 ST HUBERT 29

N/168804 2021/03/26 2021/03/26

Ng Helena

43

N/169722 2021/03/26 2021/03/26 VALENTINO S.p.A. 18

N/170085 2021/03/26 2021/03/26 Centre for Novostics Limited 10

N/170507 2021/03/26 2021/03/26 Benesse Corporation 16

N/170563 2021/03/26 2021/03/26 Oxford BioMedica Plc 05

N/170564 2021/03/26 2021/03/26 Oxford BioMedica Plc 40

N/170565 2021/03/26 2021/03/26 Oxford BioMedica Plc 42

N/170568 2021/03/26 2021/03/26 Oxford BioMedica Plc 05

N/170569 2021/03/26 2021/03/26 Oxford BioMedica Plc 40

N/170570 2021/03/26 2021/03/26 Oxford BioMedica Plc 42

N/170574 2021/03/26 2021/03/26 Oxford BioMedica Plc 40

N/170575 2021/03/26 2021/03/26 Oxford BioMedica Plc 42

N/170585 2021/03/26 2021/03/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/170586 2021/03/26 2021/03/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 41

N/170587 2021/03/26 2021/03/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/170588 2021/03/26 2021/03/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/170589 2021/03/26 2021/03/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 41

N/170590 2021/03/26 2021/03/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/170884 2021/03/26 2021/03/26 Tata’s Natural Alchemy, LLC 03

N/170912 2021/03/26 2021/03/26 The Dow Chemical Company 02

N/170913 2021/03/26 2021/03/26 The Dow Chemical Company 04

N/170914 2021/03/26 2021/03/26 The Dow Chemical Company 17

N/170945 2021/03/26 2021/03/26 Plus X Creative Partners 03

N/170946 2021/03/26 2021/03/26 Plus X Creative Partners 35

N/170947 2021/03/26 2021/03/26 Plus X Creative Partners 03

N/170948 2021/03/26 2021/03/26 Plus X Creative Partners 35

N/170949 2021/03/26 2021/03/26 PPB STUDIOS CO., LTD. 03

N/170950 2021/03/26 2021/03/26 PPB STUDIOS CO., LTD. 35

N/170951 2021/03/26 2021/03/26 PPB STUDIOS CO., LTD. 03

N/170952 2021/03/26 2021/03/26 PPB STUDIOS CO., LTD. 35

N/170954 2021/03/26 2021/03/26 The Boots Company PLC 03

N/171041 2021/03/26 2021/03/26 Holians Co., Ltd. 03

N/171042 2021/03/26 2021/03/26 Holians Co., Ltd. 35
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N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/171043 2021/03/26 2021/03/26 Holians Co., Ltd. 03

N/171044 2021/03/26 2021/03/26 Holians Co., Ltd. 35

N/171045 2021/03/26 2021/03/26 Vu’or Co., Ltd. 03

N/171046 2021/03/26 2021/03/26 Vu’or Co., Ltd. 35

N/171047 2021/03/26 2021/03/26 Vu’or Co., Ltd. 03

N/171048 2021/03/26 2021/03/26 Vu’or Co., Ltd. 35

N/171588 2021/03/26 2021/03/26 Wethecore Co., Ltd. 03

N/171589 2021/03/26 2021/03/26 Wethecore Co., Ltd. 35

N/171956 2021/03/26 2021/03/26 Sapphire Pharmaceuticals (International) Ltd 05

N/171957 2021/03/26 2021/03/26 Sapphire Pharmaceuticals (International) Ltd 10

N/171958 2021/03/26 2021/03/26 Sapphire Pharmaceuticals (International) Ltd 05

N/171959 2021/03/26 2021/03/26 Sapphire Pharmaceuticals (International) Ltd 10

N/172000 2021/03/26 2021/03/26 De Beers Jewellers Limited 14

N/172001 2021/03/26 2021/03/26 De Beers Jewellers Limited 35

N/172095 2021/03/26 2021/03/26

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

10

N/172096 2021/03/26 2021/03/26

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

10

N/172097 2021/03/26 2021/03/26

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

10

N/172098 2021/03/26 2021/03/26

OKAMOTO INDUSTRIES, INC.

10

N/172191 2021/03/26 2021/03/26

MONSTER ENERGY COMPANY

30

N/172192 2021/03/26 2021/03/26

MONSTER ENERGY COMPANY

32

N/172216 2021/03/26 2021/03/26 CJ CGV CO., LTD. 41

N/172229 2021/03/26 2021/03/26 The Ultimate Software Group, Inc. 09

N/172230 2021/03/26 2021/03/26 The Ultimate Software Group, Inc. 35

N/172231 2021/03/26 2021/03/26 The Ultimate Software Group, Inc. 42

N/172296 2021/03/26 2021/03/26 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY 29

N/172297 2021/03/26 2021/03/26 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY 32

N/172298 2021/03/26 2021/03/26 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY 32

N/172299 2021/03/26 2021/03/26 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY 29

N/172300 2021/03/26 2021/03/26 VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY 32

N/172306 2021/03/26 2021/03/26 36

N/172312 2021/03/26 2021/03/26 36

N/172318 2021/03/26 2021/03/26 36

N/172330 2021/03/26 2021/03/26 36

N/172499 2021/03/26 2021/03/26 30

N/172587 2021/03/26 2021/03/26 16
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N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/172591 2021/03/26 2021/03/26 42

N/172593 2021/03/26 2021/03/26 16

N/172597 2021/03/26 2021/03/26 42

N/172599 2021/03/26 2021/03/26 16

N/172603 2021/03/26 2021/03/26 42

N/172608 2021/03/26 2021/03/26

Fu Ying

29

N/172822 2021/03/26 2021/03/26 MTT Group Holdings Limited 09

N/172823 2021/03/26 2021/03/26 MTT Group Holdings Limited 35

N/172824 2021/03/26 2021/03/26 MTT Group Holdings Limited 37

N/172825 2021/03/26 2021/03/26 MTT Group Holdings Limited 38

N/172826 2021/03/26 2021/03/26 MTT Group Holdings Limited 41

N/172827 2021/03/26 2021/03/26 MTT Group Holdings Limited 42

N/172828 2021/03/26 2021/03/26 Neutron Therapeutics Inc. 09

N/172880 2021/03/26 2021/03/26 Bonnier Corporation 08

N/172881 2021/03/26 2021/03/26 Bonnier Corporation 21

N/172944 2021/03/26 2021/03/26 Wethecore Co., Ltd. 03

N/172945 2021/03/26 2021/03/26 Wethecore Co., Ltd. 35

N/172979 2021/03/26 2021/03/26 Plus X Creative Partners 03

N/172980 2021/03/26 2021/03/26 Plus X Creative Partners 35

N/173070 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 09

N/173075 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 09

N/173076 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 14

N/173077 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 18

N/173078 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 25

N/173084 2021/03/26 2021/03/26 Thinxtra Ltd 38

N/173085 2021/03/26 2021/03/26 Thinxtra Ltd 42

N/173088 2021/03/26 2021/03/26 Thinxtra Ltd 38

N/173089 2021/03/26 2021/03/26 Thinxtra Ltd 42

N/173090 2021/03/26 2021/03/26 Ordinance Co.,Ltd. 03

N/173114 2021/03/26 2021/03/26 BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 30

N/173246 2021/03/26 2021/03/26 Rocco Piccirillo

Maria Cristina Piccirillo

25

N/173247 2021/03/26 2021/03/26 Rocco Piccirillo

Maria Cristina Piccirillo

35

N/173260 2021/03/26 2021/03/26

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/173273 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 05

N/173274 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 05

N/173275 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 05
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N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/173276 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 05

N/173277 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 05

N/173278 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 05

N/173279 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 05

N/173280 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 05

N/173281 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 10

N/173282 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 05

N/173283 2021/03/26 2021/03/26 NOVARTIS AG 05

N/173307 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 38

N/173308 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 41

N/173309 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 38

N/173310 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 41

N/173408 2021/03/26 2021/03/26 Philip Morris Products S.A. 34

N/173414 2021/03/26 2021/03/26

CHENG YUEZHONG

34

N/173471 2021/03/26 2021/03/26 Toughbuilt Industries, Inc 07

N/173472 2021/03/26 2021/03/26 Toughbuilt Industries, Inc 08

N/173473 2021/03/26 2021/03/26 Toughbuilt Industries, Inc 09

N/173474 2021/03/26 2021/03/26 Toughbuilt Industries, Inc 18

N/173475 2021/03/26 2021/03/26 Toughbuilt Industries, Inc 20

N/173569 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 09

N/173570 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 38

N/173571 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 41

N/173573 2021/03/26 2021/03/26 Apple Inc. 45

N/173584 2021/03/26 2021/03/26 LOW KIN KOK

LOW KIEN POH

30

N/173598 2021/03/26 2021/03/26 DESCENTE, LTD. 28

N/173635 2021/03/26 2021/03/26

Fan Sai Fong

35

N/173636 2021/03/26 2021/03/26

Fan Sai Fong

43

N/173638 2021/03/26 2021/03/26

BOOST HEALTH INDUSTRY INNOVATION 

DEVELOPMENT LIMITED

30

N/173651 2021/03/26 2021/03/26 LG Corp. 03

N/173652 2021/03/26 2021/03/26 LG Corp. 03

N/173653 2021/03/26 2021/03/26 LG Corp. 03

N/173690 2021/03/26 2021/03/26 Philip Morris Products S.A. 34

N/173702 2021/03/26 2021/03/26 LIVELONG PET NUTRITION CORPORATION 31

N/173703 2021/03/26 2021/03/26 LIVELONG PET NUTRITION CORPORATION 35

N/173769 2021/03/26 2021/03/26 Lorenzo Manta 25
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N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/173770 2021/03/26 2021/03/26 Lorenzo Manta 35

N/173838 2021/03/26 2021/03/26

LONALONA INC.

