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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/174718

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

[730]  Requerente : HKBN JOS LIMITED

  Endereço : Flat/RM 925, 9/F, Kitec, 1 Trademart 

Drive, Kowloon Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Programação de computadores e servi-

ços informáticos; serviços informáticos fornecidos on-

-line a partir da Internet; consultoria informática; con-

cepção e desenvolvimento de equipamento informáti-

co, concepção de programas informáticos, manutenção 

e desenvolvimento; actualização de programas infor-

máticos; análise de sistemas informáticos; aluguer de 

tempo de acesso a e operação de bases de dados; servi-

ços informáticos relacionados com a operação de bases 

de dados; fornecimento de acesso a uma base de dados 

informática; serviços informáticos on-line; serviços de 

segurança informática; serviços de redes informáticas; 

prestação de serviços de consultoria, concepção e in-

tegração de sistemas de redes informáticas; serviços 

informáticos relacionados com a integração de siste-

mas de telecomunicações; serviços de diagnóstico por 

computador; planeamento da recuperação de desastres 

informáticos; time-sharing de computadores; serviços 

de recuperação de dados; desenvolvimento, concepção, 

alojamento, consultoria e serviços de aconselhamento 

em relação a sítios web e páginas web; desenvolvimen-

to, concepção, consultoria e serviços de aconselhamen-

to em relação a páginas de hipertexto de linguagem 

metálica (html); concepção de publicação electrónica; 

fornecimento de informações por meios electrónicos 

relacionados com a internet; fornecimento de acesso 

público e privado a computadores e computadores 

pessoais; alojamento de websites na Internet; serviços 

de locação nos domínios dos programas informáticos, 

periféricos informáticos, sistemas informáticos e redes 

informáticas; investigação de programas informáticos; 

serviços informáticos relacionados com a prestação 

de serviços de gestão de instalações e operação de 

sistemas e serviços de gestão; serviços de gestão téc-

nica de computadores relacionados com equipamento 

informático para alojamento de websites, sistemas in-

formáticos e equipamento informático; manutenção de 

programas informáticos de redes informáticas; gestão 

técnica de equipamento informático e base de dados 

informática; consultoria e gestão de segurança (infor-

mática / IT); encriptação de dados; gestão de firewall, 

backup de dados; serviços de recuperação de desastres 

informáticos; serviços de engenharia; serviços de de-

pósito de código fonte informático; concepção de rede 

de cablagem de tecnologia de informação e estrutura 

de fibra óptica em edifícios; serviços de concepção 

de redes de telecomunicação; serviços de integração 

informática; fornecimento de informações relativas 
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a arquitecturas, investigação científica e industrial, 

informação meteorológica; tecnologia da informação, 

programas e equipamentos informáticos, programação 

informática e design gráfico; design industrial, design 

de interiores, design de embalagens, serviços de TI en-

quanto fornecedor e integrador de sistemas em vários 

sectores, como hospitalidade e governo; tudo incluído 

na Classe 42.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco (tal 

como exemplar de marca).

[210]  N.º : N/175823

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços comerciais, nomeadamente 

disponibilização de um mercado online para compra-

dores e vendedores de bens e serviços; disponibiliza-

ção de um mercado online para compradores e ven-

dedores de bens e serviços dirigidos aos domínios dos 

seguros e serviços financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175824

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais, nomeadamente 

a disponibilização de aulas, seminários, seminários 

web não descarregáveis, para melhorar o desenvolvi-

mento profissional, objectivos de marketing e vendas, 

e equilíbrio trabalho-vida pessoal nos domínios dos 

seguros e serviços financeiros; disponibilização de 

um website com recursos e materiais, nomeadamente 

publicações não descarregáveis na forma de livros, 

revistas e panfletos no campo do desenvolvimento 

profissional, objectivos de marketing e vendas, e equi-

líbrio trabalho-vida pessoal nos domínios dos seguros 

e serviços financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176335

[220]  Data de pedido : 2020/12/04

[730]  Requerente : Hoyu Kabushiki Kaisha (also tra-

ding as Hoyu Co., Ltd.)

  Endereço : 501, Tokugawa 1-Chome, Higashi-Ku, 

Nagoya-Shi, Aichi-Ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176505

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

[730]  Requerente : BLACK AND BLUMLIMITED

  Endereço : 40 Rushworth Street, London, Se1 

0rb, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Suportes de secagem da louça; pra-

tos de servir; tábuas de corte; utensílios e recipientes 

domésticos e de cozinha; tabuleiros de cubos de gelo; 

moldes de cubos de gelo; candelabros; vasos; fruteiras; 

prateleiras para bolos (utensílios de cozinha); bases de 

pratos [utensílios de mesa]; argolas para guardanapos; 

caixas para transportar refeições; frascos de vácuo; 

garrafas de vácuo; garrafas de água; garrafas refrige-

rantes; jarros de chá; canecas; recipientes domésticos 

para alimentos; recipientes com isolamento térmico 

para alimentos ou bebidas; sacos com isolamento tér-

mico para alimentos ou bebidas; prato de prata (pratos 

de prata) e pauzinhos [utensílios de cozinha].
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177128