03

N/173863 2021/03/26 2021/03/26 TX

SHIELD TX (UK) LIMITED

05

N/173864 2021/03/26 2021/03/26 TX

SHIELD TX (UK) LIMITED

05

N/173921 2021/03/26 2021/03/26

E T DESIGN & BUILD LIMITED

37

N/174027 2021/03/26 2021/03/26 10

N/174031 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 09

N/174032 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 14

N/174033 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 18

N/174034 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 25

N/174035 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 09

N/174036 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 14

N/174037 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 18

N/174038 2021/03/26 2021/03/26 CHRISTIAN DIOR COUTURE 25

N/174052 2021/03/26 2021/03/26 Oatly AB 05

N/174130 2021/03/26 2021/03/26 Next Step Productions LLC 41

N/174162 2021/03/26 2021/03/26

Benenden School

16

N/174163 2021/03/26 2021/03/26

Benenden School

25

N/174165 2021/03/26 2021/03/26

Benenden School

16

N/174166 2021/03/26 2021/03/26

Benenden School

25

N/174177 2021/03/26 2021/03/26 Colopl, Inc. 26

N/174200 2021/03/26 2021/03/26 Plus X Creative Partners 03

N/174201 2021/03/26 2021/03/26 Plus X Creative Partners 35

N/174202 2021/03/26 2021/03/26 Holians Co., Ltd. 03

N/174203 2021/03/26 2021/03/26 Holians Co., Ltd. 35

N/174204 2021/03/26 2021/03/26 Vu’or Co., Ltd. 35

N/174205 2021/03/26 2021/03/26 Vu’or Co., Ltd. 03

N/174257 2021/03/26 2021/03/26 Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/174290 2021/03/26 2021/03/26

Primex Pharmaceuticals AG

05

N/174298 2021/03/26 2021/03/26

L'OVEDBABY, LLC

25

N/174307 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

09
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N/174308 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

16

N/174309 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

35

N/174310 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

36

N/174311 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

39

N/174312 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

42

N/174313 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

09

N/174314 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

16

N/174315 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

35

N/174316 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

36

N/174317 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

39

N/174318 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

42

N/174319 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

09

N/174320 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

16

N/174321 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

35

N/174322 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

36

N/174323 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

39

N/174324 2021/03/26 2021/03/26

SF (IP) LIMITED

42

N/174339 2021/03/26 2021/03/26

Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei Tecmo 

Games)

09

N/174356 2021/03/26 2021/03/26 DRETEC CO.,LTD 07

N/174357 2021/03/26 2021/03/26 DRETEC CO.,LTD 08

N/174358 2021/03/26 2021/03/26 DRETEC CO.,LTD 09

N/174359 2021/03/26 2021/03/26 DRETEC CO.,LTD 10

N/174360 2021/03/26 2021/03/26 DRETEC CO.,LTD 11

N/174361 2021/03/26 2021/03/26 DRETEC CO.,LTD 14
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N/174362 2021/03/26 2021/03/26 DRETEC CO.,LTD 21

N/174379 2021/03/26 2021/03/26 FONTERRA TM LIMITED 30

N/174380 2021/03/26 2021/03/26 FONTERRA TM LIMITED 30

N/174381 2021/03/26 2021/03/26 FONTERRA TM LIMITED 30

N/174499 2021/03/26 2021/03/26

POWERMAC GESTÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

LIMITADA

30

N/174564 2021/03/26 2021/03/26

SHEK KA WA 

01

N/174565 2021/03/26 2021/03/26

SHEK KA WA

01

N/174566 2021/03/26 2021/03/26

SHEK KA WA

37

N/174587 2021/03/26 2021/03/26 A TEC INC. 28

N/174694 2021/03/26 2021/03/26 TOYO JIDOKI CO., LTD. 07

N/174705 2021/03/26 2021/03/26 Antonio Luque Carmona 25

N/174706 2021/03/26 2021/03/26 Antonio Luque Carmona 35

N/174707 2021/03/26 2021/03/26 Susana Quiles Miguel 25

N/174708 2021/03/26 2021/03/26 Susana Quiles Miguel 35

N/174711 2021/03/26 2021/03/26 THOMAI PAPADIMITRIOU 25

N/174712 2021/03/26 2021/03/26 THOMAI PAPADIMITRIOU 35

N/174793 2021/03/26 2021/03/26 SPINTEC D.O.O. 28

N/174794 2021/03/26 2021/03/26 SPINTEC D.O.O. 41

N/174823 2021/03/26 2021/03/26 LABORATORIOS VALQUER S.L. 03

N/174824 2021/03/26 2021/03/26 LABORATORIOS VALQUER S.L. 03

N/174889 2021/03/26 2021/03/26 VOSGES IP, LLC 30

N/174890 2021/03/26 2021/03/26 VOSGES IP, LLC 30

N/174904 2021/03/26 2021/03/26 43

N/174905 2021/03/26 2021/03/26 09

N/174906 2021/03/26 2021/03/26

Marvisia International Fashion Co., Ltd.

18

N/174907 2021/03/26 2021/03/26

Marvisia International Fashion Co., Ltd.

25

N/174908 2021/03/26 2021/03/26

Marvisia International Fashion Co., Ltd.

35

N/174909 2021/03/26 2021/03/26 29

N/174910 2021/03/26 2021/03/26 30

N/174911 2021/03/26 2021/03/26

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

09

N/174912 2021/03/26 2021/03/26

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

16
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N/174914 2021/03/26 2021/03/26

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

03

N/174915 2021/03/26 2021/03/26

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

05

N/174916 2021/03/26 2021/03/26

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

09

N/174917 2021/03/26 2021/03/26

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

16

N/174918 2021/03/26 2021/03/26

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

21

N/174928 2021/03/26 2021/03/26 44

N/174929 2021/03/26 2021/03/26 35

N/174930 2021/03/26 2021/03/26 36

N/174931 2021/03/26 2021/03/26 07

N/174932 2021/03/26 2021/03/26 11

N/174936 2021/03/26 2021/03/26 Waterly Pharmaceuticals Pty Ltd 11

N/174941 2021/03/26 2021/03/26 DSM IP Assets B.V. 05

N/174942 2021/03/26 2021/03/26 41

N/174943 2021/03/26 2021/03/26 41

N/174944 2021/03/26 2021/03/26 32

N/174945 2021/03/26 2021/03/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/174946 2021/03/26 2021/03/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/174947 2021/03/26 2021/03/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/174948 2021/03/26 2021/03/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 41

N/174952 2021/03/26 2021/03/26 NANZUKA co.,ltd. 06

N/174953 2021/03/26 2021/03/26 NANZUKA co.,ltd. 14

N/174954 2021/03/26 2021/03/26 NANZUKA co.,ltd. 20

N/174955 2021/03/26 2021/03/26 NANZUKA co.,ltd. 25

N/174956 2021/03/26 2021/03/26 NANZUKA co.,ltd. 28

N/174965 2021/03/26 2021/03/26

LEI CHAN CHEONG

43

N/174966 2021/03/26 2021/03/26

CHONG KA CHON

43

N/174967 2021/03/26 2021/03/26

CHONG HO I

30

N/174971 2021/03/26 2021/03/26

HAPE INTERNATIONAL (NINGBO) LTD.

15

N/174972 2021/03/26 2021/03/26

HAPE INTERNATIONAL (NINGBO) LTD.

28

N/174973 2021/03/26 2021/03/26

HAPE INTERNATIONAL (NINGBO) LTD.

35
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N/174983 2021/03/26 2021/03/26

Strong Brave Limited

44

N/174984 2021/03/26 2021/03/26

Strong Brave Limited

44

N/174985 2021/03/26 2021/03/26 N.V. Nutricia 05

N/174986 2021/03/26 2021/03/26 N.V. Nutricia 05

N/174987 2021/03/26 2021/03/26 N.V. Nutricia 05

N/174988 2021/03/26 2021/03/26 N.V. Nutricia 05

N/175007 2021/03/26 2021/03/26 Triumph Intertrade AG 25

N/175013 2021/03/26 2021/03/26

TOYO MALL LIMITED

35

N/175014 2021/03/26 2021/03/26

TOYO MALL LIMITED

36

N/175015 2021/03/26 2021/03/26 Lee Kum Kee Company Limited 29

N/175016 2021/03/26 2021/03/26 Lee Kum Kee Company Limited 30

N/175017 2021/03/26 2021/03/26 Lee Kum Kee Company Limited 29

N/175018 2021/03/26 2021/03/26 Lee Kum Kee Company Limited 30

N/175023 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175024 2021/03/26 2021/03/26 43

N/175026 2021/03/26 2021/03/26 10

N/175029 2021/03/26 2021/03/26

LEONG SOU SAM

30

N/175033 2021/03/26 2021/03/26 BODEGAS PORTIA, S.L. 33

N/175034 2021/03/26 2021/03/26 BODEGAS CAMPILLO, S.L. 33

N/175035 2021/03/26 2021/03/26

HONG KONG RENDE TOBACCO GROUP LIMITED

34

N/175036 2021/03/26 2021/03/26 OSAKA KUMA PTE. LTD. 35

N/175037 2021/03/26 2021/03/26 OSAKA KUMA PTE. LTD. 35

N/175038 2021/03/26 2021/03/26 OSAKA KUMA PTE. LTD. 35

N/175039 2021/03/26 2021/03/26 OSAKA KUMA PTE. LTD. 35

N/175046 2021/03/26 2021/03/26 12

N/175047 2021/03/26 2021/03/26 12

N/175048 2021/03/26 2021/03/26 12

N/175049 2021/03/26 2021/03/26 12

N/175050 2021/03/26 2021/03/26 12

N/175055 2021/03/26 2021/03/26 03

N/175056 2021/03/26 2021/03/26 Colgate-Palmolive Company 21

N/175070 2021/03/26 2021/03/26

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., 

LTD.

41
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N/175071 2021/03/26 2021/03/26

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., 

LTD.

38

N/175072 2021/03/26 2021/03/26

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., 

LTD.

35

N/175073 2021/03/26 2021/03/26

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., 

LTD.

11

N/175074 2021/03/26 2021/03/26

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., 

LTD.

09

N/175075 2021/03/26 2021/03/26

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., 

LTD.

42

N/175076 2021/03/26 2021/03/26 FRANCISCO COSTELA MUÑOZ 35

N/175079 2021/03/26 2021/03/26 FRANCISCO COSTELA MUÑOZ 09

N/175080 2021/03/26 2021/03/26 10

N/175081 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175083 2021/03/26 2021/03/26

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

29

N/175084 2021/03/26 2021/03/26

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

30

N/175085 2021/03/26 2021/03/26

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

32

N/175086 2021/03/26 2021/03/26

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

35

N/175087 2021/03/26 2021/03/26

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

43

N/175094 2021/03/26 2021/03/26 N.V. Nutricia 29

N/175095 2021/03/26 2021/03/26 North Sea Retailers Holdings Limited 09

N/175096 2021/03/26 2021/03/26 North Sea Retailers Holdings Limited 16

N/175097 2021/03/26 2021/03/26 North Sea Retailers Holdings Limited 35

N/175098 2021/03/26 2021/03/26 North Sea Retailers Holdings Limited 36

N/175099 2021/03/26 2021/03/26 North Sea Retailers Holdings Limited 38

N/175100 2021/03/26 2021/03/26 North Sea Retailers Holdings Limited 09

N/175101 2021/03/26 2021/03/26 North Sea Retailers Holdings Limited 16

N/175102 2021/03/26 2021/03/26 North Sea Retailers Holdings Limited 35

N/175103 2021/03/26 2021/03/26 North Sea Retailers Holdings Limited 36

N/175104 2021/03/26 2021/03/26 North Sea Retailers Holdings Limited 38

N/175105 2021/03/26 2021/03/26 OLACARACOLA CONFECCIONES ,S.L. 25

N/175106 2021/03/26 2021/03/26 OLACARACOLA CONFECCIONES ,S.L. 35
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N/175111 2021/03/26 2021/03/26

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

07

N/175112 2021/03/26 2021/03/26

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

09

N/175113 2021/03/26 2021/03/26

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

11

N/175114 2021/03/26 2021/03/26

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

07

N/175115 2021/03/26 2021/03/26

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

09

N/175116 2021/03/26 2021/03/26

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

11

N/175117 2021/03/26 2021/03/26

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

09

N/175118 2021/03/26 2021/03/26

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

07

N/175119 2021/03/26 2021/03/26

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

11

N/175120 2021/03/26 2021/03/26 Pearson Education Limited 09

N/175121 2021/03/26 2021/03/26 Pearson Education Limited 16

N/175124 2021/03/26 2021/03/26 Pearson Education Limited 42

N/175154 2021/03/26 2021/03/26 SALTO SYSTEMS, S.L. 09

N/175155 2021/03/26 2021/03/26 SUBARU CORPORATION 12

N/175157 2021/03/26 2021/03/26 ERDINGER Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG 32

N/175158 2021/03/26 2021/03/26 ERDINGER Weißbräu Werner Brombach GmbH & Co. KG 32

N/175159 2021/03/26 2021/03/26

NISSIN FOODS COMPANY LIMITED

30

N/175160 2021/03/26 2021/03/26

NISSIN FOODS COMPANY LIMITED

30

N/175161 2021/03/26 2021/03/26

NISSIN FOODS COMPANY LIMITED

30

N/175162 2021/03/26 2021/03/26

NISSIN FOODS COMPANY LIMITED

30

N/175165 2021/03/26 2021/03/26 McDonald’s International Property Company, Ltd. 29

N/175167 2021/03/26 2021/03/26 Alticor Inc. 03

N/175169 2021/03/26 2021/03/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/175170 2021/03/26 2021/03/26

GOOD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD.

39

N/175176 2021/03/26 2021/03/26 37

N/175177 2021/03/26 2021/03/26 37

N/175178 2021/03/26 2021/03/26  37

N/175179 2021/03/26 2021/03/26 37
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N/175180 2021/03/26 2021/03/26 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/175181 2021/03/26 2021/03/26 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/175182 2021/03/26 2021/03/26 Major League Baseball Properties, Inc. 03

N/175183 2021/03/26 2021/03/26 Major League Baseball Properties, Inc. 03

N/175184 2021/03/26 2021/03/26 Major League Baseball Properties, Inc. 03

N/175185 2021/03/26 2021/03/26 Major League Baseball Properties, Inc. 03

N/175186 2021/03/26 2021/03/26 Major League Baseball Properties, Inc. 03

N/175190 2021/03/26 2021/03/26 42

N/175191 2021/03/26 2021/03/26 25

N/175193 2021/03/26 2021/03/26 09

N/175194 2021/03/26 2021/03/26 25

N/175195 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175196 2021/03/26 2021/03/26 38

N/175197 2021/03/26 2021/03/26 39

N/175198 2021/03/26 2021/03/26 12

N/175203 2021/03/26 2021/03/26 09

N/175204 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175205 2021/03/26 2021/03/26 38

N/175206 2021/03/26 2021/03/26 41

N/175210 2021/03/26 2021/03/26

LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS(CHINA) LIMITED

03

N/175211 2021/03/26 2021/03/26

NIO HOLDING CO., LTD.

43

N/175212 2021/03/26 2021/03/26

NIO HOLDING CO., LTD.

35

N/175213 2021/03/26 2021/03/26

NIO HOLDING CO., LTD.

37

N/175214 2021/03/26 2021/03/26

NIO HOLDING CO., LTD.

09

N/175215 2021/03/26 2021/03/26

NIO HOLDING CO., LTD.

43

N/175216 2021/03/26 2021/03/26

NIO HOLDING CO., LTD.

35

N/175217 2021/03/26 2021/03/26 03

N/175218 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175219 2021/03/26 2021/03/26 09

N/175220 2021/03/26 2021/03/26 21

N/175221 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175222 2021/03/26 2021/03/26

North International Holding Tianjin Foodstuffs IMP. & EXP. Co., 

Ltd.

29
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N/175223 2021/03/26 2021/03/26

North International Holding Tianjin Foodstuffs IMP. & EXP. Co., 

Ltd.

29

N/175224 2021/03/26 2021/03/26 09

N/175225 2021/03/26 2021/03/26 41

N/175226 2021/03/26 2021/03/26

GEORGIEVA OLGA VALERIEVNA

25

N/175227 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175228 2021/03/26 2021/03/26 37

N/175229 2021/03/26 2021/03/26 42

N/175234 2021/03/26 2021/03/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/175235 2021/03/26 2021/03/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/175236 2021/03/26 2021/03/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/175237 2021/03/26 2021/03/26 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/175239 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175240 2021/03/26 2021/03/26 39

N/175241 2021/03/26 2021/03/26 39

N/175242 2021/03/26 2021/03/26 39

N/175243 2021/03/26 2021/03/26 REDSTONE GC LIMITED 03

N/175245 2021/03/26 2021/03/26 REDSTONE GC LIMITED 14

N/175246 2021/03/26 2021/03/26 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 09

N/175247 2021/03/26 2021/03/26 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 36

N/175248 2021/03/26 2021/03/26 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 42

N/175249 2021/03/26 2021/03/26 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 09

N/175250 2021/03/26 2021/03/26 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 36

N/175251 2021/03/26 2021/03/26 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 42

N/175254 2021/03/26 2021/03/26

MIKAMI CO., LTD.

03

N/175255 2021/03/26 2021/03/26 30

N/175256 2021/03/26 2021/03/26

MEDICTEC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

37

N/175257 2021/03/26 2021/03/26 Alticor Inc. 03

N/175265 2021/03/26 2021/03/26 Eisai R&D Management Co., Ltd. 05

N/175266 2021/03/26 2021/03/26 Eisai R&D Management Co., Ltd. 05

N/175277 2021/03/26 2021/03/26 ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED 03

N/175278 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175287 2021/03/26 2021/03/26 MATSON LDA. 30

N/175288 2021/03/26 2021/03/26 MATSON LDA. 32

N/175289 2021/03/26 2021/03/26 MATSON LDA. 41

N/175290 2021/03/26 2021/03/26 35
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N/175291 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175292 2021/03/26 2021/03/26 09

N/175293 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175294 2021/03/26 2021/03/26 41

N/175295 2021/03/26 2021/03/26 42

N/175296 2021/03/26 2021/03/26 09

N/175297 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175298 2021/03/26 2021/03/26 41

N/175299 2021/03/26 2021/03/26 42

N/175300 2021/03/26 2021/03/26 09

N/175301 2021/03/26 2021/03/26

CHAO NGAI CHI

14

N/175302 2021/03/26 2021/03/26

SOCIEDADE INTERNACIONAL GRUPO EXCELENTE, 

LIMITADA

33

N/175303 2021/03/26 2021/03/26 VIÑA ALMAVIVA S.A. 33

N/175304 2021/03/26 2021/03/26 SHERATON INTERNATIONAL IP, LLC 43

N/175305 2021/03/26 2021/03/26 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/175307 2021/03/26 2021/03/26 06

N/175308 2021/03/26 2021/03/26 07

N/175309 2021/03/26 2021/03/26 08

N/175310 2021/03/26 2021/03/26 09

N/175311 2021/03/26 2021/03/26 11

N/175312 2021/03/26 2021/03/26 35

N/175313 2021/03/26 2021/03/26 Venexx Limited 06

N/175314 2021/03/26 2021/03/26 Venexx Limited 07

N/175315 2021/03/26 2021/03/26 Hin Lee Investment Company Limited 15

N/175316 2021/03/26 2021/03/26 Hin Lee Investment Company Limited 15

N/175317 2021/03/26 2021/03/26 Hin Lee Investment Company Limited 15

N/175318 2021/03/26 2021/03/26 Aramara Beauty LLC 03

N/175336 2021/03/26 2021/03/26

LAI IENG KIT

30

N/175353 2021/03/26 2021/03/26 03

N/175354 2021/03/26 2021/03/26 03

N/175356 2021/03/26 2021/03/26 43

N/175362 2021/03/26 2021/03/26

TOP QUALITY DEVELOPMENT CO LIMITED

33
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12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/153105 2021/03/24 25 214 2 a 9 1 c 214

1 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/153106 2021/03/24 25 214 2 a 9 1 c 214

1 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, aplicável ex vi alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/154193 2021/03/25 JS 

JS Asia Beverage Company 

Limited

29 214 2 b 215 9 1 c

214 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

art.º 214.º

N/154194 2021/03/25 JS 

JS Asia Beverage Company 

Limited

32 214 2 b 215 9 1 c

214 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

art.º 214.º

N/157480 2021/03/30 20 214 2 b 215 1 9 1

c 214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi 

a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/160969 2021/03/24 11 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/160970 2021/03/24 21 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/160971 2021/03/24 34 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/160972 2021/03/24 08 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/160973 2021/03/24 09 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/163038 2021/03/26

LKK HEALTH PRODUCTS 

GROUP LIMITED

03 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/164348 2021/03/26

Choi Hong Kong

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/165527 2021/03/26 NAOS 35 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/167013 2021/03/26 09 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/167317 2021/03/29 Shiseido Company, Limited 03 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/167990 2021/03/29

teamLab Inc.

18 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/168323 2021/03/26

TANG’S CATERING 

SERVICES (HOLDINGS) 

LIMITED

43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/169276 2021/03/29 A r i s t o c ra t Te c h n o l o g i e s 

Australia Pty Ltd

28 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/169862 2021/03/26 CHIU, Sui Lan Rosalie 07 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/169863 2021/03/26 CHIU, Sui Lan Rosalie 09 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/169864 2021/03/26 CHIU, Sui Lan Rosalie 11 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/169866 2021/03/26 CHIU, Sui Lan Rosalie 37 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/169868 2021/03/26 CHIU, Sui Lan Rosalie 07 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/169869 2021/03/26 CHIU, Sui Lan Rosalie 09 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/169870 2021/03/26 CHIU, Sui Lan Rosalie 11 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/169872 2021/03/26 CHIU, Sui Lan Rosalie 37 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/170676 2021/03/29 Natural Diamond Council 

Limited

35 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/170677 2021/03/29 Natural Diamond Council 

Limited

35 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/171057 2021/03/26 21 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/171151 2021/03/29 Shiseido Company, Limited 03 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/171929 2021/03/26 43 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/172488 2021/03/26 43 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/172495 2021/03/29

LEONG SIO IN

43 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/172632 2021/03/26 05 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/172633 2021/03/26 30 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173164 2021/03/29 TCF Co. LLC 30 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/173165 2021/03/29 TCF Co. LLC 43 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/173192 2021/03/29 KABUSHIKI KAISHA 

KOSÉ (KOSÉ Corporation)

03 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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Recusa de Pedidos

N.º
Data de

apresentação

Data de

despacho
Natureza de

outros actos

/

Titular/

Requerente

 Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/023625 2021/02/03 2021/03/23

Transmissão

Unilever IP 

Holdings B.V.

9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

o art.º 25.º

N/023928 2021/02/03 2021/03/23

Transmissão

Unilever IP 

Holdings B.V.

9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

o art.º 25.º

Renovação

N.º

P/000050

(50-M)

P/000051

(51-M)

P/000059

(59-M)

P/000119

(119-M)

P/000120

(120-M)

P/000121

(121-M)

P/000259

(205-M)

P/000260

(206-M)

P/000261

(207-M)

P/000262

(208-M)

P/000277

(223-M)

P/000279

(225-M)

P/000283

(229-M)

P/000392

(338-M)

P/000666

(605-M)

P/000706

(645-M)

P/000707

(646-M)

P/000978

(883-M)

P/000979

(884-M)

P/001285

(1190-M)

P/003234

(3113-M)

P/004535

(8965-M)

P/006152

(9179-M)

P/006153

(9180-M)

P/006154

(9181-M)

P/006155

(9182-M)

P/006156

(9183-M)

P/006157

(9184-M)

P/006158

(9185-M)

P/006159

(9186-M)

P/006160

(9187-M)

P/006161

(9188-M)

P/007588

(7358-M)

P/009071

(8808-M)

P/009189

(8980-M)

P/011015

(10803-M)

P/011063

(10824-M)

P/011988

(11871-M)

P/013631

(13570-M)

P/013869

(13818-M)

P/013870

(13819-M)

P/013871

(13820-M)

P/014745

(15038-M)

P/014746

(15039-M)

N/005275 N/005276 N/005365 N/005366 N/005367

N/005368 N/005369 N/005370 N/005371 N/005372 N/005373 N/005374

N/005375 N/005376 N/005377 N/005378 N/005379 N/005380 N/005381

N/005382 N/005432 N/005435 N/005436 N/005437 N/005438 N/005439

N/022349 N/023370 N/023371 N/023849 N/024291 N/024569 N/024683

N/024695 N/024696 N/025141 N/025142 N/025143 N/025144 N/025145

N/025168 N/025169 N/025187 N/025338 N/025339 N/025340 N/025341

N/025420 N/025426 N/025427 N/025428 N/025429 N/025430 N/025431

N/025529 N/025530 N/025531 N/025532 N/025533 N/025534 N/025535

N/025536 N/025583 N/025584 N/025589 N/025590 N/025591 N/025592

N/025593 N/025596 N/025600 N/025603 N/025604 N/025605 N/025606
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N.º

N/025861 N/025862 N/025944 N/025945 N/025946 N/025947 N/025948

N/025949 N/025997 N/026070 N/026211 N/026212 N/026565 N/027099

N/027100 N/027101 N/027102 N/027293 N/027432 N/027755 N/027756

N/027757 N/070015 N/070419 N/070420 N/071505 N/071506 N/074659

N/074660 N/074661 N/074662 N/074663 N/075185 N/075200 N/075753

N/075754 N/075835 N/075836 N/075837 N/075838 N/075839 N/075840

N/075841 N/076426 N/076427 N/076964 N/076965 N/076966 N/076967

N/076968 N/076969 N/076970 N/076971 N/077034 N/077070 N/077071

N/077084 N/077166 N/077167 N/077591 N/077596 N/077875 N/078019

N/078020 N/078023 N/078024 N/078025 N/078027 N/078028 N/078029

N/078043 N/078067 N/078375 N/078376 N/078377 N/078450 N/078452

N/078547 N/078618 N/078619 N/078620 N/078621 N/078633 N/078676

N/078936 N/078991 N/078992 N/079014 N/079015 N/079016 N/079024

N/079029 N/079085 N/079087 N/079088 N/079089 N/079090 N/079091

N/079092 N/079093 N/079094 N/079095 N/079096 N/079097 N/079098

N/079102 N/079104 N/079105 N/079106 N/079107 N/079108 N/079109

N/079110 N/079111 N/079112 N/079113 N/079114 N/079115 N/079162

N/079266 N/079267 N/079268 N/079269 N/079270 N/079271 N/079322

N/079408 N/079409 N/079410 N/079411 N/079428 N/079526 N/079527

N/079528 N/079529 N/079538 N/079662 N/079665 N/079666 N/079751

N/079752 N/079753 N/079767 N/079787 N/079831 N/079833 N/079834

N/079835 N/079836 N/079837 N/079838 N/079839 N/079840 N/079841

N/079842 N/079843 N/079844 N/079951 N/079952 N/079997 N/079998

N/079999 N/080000 N/080033 N/080098 N/080122 N/080123 N/080136

N/080137 N/080138 N/080139 N/080140 N/080141 N/080142 N/080143

N/080278 N/080325 N/080326 N/080327 N/080328 N/080329 N/080330

N/080432 N/080433 N/080534 N/080648 N/080672 N/080715 N/080721

N/080722 N/080814 N/080815 N/080818 N/080819 N/080860 N/081025

N/081028 N/081047 N/081085 N/081311 N/081312 N/081387 N/081423

N/081719 N/081720 N/081721 N/081722 N/081747 N/081748 N/081841

N/081842 N/081845 N/081846 N/081971 N/082175 N/082176 N/082177

N/082408 N/082523 N/082939 N/082953 N/082995 N/083162 N/083239

N/083240 N/083241 N/083242 N/083312 N/083499 N/083656 N/083657

N/083785 N/083805 N/083938 N/084027 N/084028 N/084111 N/084149

N/084150 N/084151 N/084152 N/084153 N/084154 N/084155 N/084156

N/084207 N/084217 N/084227 N/084290 N/084333 N/084334 N/084335

N/084336 N/084337 N/084338 N/084339 N/084340 N/084341 N/084342

N/084343 N/084344 N/084345 N/084347 N/084348 N/084349
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Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/000119

(119-M)

P/000120

(120-M)

P/000121

(121-M)

P/000122

(122-M)

N/088436

N/088437

N/089826

2021/03/17

Transmissão

Limited Stores, LLC Limited IP Acquisition LLC, com sede 

em 2801 West Tyvola Road, Charlotte, 

North Carolina 28217 USA

P/000119

(119-M)

P/000120

(120-M)

P/000121

(121-M)

P/000122

(122-M)

N/088436

N/088437

N/089826

2021/03/17

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Limited IP Acquisition 

LLC

The Limited LLC

P/000281

(227-M)

2021/03/16

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

SUZUKI MOTOR 

CORPORATION 

(Suzuki Kabushiki 

Kaisha)

300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, 

Shizuoka-ken, Japan

2021/03/16

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

SUZUKI MOTOR 

CORPORATION 

(Suzuki Kabushiki 

Kaisha)

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 

Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

P/002357

(2253-M)

2021/03/16

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Integra LifeSciences 

Corporation

1100 Campus Road, Princeton, New 

Jersey 08540, U.S.A.

P/010028

(9860-M)

P/010029

(9861-M)

P/010030

(9862-M)

P/010031

(9863-M)

P/010032

(9864-M)

P/010033

(9865-M)

P/010034

(9866-M)

P/010035

(9867-M)

P/010036

(9868-M)

P/010037

(9869-M)

P/010038

(9870-M)

N/107707

N/107891

N/107892

N/107893

N/107947

N/107948

N/109065

N/109341

N/109342

N/109558

N/109559

N/109681

N/109682

N/110301

N/110933

N/110968

N/111193

N/111772

N/111773

N/111774

N/111775

N/111776

2021/03/11

Transmissão

Dairyfarm 

Establishment

DFI International Brands Limited, 

com sede em Jardine House, 33-35 

Reid Street, Hamilton, Bermuda
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/010039

(9871-M)

P/010040

(9872-M)

P/015002

(14897-M)

N/011995

N/011996

N/011997

N/015097

N/015098

N/015099

N/015100

N/015101

N/015102

N/015955

N/015956

N/015957

N/015958

N/015959

N/015960

N/015961

N/015962

N/015963

N/015964

N/015965

N/015966

N/021309

N/021310

N/021311

N/021312

N/021313

N/021314

N/021315

N/021316

N/021329

N/021330

N/021334

N/021335

N/021336

N/021337

N/021338

N/021339

N/021340

N/021341

N/021342

N/021343

N/021344

N/021345

N/111777

N/111939

N/111940

N/111941

N/111942

N/112588

N/112589

N/112590

N/112591

N/112709

N/112710

N/113295

N/113296

N/114026

N/115187

N/115188

N/115732

N/115733

N/115734

N/115735

N/115736

N/115737

N/115738

N/115739

N/115740

N/115741

N/115742

N/115743

N/115744

N/115745

N/116616

N/116617

N/117386

N/117387

N/117388

N/118495

N/118496

N/121318

N/121319

N/122666

N/122877

N/124230

N/126995

N/126996

N/127286

N/127651

N/128065

N/128277

N/133114

2021/03/11

Transmissão

Dairyfarm 

Establishment

DFI International Brands Limited, 

com sede em Jardine House, 33-35 

Reid Street, Hamilton, Bermuda
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/021346

N/021347

N/021348

N/021349

N/021350

N/021351

N/021352

N/021353

N/021354

N/021355

N/021356

N/021357

N/021358

N/021360

N/021362

N/021363

N/021364

N/021365

N/021366

N/021367

N/021368

N/021369

N/021370

N/021371

N/021372

N/021373

N/021374

N/021375

N/021376

N/021377

N/023770

N/023771

N/023772

N/023773

N/023774

N/023775

N/036639

N/036640

N/036641

N/036642

N/036643

N/043631

N/043632

N/065237

N/065238

N/065239

N/065240

N/065241

N/065242

N/134439

N/134440

N/135656

N/136674

N/136675

N/136676

N/136677

N/136678

N/136679

N/136680

N/136681

N/136682

N/136683

N/136944

N/136995

N/136996

N/136997

N/136998

N/136999

N/137671

N/144644

N/146782

N/146783

N/146784

N/146785

N/146786

N/146787

N/146788

N/146789

N/146790

N/146791

N/146792

N/147930

N/147931

N/147932

N/147933

N/147934

N/147935

N/147936

N/147937

N/147938

N/147939

N/147940

N/147941

N/148870

N/155937

N/156426

N/156427

N/156428

2021/03/11

Transmissão

Dairyfarm 

Establishment

DFI International Brands Limited, 

com sede em Jardine House, 33-35 

Reid Street, Hamilton, Bermuda
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/065243

N/100008

N/100009

N/100010

N/102126

N/102127

N/103734

N/103735

N/103736

N/103737

N/106275

N/106529

N/106530

N/106531

N/106532

N/106533

N/106728

N/106815

N/106816

N/106817

N/156429

N/156430

N/156431

N/156432

N/156433

N/156434

N/156435

N/156436

N/156437

N/156438

N/156439

N/156440

N/156441

N/156442

N/156443

N/156444

N/156445

N/156446

N/156447

2021/03/11

Transmissão

Dairyfarm 

Establishment

DFI International Brands Limited, 

com sede em Jardine House, 33-35 

Reid Street, Hamilton, Bermuda

N/000225

N/000228

N/000231

N/000237

N/004461

N/007602

N/007603

N/007604

N/007605

N/014252

N/017875

N/019100

N/019101

N/019102

N/114761

N/114762

N/114763

N/114764

2021/03/22

Transmissão

ESCADA Luxembourg 

S.à r.l.

Margaretha International GmbH, com 

sede em 9720 Wilshire Boulevard, 6th 

Floor, Beverly Hills, California 90212, 

United States of America

N/014434

N/014435

N/014437

N/014438

N/014439

N/025878

N/028847

N/045810

N/048477

N/048478

N/052013

N/052014

N/054195

N/073392

N/073625

N/075230

N/075319

N/075458

N/075982

N/075983

N/076790

N/076791

N/076792

N/088640

N/088641

N/088642

N/093626

N/093627

N/093628

N/093629

N/099939

N/099940

N/100579

N/100580

N/100581

N/101285

N/101286

N/104278

N/104279

N/105159

2021/03/18

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Nestlé Skin Health S.A. Galderma Skin Health S.A.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/075985

N/075986

N/076172

N/076173

N/076174

N/105160

N/105161

N/110325

N/110326

N/110327

2021/03/18

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Nestlé Skin Health S.A. Galderma Skin Health S.A.

N/014434

N/014435

N/014437

N/014438

N/014439

N/025878

N/028847

N/045810

N/048477

N/048478

N/052013

N/052014

N/054195

N/073392

N/073625

N/075230

N/075319

N/075458

N/075982

N/075983

N/075985

N/075986

N/076172

N/076173

N/076174

N/076790

N/076791

N/076792

N/088640

N/088641

N/088642

N/093626

N/093627

N/093628

N/093629

N/099939

N/099940

N/100579

N/100580

N/100581

N/101285

N/101286

N/104278

N/104279

N/105159

N/105160

N/105161

N/110325

N/110326

N/110327

2021/03/18

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Galderma Skin Health 

S.A.

Galderma Holding S.A.

N/014434

N/014435

N/014437

N/014438

N/014439

N/025878

N/028847

N/045810

N/048477

N/048478

N/052013

N/052014

N/054195

N/073392

N/073625

N/075230

N/075319

N/075458

N/075982

N/076790

N/076791

N/076792

N/088640

N/088641

N/088642

N/093626

N/093627

N/093628

N/093629

N/099939

N/099940

N/100579

N/100580

N/100581

N/101285

N/101286

N/104278

N/104279

2021/03/18

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Galderma Holding S.A. Rue d'Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/075983

N/075985

N/075986

N/076172

N/076173

N/076174

N/105159

N/105160

N/105161

N/110325

N/110326

N/110327

2021/03/18

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Galderma Holding S.A. Rue d'Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

N/015195

N/015196

N/015197

N/015198

N/016079

N/016080

N/016081

N/016082

N/017430

N/017431

N/017432

N/017433

N/017434

N/017435

N/017436

N/017437

N/017438

N/017439

N/017440

N/017441

N/031318

N/031319

N/031320

N/038716

N/040985

N/046284

N/046285

N/046286

N/046287

N/052933

N/052934

N/052935

N/052936

2021/03/24

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Genting International 

Management Limited

Genting International Management 

Pte. Ltd.

N/015195

N/015196

N/015197

N/015198

N/016079

N/016080

N/016081

N/016082

N/017430

N/017431

N/017432

N/017433

N/017434

N/017435

N/017436

N/017437

N/017438

N/017439

N/017440

N/017441

N/031318

N/031319

N/031320

N/038716

N/040985

N/046284

N/046285

N/046286

N/046287

N/052933

N/052934

N/052935

N/052936

2021/03/24

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Genting International 

Management Pte. Ltd.

3 Lim Teck Kim Road, #12-01, Genting 

Centre, Singapore (088934), Singapore

N/019441

N/019443

N/019445

N/019446

N/019447

N/019448

N/019449

N/019450

2021/03/16

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Ve r i z o n Tra d e m a r k 

Services LLC

130 0 I Street, NW, Suite 50 0 East, 

Washington, DC 20005, U.S.A.

N/022906

N/022907

N/034110

N/034111

N/063527

N/065618

N/065619

N/065620

2021/03/24

Transmissão por 

fusão

Bottega Veneta SA LUXURY GOODS 

INTERNATIONAL (L.G.I.) SA, com 

sede em Via Industria 6814 Cadempino, 

Switzerland
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/034112

N/034113

N/034114

N/034115

N/040439

N/063523

N/063524

N/063525

N/063526

N/065621

N/065622

N/078936

N/081719

N/081720

N/081721

N/081722

N/083133

N/089302

2021/03/24

Transmissão por 

fusão

Bottega Veneta SA LUXURY GOODS 

INTERNATIONAL (L.G.I.) SA, com 

sede em Via Industria 6814 Cadempino, 

Switzerland

N/027099

N/027100

N/027101

N/027102

2021/03/19

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

UPPER ASSETS 

LIMITED

Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 

VG1110, British Virgin Islands

N/052080

N/052081

N/052082

N/052083

N/052084

N/052085

2021/03/24

Transmissão U A Cinema Circuit 

Limited

CENTURY SOUTH LIMITED, com 

sede em 23rd Floor, Legend Tower, 7 

Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 

Hong Kong

N/071089 2021/03/19

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Marubeni Footwear Inc.

2-4-3

4F

N/071505

N/071506

2021/03/24

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

CORNELIANI S.P.A. CORNELIANI S.r.L.

2021/03/24

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

CORNELIANI S.r.L. Via Durini 24 - 20122 Milão, Itália

N/075859

N/075865

2021/03/16

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Tsit Wing International 

Company Limited 

Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 

VG1110, British Virgin Island

N/075984 2021/03/24

Transmissão

Nestlé Skin Health S.A. LA B O R ATO I R E S BA I L L E U L 

INTERNATIONAL S.A., com sede 

em Rue de Lyon 109, 1203 Geneva, 

Switzerland

N/077303

N/077304

2021/03/17

Transmissão

Bolle Inc., com sede em 1209 Orange 

Street, Wilmington, Delaware 19801, 

USA

2021/03/17

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Bolle Inc. Bolle Safety Inc.

N/077305

N/077306

2021/03/17

Transmissão

Serengeti Eyewear, Inc., com sede em 

28 Liberty Street, New York, New York 

10005, USA

2021/03/17

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Serengeti Eyewear, Inc. Bolle Brands Inc.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/077627

N/077628

N/077629

2021/03/19

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

TRAVEL SENTRY, 

INC.

33301 6

110 1754

110 SE 6th Street suite 1754, Fort 

Lauderdale, FL 33301 U.S.A.

N/078043

N/092897

2021/03/19

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

78-134

F

N/079024

N/079029

2021/03/19

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Tumblr, Inc. Tumblr c/o Automattic Inc., 60 29th 

Street #343, San Francisco, California 

94110 U.S.A.

N/081971 2021/03/19

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

11 35  

N/094657 2021/03/24

Transmissão 49 A

Chang Ka Un

N/096061 2021/03/19

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

MHG IP HOLDING 

(SINGAPORE) PTE. 

LTD.

2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta 

House, Singapore (159919)

N/106765

N/106766

N/106767

N/106768

N/106769

N/106770

N/106771

N/106772

N/106773

N/106774

N/106775

N/106776

N/106777

N/106778

N/106779

N/106780

2021/03/16

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

VERIZON 

TRADEMARK 

SERVICES LLC

130 0 I Street, NW, Suite 50 0 East, 

Washington, DC 20005, U.S.A.

N/108702

N/108703

N/108704

N/108705

N/108706

N/108707

N/108708

N/108709

N/108710

N/108711

N/108712

2021/03/12

Transmissão

MARYLING (CHINA) 

TRADING CO., LTD. A-1301B

B O R A A K S U ( S H E N Z H E N ) 

TRADING CO., LTD., com sede em 

Room A-1301B, Tower A, East Pacific 

Internat ional Centre, Nongyuan 

Road West, Shennan Avenue West, 

Xiangmihu Street, Futian District, 

Shenzhen, Guangdong, China

N/111232

N/111236

N/111237

N/111238

N/111239

N/111240

N/111241

N/114870

N/114872

N/114873

2021/03/17

Transmissão

INTERNATIONAL 

COFFEE & TEA, LLC

Super Magnificent Coffee Company 

I r e l a n d L i m i t e d , c o m s e d e e m 

Riverside One, Sir John Rogerson's 

Quay, Dublin 2, D02 X576, Ireland

N/111233 2021/03/18

Transmissão

INTERNATIONAL 

COFFEE & TEA, LLC

Super Magnificent Coffee Company 

I r e l a n d L i m i t e d , c o m s e d e e m 

Riverside One, Sir John Rogerson's 

Quay, Dublin 2, D02 X576, Ireland
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/118362

N/127628

N/127629

N/127630

N/127631

N/127632

2021/03/24

Transmissão por 

fusão

BOTTEGA VENETA 

SA

LUXURY GOODS 

INTERNATIONAL (L.G.I.) SA, com 

sede em Via Industria 6814 Cadempino, 

Switzerland

N/124133

N/125451

N/131795

2021/03/24

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

2021/03/24

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

10

8

N/124433

N/124434

N/124435

2021/03/24

Transmissão

Shenzhen 

Dizangxin Culture 

Communication 

Co.,Ltd.

473 3305

N/127572

N/127573

2021/03/24

Transmissão

Karin Vanbaelen Signify Holding B.V., com sede em 

High Tech Campus 48 , 5656 AE 

Eindhoven, The Netherlands

N/140292 2021/03/19

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede Empereur Tea Co.,Ltd.

62 23

23/F, Huaxiang Yuan Building, No. 62 

Taidong Road, Guanyinshan, Siming 

District, Xiamen City, Fujian Province, 

China

N/141197

N/141198

N/141199

N/141200

N/141201

N/141202

N/141203

N/141204

N/141205

N/141206

N/141207

N/141208

N/141209

N/141210

N/141211

N/141212

N/141213

N/141214

N/141215

N/141216

N/141217

N/141250

N/141251

N/141252

N/141253

N/141254

N/141255

N/141256

N/141257

N/141258

N/141259

N/141260

N/141261

N/141262

N/141263

N/141264

N/141265

N/141266

N/141267

N/141268

N/141269

N/141270

2021/03/12

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade NIO (ANHUI) 

HOLDING CO., LTD.

NIO HOLDING CO., LTD.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/141218

N/141219

N/141220

N/141221

N/141222

N/141223

N/141224

N/141225

N/141226

N/141227

N/141228

N/141229

N/141230

N/141231

N/141232

N/141233

N/141234

N/141235

N/141236

N/141237

N/141238

N/141239

N/141240

N/141241

N/141242

N/141243

N/141244

N/141245

N/141246

N/141247

N/141248

N/141249

N/141271

N/141272

N/141273

N/141274

N/141275

N/141276

N/141277

N/141278

N/141279

N/141280

N/141281

N/141282

N/141283

N/141284

N/141285

N/141286

N/141287

N/141288

N/141289

N/141290

N/141291

N/141292

N/141293

N/141294

N/141295

N/175211

N/175212

N/175213

N/175214

N/175215

N/175216

2021/03/12

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade NIO (ANHUI) 

HOLDING CO., LTD.

NIO HOLDING CO., LTD.

N/161685

N/161686

N/162327

2021/03/24

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

2021/03/24

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

19 24

N/171320

N/171321

2021/03/17

Transmissão

Bénédicte Marie 

Isabelle MAROIS

DBR WINE ESTATES 

(SHANDONG) COMPANY 

LIMITED, com sede em Qiushan 

valley, Dxingdian Town, Penglai city, 

Shandong Province, People's Republic 

of China
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Penhora

N.º Data de despacho Titular Tribunal
N.º Juízo 

Cível
Processo n.º

N/118411

N/123697

2021/03/22

Hua Yan Grupo Limitada TJB

1.º CV1-18-0029-CEO

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente Classe

N/172413 2021/03/26

MANNER CULTURA LDA.

09

N/172414 2021/03/26

MANNER CULTURA LDA.

35

N/172415 2021/03/26

MANNER CULTURA LDA.

41

N/172416 2021/03/26

MANNER CULTURA LDA.

09

N/172417 2021/03/26

MANNER CULTURA LDA.

35

N/172418 2021/03/26

MANNER CULTURA LDA.

41

N/175061 2021/03/30 39

Declaração de caducidade

N.º
Data de

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/015695 2021/03/18 Miramar Hotel & Investment 

Co., Ltd.

42 231 1 b 232 1

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 232.º

N/066168 2021/03/18

Miramar Hotel & Investment 

Co., Ltd.

43 231 1 b 232 1

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 232.º
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Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

E/000311 2021/03/29

LEONG SIO IN

9 1 e

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º.

Protecção de Desenho e Modelo

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezem-

bro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de desenho 

e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publi-

cação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002441

[22]  Data de pedido : 2020/03/02

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1 Z

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002442

[22]  Data de pedido : 2020/03/02

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1 Z

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseira.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : D/002443

[22]  Data de pedido : 2020/03/03

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1 Z

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 colar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002444

[22]  Data de pedido : 2020/03/04

[71]  Requerente : Europharm Laboratoires (Hong 

Kong) Company Limited

  Endereço : G/F 1/F Flat A & Flat B 4/F, Complex 

1, 5 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador : Chan Yik Kin Ken

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de Embalagem.

[57]  Resumo : A inovação é o desenho apresentado na 

caixa da embalagem, tal como mostram as figuras.

  Figura : 

[21]  N.º : D/002446

[22]  Data de pedido : 2020/03/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1 Z

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseiras.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002447

[22]  Data de pedido : 2020/03/05

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1 Z

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseira de tornozelo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002448

[22]  Data de pedido : 2020/03/06

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1 Z

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 colar.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : D/002452

[22]  Data de pedido : 2020/03/11

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1 Z

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseiras.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002453

[22]  Data de pedido : 2020/03/11

[71]  Requerente : 

 Ferreira Jerónimo Renato

  Endereço : 66 5

  Nacionalidade :  Portuguesa

[72]  Criador : Ferreira Jerónimo Renato

[51]  Classificação : 29 - 02

[54]  Título : 

 Máscara com botão.

[57]  Resumo : 

 

 

 

 

 

 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002454

[22]  Data de pedido : 2020/03/16

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1 Z

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Colar com cinco tipos de pedras preciosas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002458

[22]  Data de pedido : 2020/03/19

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1 Z

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 10 - 07, 11 - 01

[54]  Título : 

 Faixa do relógio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002525

[22]  Data de pedido : 2020/07/24

[71]  Requerente : CFC 

 COMPTOIR FRANÇAIS  COMMERCIAL

  Endereço : Fief Martin, 17520 Saint-Ciers-Cham-

pagne, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Eric FRESSE

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa.
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[57]  Resumo : As características do desenho para as 

quais a novidade é reivindicada são o padrão, o orna-

mento, a forma e a configuração do artigo, conforme 

mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/01/28  União Euro-

peia N.º 007567243-0001

[21]  N.º : D/002527

[22]  Data de pedido : 2020/07/31

[71]  Requerente : 

 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  LI, Cheng,  LI, Junqiang, 

 LI, Wanzhi,  LIN, Peicai

[51]  Classificação : 10 - 05, 14 - 02

[54]  Título : 

 Dispositivo all-in-one  para reconhecimento facial 

humano.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/03/26  China

N.º 202030108355.9

[21]  N.º : D/002530

[22]  Data de pedido : 2020/08/05

[71]  Requerente : MONTRES TUDOR SA

  Endereço : 3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 

26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Ander UGARTE

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Caixa de relógio.

[57]  Resumo : As características da caixa de relógio 

para as quais a novidade é reivindicada são a forma e a 

configuração do artigo conforme mostrado nas repre-

sentações.

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/03/17  Su íça

N.º 145201

[21]  N.º : D/002535

[22]  Data de pedido : 2020/09/11

[71]  Requerente : 

 BEIJING HAI YI TONG ZHAN INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

18 2 6 601 100176

 Room 601, 6/F, Building 2, No.18, Kechuang 11 Street, 

Beijing Economic-Technological Development Area, 

Beijing, 100176, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Cr iador :    Shang LI,    X iujun 

YAO,    Chenguang GUI,  Lihua CUI

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Trator.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/03/23  China

N.º 202030099670.X

[21]  N.º : D/002536

[22]  Data de pedido : 2020/09/11

[71]  Requerente : 
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 BEIJING HAI YI TONG ZHAN INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

18 2 6 601 100176

 Room 601, 6/F, Building 2, No.18, Kechuang 11 Street, 

Beijing Economic-Technological Development Area, 

Beijing, 100176, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :    Jieyu CAI,     Jiuqi 

HAN,  Lihua CUI

[51]  Classificação : 24 - 03

[54]  Título : 

 Mão biónica.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/03/31  China

N.º 202030117685.4

[21]  N.º : D/002537

[22]  Data de pedido : 2020/09/16

[71]  Requerente : 

  Endereço : 77

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 23 - 07

[54]  Título : 

 Tampa da sanita (bocal oblíquo).

[57]  Resumo : 

2

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/03/16  China

N.º 202030087773.4

[21]  N.º : D/002538

[22]  Data de pedido : 2020/09/16

[71]  Requerente : 

  Endereço : 77

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 23 - 07

[54]  Título : 

 Tampa da sanita (bocal semi-oblíquo).

[57]  Resumo : 

2

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/03/16  China

N.º 202030087773.4

[21]  N.º : D/002539

[22]  Data de pedido : 2020/09/17

[71]  Requerente : KOWA COMPANY, LTD.

  Endereço : 6-29 Nishiki 3-chome, Naka-ku, Na-

goya-shi, Aichi-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yukihiro HOSOE, Takafumi YAMA-

GAITO

[51]  Classificação : 29 - 02

[54]  Título : 

 Máscara Higiénica.

[57]  Resumo : Características representadas pelas 

linhas a cheio do artigo, conforme mostrado nas repre-

sentações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/03/19  Japão

N.º 2020-005395

[21]  N.º : D/002540

[22]  Data de pedido : 2020/09/17

[71]  Requerente : KOWA COMPANY, LTD.
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  Endereço : 6-29 Nishiki 3-chome, Naka-ku, Na-

goya-shi, Aichi-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yukihiro HOSOE , Takafumi YA-

MAGAITO

[51]  Classificação : 29 - 02

[54]  Título : 

 Máscara Higiénica.

[57]  Resumo : Características representadas pelas 

linhas a cheio do artigo, conforme mostrado nas repre-

sentações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/03/19  Japão

N.º 2020-005390

[21]  N.º : D/002541

[22]  Data de pedido : 2020/09/17

[71]  Requerente : KOWA COMPANY, LTD.

  Endereço : 6-29 Nishiki 3-chome, Naka-ku, Na-

goya-shi, Aichi-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yukihiro HOSOE

[51]  Classificação : 9 - 07

[54]  Título : 

 Selo para abertura do saco de embalagem.

[57]  Resumo : A forma e o padrão do artigo conforme 

mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/03/19  Japão

N.º 2020-005346

[21]  N.º : D/002542

[22]  Data de pedido : 2020/09/18

[71]  Requerente : LA MONTRE HERMES S.A.

  Endereço : Erlenstrasse 31A, CH-2555 BRÜGG, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Pierre-Alexis DUMAS

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Bracelete para relógio de pulso.

[57]  Resumo : O desenho abrange uma bracelete para 

relógio de pulso com as seguintes características:

 - A bracelete consiste em três fileiras de elos paralelas 

e um fecho perpendicular aos mesmos;

 - Os elos têm uma forma quadrada com aresta arre-

dondada, que se podem encaixar entre os apliques da 

caixa de relógio e ficar articulados no mesmo;

 - Aposta ao fecho, a meio da bracelete, encontra-se 

uma protuberância de forma rectangular;

 - Os elos não são planos mas ligeiramente curvados no 

sentido longitudinal com as extremidades e a superfície 

inferior arredondadas. Os lados esquerdo e direito são 

lisos, assim como a superfície superior e protuberância;

 - A impressão visual da bracelete é valorizada pela ho-

mogeneidade e aspecto polido;

 - Tudo conforme resulta das representações (Figuras 

1.1 a 1.7).

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/03/26  

WIPO N.º DM/207471

[21]  N.º : D/002600

[22]  Data de pedido : 2020/12/17

[71]  Requerente : 

  Endereço : 2

23J

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem.

[57]  Resumo : 

NMN

  Figura : 
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Protecção de Extensão de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/004655

[22]  Data de pedido : 2021/01/20

[71]  Requerente : 

  Endereço : 201822 1288

6 JT2142

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202010083569.4

Data de pedido 2020/02/09 N.º de anúncio CN 

111176109A 2020/05/19

[51]  Classificação : G05B9/03, G05B19/418

[54]  T ítu lo : 

 Sistema de controlo inteligente do veículo baseado em 

sistema de controlo duplo e independente e veículo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/01/19  China

N.º 202010057099.4

[21]  N.º : J/004656

[22]  Data de pedido : 2021/01/20

[71]  Requerente : 

  Endereço : 201822 1288

6 JT2142

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202010127193.2

Data de pedido 2020/02/28 N.º de anúncio CN 

111301573A 2020/06/19

[51]  Classificação : B62J50/22, B62J45/00, B62J3/10, 

B62 J6 /057,  A42B3/3 0 ,  A42B3/0 4 ,  G 0 8B21 /0 2 , 

G08B21/18, G08G1/16

[54]  Título : 

 Sistema de alerta prévio, método e dispositivo para a 

mudança de direcção de veículo de duas rodas, e cor-

respondente veículo de duas rodas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/01/19  China

N.º 202010057076.3
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[21]  N.º : J/004657

[22]  Data de pedido : 2021/01/20

[71]  Requerente : 

  Endereço : 201822 1288

6 JT2142

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202010083572.6

Data de pedido 2020/02/09 N.º de anúncio CN 

111312262A 2020/06/19

[51]  Classificação : G10L19/008

[54]  Título : 

 Sistema, método e dispositivo de transmissão de in-

formação de áudio e correspondente veículo de duas 

rodas e capacete.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/01/19  China

N.º 202010057148.4

[21]  N.º : J/004698

[22]  Data de pedido : 2021/02/09

[71]  Requerente : 

 WI-TRONIX, LLC

  Endereço : 631 East Boughton Rd., Suite 240 Bo-

lingbrook, IL 60440, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L B  JORDAN, LAWRENCE, 

B., D  DINESH, DIVYA, M D  

HAMSMITH, MATTHEW, D., D  ALWIN, DAN

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980045424.0

Data de pedido 2019/06/05 N.º de anúncio CN 

112384902A 2021/02/19

[51]  Classificação : G06F13/00, G06F15/16

[54]  Título : 

 Sistema de aquisição de dados em tempo real e de 

compartilhamento de dados de gravação.

[57]  Resumo : 

URL URL

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/06/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/680,907

 2019/06/04  Estados Unidos da América

N.º 16/431,466

[21]  N.º : J/004711

[22]  Data de pedido : 2021/02/19

[71]  Requerente : 

 OBI PHARMA, INC.

  Endereço : 3 19

[72]  Inventor : , , J-f. , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980036965.7

Data de pedido 2019/06/03 N.º de anúncio CN 

112312924A 2021/02/02

[51]  Classificação : A61K39/00, A61K49/16

[54]  Título : Globo H SSEA-4

 Terapia de combinação usando anticorpos anti-Globo 

H ou anti-SSEA-4 com anticorpos de ponto de verifi-

cação imunológico anti-negativo.

[57]  Resumo : Globo Globo 

H SSEA-4

T



5842     16   2021  4  21 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/06/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/679,510

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004609

[22]  Data de pedido : 2021/01/04

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7  222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880004976.2

Data de pedido 2018/04/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 110049980B 2020/10/20

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D407/14, A61K31/4433, 

A61P29/00

[54]  Título : (MOR)

I

 Ligantes de receptores opióides e métodos de uso e fa-

bricação dos mesmos.

[57]  Resumo : 1S,4S -4-

-N- 2- R -9- -2- - 6 - 4.5

-9- -1,2,3,4- -1-

I

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/04/14  C h i na

N.º 201710242119.3

[21]  N.º : J/004668

[22]  Data de pedido : 2021/01/25

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 WILLIAM MARSH RICE UNIVERSITY

  Endereço : 6100 Main Street, Houston, TX 77005, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , N J , K R

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580066155.8

Data de pedido 2015/10/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 107106986B8 2020/10/30

[51]  Classificação : B01D61/36, B01D69/14

[54]  Título : 

 Utilização de membranas porosas de superfície modi-

ficada para destilação de fluidos.

[57]  Resumo : 

- -

-
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/059,322

[21]  N.º : J/004673

[22]  Data de pedido : 2021/01/28

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : B , M , A

, C , J , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680025092.6

Data de pedido 2016/05/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 107531669B 2020/12/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/04, C07D403/04, 

A61K31/502, A61K31/506, A61P19/02, A61P19/08, 

A61P29/0 0, A61P17/06, A61P19/06, A61P11/0 0, 

A61P11/06, A61P1/00, A61P13/00

[54]  Título : RORc

 Derivados de piridazina como moduladores RORc.

[57]  Resumo : I

 m n A R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

[30]  Prioridade : 2015/05/04  Estados Unidos 

da América N.º 62/156,605

[21]  N.º : J/004682

[22]  Data de pedido : 2021/02/01

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 BING INNOVATIONS, LLC

  Endereço : 990 S. Rogers Circle, Suite 4 Boca Ra-

ton, FL 33487 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680038977.X

Data de pedido 2016/04/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 107735131B 2020/11/10

[51]  Classificação : A61M5/42, A61H23/00

[54]  Título : 

 Alívio de dor através da punção na pele por meio de 

vibração.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/155,769

 2015/07/20  Estados Unidos da América

N.º 14/803,535

 2015/08/24  Estados Unidos da América

N.º 62/208,860

[21]  N.º : J/004687

[22]  Data de pedido : 2021/02/03

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 UGISense AG

  Endereço : Otto-Hahn-Strasse 15, 44227 Dort-

mund, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : T , B , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580038548.8

Data de pedido 2015/05/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 107074911B 2020/11/03
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/0 0, C 07 F 9/6512 , 

C07H19/073, C07H21/00, A61K38/16, A61P29/00, 

A61P37/02, A61P35/00

[54]  Título : 

 Monómeros e oligómeros de ácido nucleico de peptídeo.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/05/16  Alemanha

N.º 102014007158.8

[21]  N.º : J/004692

[22]  Data de pedido : 2021/02/08

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910181078.0

Data de pedido 2019/03/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 109948494B 2020/12/29

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/34

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004693

[22]  Data de pedido : 2021/02/08

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 GRANGER MAURICE

  Endereço : Urb. Aldeia Coelha Vila Beatriz Lt 3, 

Albufeira 8200-385 Portugal

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  GRANGER MAU-

RICE

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780003304.5

Data de pedido 2017/07/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 108934163B 2020/11/20

[51]  Classificação : B06B1/16, F03G7/08, H02K7/06

[54]  Título : 

 Mecanismo oscilante com centrifugação cruzada sín-

crona, máquina e método de aplicação.

[57]  Resumo : 1

2 6 A0 2

10 A1

P1 M1 20

A2 P2 M2

R1 R2

10 20 8

A0 10 20 A1 A2

6 P0 10

20 A1 A2 6

A0 1

10 20

R1 R2 6

10 20 A1 A2

8 6

B1 B2 10 20 R1

R2 80

8 1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/03/28  França

N.º PCT/FR2017/050704

[21]  N.º : J/004695

[22]  Data de pedido : 2021/02/08

[24]  Data de despacho : 2021/03/25
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[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : J. , F.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810250413.3

Data de pedido 2014/01/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 108174341B 2021/01/08

[51]  Classificação : H04S3/00, H03G5/00, H03G9/00

[54]  Título : 

 Método e aparelho para medir o nível de sonoridade 

<<ambisonics>> de ordem superior.

[57]  Resumo : 

Higher-Order Ambisonics HOA

HOA

HOA W

W HOA

HOA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/01/16  União Euro-

peia N.º 13305047.6

[21]  N.º : J/004696

[22]  Data de pedido : 2021/02/08

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : J. , S. , A. , P.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710829638.X

Data de pedido 2013/07/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107403626B 2021/01/08

[51]  Classificação : G10L19/008, H04S3/02

[54]  Título : HOA

 Método, aparelho e meio legível por computador para 

descodificar sinais de áudio HOA.

[57]  Resumo : HOA

HOA

DSH T 81

DSH T 330 DSH T

810 iDSH T

82

SI

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/16  União Euro-

peia N.º 12305861.2

[21]  N.º : J/004697

[22]  Data de pedido : 2021/02/09

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-Chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 5410045, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580047079.6

Data de pedido 2015/09/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 106795176B 2020/11/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 D501 /4 6 ,  A61K 9/19, 

A61K31/546, A61K47/02, A61P31/04

[54]  Título : 

 Sal de derivado de cefalosporina, sólido cristalino do 

mesmo e processo para a produção do mesmo.

[57]  Resumo : IA

 

[30]  P r ior idade : 2014/09/04  Japão

N.º 2014-179853

[21]  N.º : J/004706

[22]  Data de pedido : 2021/02/17

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 KINETA VIRAL HEMORRHAGIC FEVER, LLC
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  Endereço : 219 Terry Avenue North, Suite 300, 

Seattle, WA 98109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  DAI, DONGCHENG, 

R  BU RGESON, JA M ES, R., 

M  AMBERG, SEAN, M., E  

HRUBY, DENNIS, E.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910977855.2

Data de pedido 2013/02/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 110698408B 2021/01/05

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D235/06, A61K31/4184, 

A61P31/14

[54]  Título : 

 Medicamento antiviral para tratamento de infecção 

por arenavírus.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2012/02/17  Estados Unidos 

da América N.º 61/600,036

[21]  N.º : J/004708

[22]  Data de pedido : 2021/02/17

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : L , H , H-M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580059156.X

Data de pedido 2015/10/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 107112020B 2021/01/22

[51]  Classificação : G10L19/008

[54]  Título : 

 Mistura paramétrica de sinais de áudio.

[57]  Resumo : 100 110

M

401,402

L1 L2 120

LU

1200 1210

D 1220

K

 

K 501-502,1301-1303

K

2≤K<M

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/073,462

 2015/05/28  Estados Unidos da América

N.º 62/167,711

[21]  N.º : J/004709

[22]  Data de pedido : 2021/02/18

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY

  Endereço : 250

 250 Wuxing Street, Taipei City 110, Taiwan, China

[72]  Inventor :  Hwang, Jaulang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201510687752.4

Data de pedido 2015/10/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 105859837B 2020/11/20

[51]  Classificação : C07K7/08, C07K19/00, C07K16/00, 

C07K16/18, A61K38/10, A61K39/395, A61P25/28, 

A61 P 9 / 0 0 ,  A61 P 9 / 10 ,  A61 P 1 5 / 0 0 ,  A61 P 1 / 16 , 

A61P13/12, A61P11/06

[54]  Título : 

 Proteína-antígeno-peptídeo de transferência de éster 

de colesterol e proteína de fusão, a sua composição e 

aplicação.

[57]  Resumo : CETP

C E T P

LDL oxLDL LDL

HDL CETP

CETP CETP

ox L DL L DL
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/066,910

[21]  N.º : J/004712

[22]  Data de pedido : 2021/02/22

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810814377.9

Data de pedido 2018/07/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 109003270B 2020/11/27

[51]  Classificação : G06T7/00, A61B5/055, A61B5/00

[54]  Título : 

 Método de processamento de imagem, dispositivo 

electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004714

[22]  Data de pedido : 2021/02/22

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 ECOLAB USA INC.

  Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, MN 55102, 

U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S J , D B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680010887.X

Data de pedido 2016/02/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 107249319B 2020/12/15

[51]  Classificação : A01M1/14

[54]  Título : 

 Armadilha de pragas e estação de transferência de 

produto.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/19  Estados Unidos 

da América N.º 14/626,254

 2016/01/25  Estados Unidos da América

N.º 15/005,642

[21]  N.º : J/004715

[22]  Data de pedido : 2021/02/22

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 NGM Biopharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 630 Gateway Blvd. South San Francis-

co, CA 94080, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201380073797.1

Data de pedido 2013/12/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 105008548B 2020/11/27

[51]  Classificação : C12P21/02, C07K14/50

[54]  Título : 

 Métodos para modular a homeostase do ácido biliar e 

tratar distúrbios e doenças do ácido biliar.

[57]  Resumo : 

19 FGF19

21 FGF21

FGF19 FGF21 FGF19
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FGF21

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/12/27  Estados Unidos 

da América N.º 61/746,499

 2013/03/13  Estados Unidos da América

N.º 61/779,604

 2013/10/04  Estados Unidos da América

N.º 61/887,129

[21]  N.º : J/004717

[22]  Data de pedido : 2021/02/23

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 FAES FARMA, S.A.

  Endereço : Autonomia, 10, E-48940, Leioa, Viz-

caya, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

[72]  Inventor :  SU ÑÉ 

NEGRE, Josep Maria, 

 ORTEGA AZPITARTE, Ignacio, 

 DELARENAL BARRIOS,  Pepa, 

 HERNÁNDEZ HERRE-

RO, Gonzalo

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680004162.X

Data de pedido 2016/02/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 106999441B 2020/11/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/4 8 ,  A61K 31/593, 

A61 K47/ 14 ,  A61 P 3 / 0 2 ,  A61 P 3 / 14 ,  A61 P 3 / 1 2 , 

A61P19/0 8 , A61P19/10, A61P19/0 2 , A61P1/0 0, 

A61P5/18

[54]  Título : 

 Cápsula mole de <<calcifediol>>.

[57]  Resumo : 

D D

[30]  Prioridade : 2015/02/06  União Euro-

peia N.º 15382042.8

[21]  N.º : J/004718

[22]  Data de pedido : 2021/02/24

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810663196.0

Data de pedido 2018/06/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 109589612B 2020/12/15

[51]  Classificação : A63G31/02

[54]  Título : 

 Dispositivo de sensibilização corporal para simulação 

de voo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/10/03  Taiwan, China

N.º 106134254

[21]  N.º : J/004719

[22]  Data de pedido : 2021/02/25

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712 ;100084

 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Bo,  WU, Wei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711110587.1

Data de pedido 2017/11/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 108230359B 2021/01/26

[51]  Classificação : G06T7/246, G06K9/62

[54]  Títu lo : 
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 Método e aparelho de detecção de objectos, método de 

treinamento, dispositivo electrónico, programa e meio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004721

[22]  Data de pedido : 2021/02/26

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

  Endereço : 555

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911059312.9

Data de pedido 2019/03/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 110708550B 2020/11/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H04N19/13, H04N19/103, 

H04N19/159, H04N19/176, H04N19/50, H04N19/61

[54]  Título : 

 Método para codificação e decodificação, dispositivo 

de decodificação e dispositivo de codificação.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004722

[22]  Data de pedido : 2021/02/26

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

  Endereço : 555

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910570214.5

Data de pedido 2019/03/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 110392256B 2020/12/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : H04N19/122, H04N19/124, 

H04N19/13, H04N19/159, H04N19/176, H04N19/50, 

H04N19/61

[54]  Título : 

 Método para codificação e decodificação, terminal de 

codificação e de decodificação e sistema.

[57]  Resumo : 

DST7

DST7

  Figura : 

[21]  N.º : J/004723

[22]  Data de pedido : 2021/03/01

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor : G N  SHOWA LT ER, 

GARTH NORMAN, M  DI COLA, MA-

RIO, J M  GOTT, JOHN MICHAEL, P R
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 SPURLOCK, PATRICK ROSS, G L

 CARNEY, GREGORY LYNN, B J  GOTT, 

BRYCE JOSEPH

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780038710.5

Data de pedido 2017/06/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 109417657B 2020/12/29

[51]  Classificação : H04R1/02, F16M11/04, G10K11/02, 

H04R1/30, H04R27/00

[54]  Título : 3

 Guia de onda de alta frequência assimétrica e apa-

relhamento de 3 eixos e aparência esférica para alto-

-falante.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/356,045

 2017/06/13  Estados Unidos da América

N.º 62/519,063

[21]  N.º : J/004724

[22]  Data de pedido : 2021/03/01

[24]  Data de despacho : 2021/03/25

[73]  Titular : 1

 1Space Pty Ltd

  Endereço : Level 3, 35 Outram St., West Perth, 

Western Australia 6005, AU

  Nacionalidade :  Australiana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811483206.9

Data de pedido 2013/07/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 109577486B 2020/12/01

[51]  Classificação : E04B1/343, E04B1/348, E04H1/00, 

E04H1/12, E04H3/00, E04H9/14

[54]  Título : 

 Método para construir edifício e construção.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/11  Austrália

N.º 2012902966

 2013/01/04  Austrália N.º 2013900027

 2013/03/24  Austrália N.º 2013201852

 2013/04/14  Austrália N.º 2013205214

Recusa de Pedidos de Registo

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

J/004231 2021/03/16

ANHUI NEW STAR 

PHARMACEUTICAL 

DEVELOPMENT CO., LTD

9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) do 

n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

J/004400 2021/03/16 –

SANFORD-BURNHAM 

MEDICAL RESEARCH 

INSTITUTE

Xiamen University

9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) do 

n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

J/004431 2021/03/16

PROTEUS DIGITAL HEALTH, 

INC.

9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) do 

n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/002424 2021/03/26

Transmissão Takeda Pharmaceutical Company 

Limited

SCOHIA PHARMA, Inc., com sede 

em 26-1, Muraoka-Higashi 2-chome, 

Fujisawa, Kanagawa 251-8555, Japan

J/003840

J/004004

2021/03/24

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade CREATIVE BIOSCIENCES 

(GUANGZHOU) CO., LTD.

CREATIVE BIOSCIENCES 

(GUANGZHOU) CO., LTD.

Protecção de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001689

[22]  Data de pedido : 2020/09/29

[71]  Requerente : Interblock d.d.

  Endereço : Gorenjska Cesta 23, Menges Slovenia 1234

  Nacionalidade :  Eslovena

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : A63F5/00

[54]  Título : 

 Mecanismo de roleta vertical com bordas giratórias.

[57]  Resu mo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/10/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/914,336
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[21]  N.º : I/001690

[22]  Data de pedido : 2020/10/09

[71]  Requerente : TCS John Huxley Europe Limi-

ted

  Endereço : Festival Trade Park Unit 6, Crown 

Road, Stoke On Trent, Staffordshire, ST1 5NJ, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : JACKSON, Gavin

[51]  Classificação : A63F9/04

[54]  Título : 

 Mecanismo de flutuação de dados.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/10/11  Reino Unido

N.º 1914772.7

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

I/001583 2021/03/23 2021/03/23

Masterwork  Automodules Tech Corp. Ltd

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001267 2021/03/23 TCS John Huxley Europe 

Limited

9 1 f 86 1 a

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 86

I/001614 2021/03/23 A8 GAME LIMITED 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º
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Protecção de Patente de Utilidade

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000307

[22]  Data de pedido : 2020/09/15

[71]  Requerente : 

 Fast Retailing Co., Ltd.

  Endereço : 717-1

 717-1 Sayama, Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :   TODA Marie,   

OSHIMA Megumi

[51]  Classificação : A41D1/10

[54]  Título : 

 Roupas.

[57]  Resumo : 

2 1

2 3

21 21

32

32 32

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/10/10  Japão

N.º 2019-003854

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000266 2021/03/23 124 98 9 1 a 61

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º

U/000275 2021/03/23 124 98 9 1 a 61 9

1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º
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Protecção de Certificado Complementar de Protecção para Medicamentos e Produtos Fito-farmacêuticos

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de certificado complementar de protecção para 

medicamentos e produtos fito-farmacêuticos na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso 

para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

 N.º : F/000019

 Data de pedido de certificado : 2021/01/22

 Data de despacho de certificado : 2021/03/23

 Requerente : ELI LILLY AND COMPANY

 Nacionalidade :  Americana

/  Domicílio/Sede : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, U.S.A.

 N.º da patente : J/000588

 Título da patente de invenção : GLP 1

Proteínas de fusão de análogos de GLP-1.

N.º da primeira autorização de colocação do

produto no mercado no Território

: 604883

Data da primeira autorização de colocação do

produto no mercado no Território

: 2018/08/07

 Identificação do produto : Trulicity (Dulaglutide)

 Prazo de validade : 2031/06/10

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/175479

N/175496

2021 3 17 11

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 11, II 

Série, de 17 de Março de 2021

......

16

......

16

N/166441

N/166451

N/166469

N/166480

2021 3 17 11

Data de despacho (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 11, II Série, de 17 de Março de 2021)

2021/01/05 2021/02/26

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/175076

N/175079

2021 1 6 1

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 1, II 

Série, de 6 de Janeiro de 2021)

FRANCISO COSTELA MUNÕZ FRANCISCO COSTELA MUÑOZ
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/022572

N/022573

2015 3 4 9

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 9, II 

Série, de 4 de Março de 2008)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

P/011934

P/012592

N/028415

N/039087

N/039354

N/038477

N/038478

N/041659

N/042588

N/042589

N/042592

N/042593

N/042643

N/042644

N/042595

N/044307

N/042639

N/043273

N/043276

N/049670

N/048638

N/054373

N/054374

N/054375

N/054611

N/055214

N/056240

N/056241

N/056242

N/056431

N/056432

N/056433

N/056498

N/056499

N/056798

N/056799

N/057323

N/057324

N/058646

N/058647

N/058648

N/058649

N/059130

N/059131

N/059132

N/059133

N/059134

N/052472

2015 10 22 42

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 42, II 

Série, de 22 de Outubro de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/052473

N/060296

N/060297

N/065144

N/065145

N/065147

2015 10 22 42

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 42, II 

Série, de 22 de Outubro de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/058029

N/058030

N/058031

N/058032

2011 11 16 46

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 46, II 

Série, de 16 de Novembro de 2011)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/059242

N/059243

N/059244

N/059245

2012 3 21 12

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 12, II 

Série, de 21 de Março de 2012)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/059114

N/059115

2012 7 4 27

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 27, II 

Série, de 4 de Julho de 2012)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/077591

N/077596

2014 4 16 16

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, II 

Série, de 16 de Abril de 2014)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/077593

N/077598

2014 3 19 12

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 12, II 

Série, de 19 de Março de 2014)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/078979 2014 6 18 25

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 25, II 

Série, de 18 de Junho de 2014)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/092436

N/092437

N/092675

N/092676

2015 5 20 20

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 20, II 

Série, de 20 de Maio de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/093633 2015 6 17 24

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 24, II 

Série, de 17 de Junho de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/094919

N/094920

N/094921

2015 12 2 48

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 48, II 

Série, de 2 de Dezembro de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/094922 2015 8 19 33

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 33, II 

Série, de 19 de Agosto de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/096321 2015 9 2 35

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 35, II 

Série, de 2 de Setembro de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/096728

N/096845

N/096846

2015 9 16 37

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 37, II 

Série, de 16 de Setembro de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/097276

N/097277

N/097279

N/097280

2015 10 7 40

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 40, II 

Série, de 7 de Outubro de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/097485

N/097486

N/097487

N/098112

N/098113

N/098115

N/098116

2015 10 22 42

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 42, II 

Série, de 22 de Outubro de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/098114

N/098498

N/098499

2015 11 4 44

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 44, II 

Série, de 4 de Novembro de 2015)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/101034 2016 1 6 1

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 1, II 

Série, de 6 de Janeiro de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/101512

N/101693

N/101694

2016 1 20 3

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 20 de Janeiro de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/101897

N/102066

N/102067

N/102068

2016 2 3 5

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 5, II 

Série, de 3 de Fevereiro de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/102175 2016 2 17 7

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 7, II 

Série, de 17 de Fevereiro de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/103774 2016 3 16 11

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 11, II 

Série, de 16 de Março de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/104611

N/104612

2016 9 21 38

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 38, II 

Série, de 21 de Setembro de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/104036 2016 4 6 14

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 14, II 

Série, de 6 de Abril de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/104643

N/104644

N/104718

N/104852

2016 4 20 16

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, II 

Série, de 20 de Abril de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/108741 2016 8 17 33

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 33, II 

Série, de 17 de Agosto de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/111429 2016 11 16 46

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 46, II 

Série, de 16 de Novembro de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/111703

N/111704

N/111705

N/111706

N/111707

N/111882

N/111883

2016 12 7 49

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 49, II 

Série, de 7 de Dezembro de 2016)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/111809

N/111810

N/111811

N/111812

N/111813

N/111814

N/111815

N/111816

N/111817

N/111947

2017 1 18 3

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 18 de Janeiro de 2017)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

N/113378 2017 3 1 9

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 9, II 

Série, de 1 de Março de 2017)

Bally Gaming, Inc. dba Bally 

Technologies

Bally Gaming, Inc.

2020 8 19 34 N/165267 N/165272 N/165267

N/165272 N/165277

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 34, II Série, de 19 de Agosto de 2020, em relação ao mapa de reclamação n.os N/165267 e 

N/165272 deve ler-se n.os N/165267, N/165272 e N/165277. 

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 29 de Março de 2021.

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.
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