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

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/06/25  Japão

N.º 2020-078680

[210]  N.º : N/177129

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

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/06/25  Japão

N.º 2020-078680

[210]  N.º : N/177131

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

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/06/25  Japão

N.º 2020-078681

[210]  N.º : N/177132

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

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/06/25  Japão

N.º 2020-078681

[210]  N.º : N/177346

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : E-têxteis; tecidos inteligentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/15  França

N.º 204712514

[210]  N.º : N/177347

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Lavandaria, lavagem, manutenção, 

reparação, renovação, prensagem, limpeza, retoques, 

passagem de roupa a ferro, tratamento e transforma-

ção (reparação) de todos os artigos têxteis e em couro, 

nomeadamente sacos, sapatos, vestuário, acessórios 

de moda e seus componentes em todas as matérias, 

incluindo metal, resina, plástico, strass, esmalte; ma-

nutenção e reparação de relógios de pulso e de jóias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/15  França

N.º 204712514

[210]  N.º : N/177348

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de tratamento de materiais, 

nomeadamente de couro, de metais, de tecidos, de têx-

teis, incluindo roupa, aplicação de acabamentos, bran-

queamento, coloração de couro, corte de têxteis, de 

tecidos, costura, corte de couro, de estofos, despejo de 

couro, granulação de couro, impermeabilização, im-

pressão de padrões, impressão em 3D, acolchoamento, 

retoques, tingimento, costura, bordados, curtimento 

de couro, trabalhos em couro; informações, conselhos 

e assistência em matéria de tratamento de materiais; 

montagem de materiais por encomenda para terceiros; 

reciclagem e recuperação de materiais e de desperdí-

cio; produção de produtos em pele e em peles sintéti-

cas, reciclagem de metais, de vestuário, de couro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/15  França

N.º 204712514

[210]  N.º : N/177349

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Produção de vídeos; edição de pro-

gramas de radio e televisão; fornecimento online não 

descarregáveis de publicações eletrónicas, música, en-

trevistas, vídeos, fornecimento de entretenimento via 

podcasts.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/15  França

N.º 204712514
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[210]  N.º : N/177350

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de desenvolvimento e de-

sign científicos e tecnológicos; serviços de pesquisa e 

de análise industrial; pesquisas e análises químicas; 

pesquisas em cosmetologia; serviços de pesquisa em 

cosmética, perfumaria e cuidados da pele; serviços 

científicos e tecnológicos; pesquisas biológicas, pes-

quisas em bacteriologia; estudos de projetos técnicos; 

serviços de inquérito (análise ou investigação científi-

ca) e de pesquisa na área dos cosméticos; alojamento 

web; criação de sites web; disponibilização de software 

de análise em linha não descarregável para ser utili-

zado na área da cosmética, da perfumaria, da beleza e 

dos cuidados da pele; disponibilização de software em 

linha não descarregável para avaliar o estado da pele, 

cartografar o rosto, cartografar a pele (face-mapping), 

elaborar simulações, aplicar a maquilhagem, analisar e 

registar o estado da pele; disponibilização de software 

em linha não descarregável para o fornecimento de 

conselhos e assistência em matéria de maquilhagem, 

de perfumaria e do estado da pele e de cuidados de be-

leza e para elaborar imagens de simulação; serviços de 

teste, de autenticação, de controle de qualidade e de 

estimativa de todos os artigos têxteis e em couro, in-

cluindo sacos, sapatos, vestuário, acessórios de moda e 

dos seus componentes em todas as matérias, incluindo 

metal, resina, plástico, strass, esmalte; serviços de con-

cepção criativa para a reutilização de produtos recicla-

dos e/ou não reciclados (upcycling); disponibilização e 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para criar imagens digitais, animações, simulações e 

efeitos especiais nas áreas dos cosméticos, da beleza, 

dos cuidados da pele e da moda, para o aconselhamen-

to e assistência relacionados com a moda e os produtos 

de beleza.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/15  França

N.º 204712514

[210]  N.º : N/177352

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de estilista pessoal e de acon-

selhamento sobre a imagem, conselhos sobre vestu-

ário; serviços de provas virtuais (estilismo pessoal); 

serviços de estilismo pessoal virtual.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/15  França

N.º 204712514

[210]  N.º : N/177354

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : E-têxteis; tecidos inteligentes.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/14  França

N.º 4712268

[210]  N.º : N/177355

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Lavandaria, lavagem, manutenção, 

reparação, renovação, prensagem, limpeza, retoques, 

passagem de roupa a ferro, tratamento e transforma-

ção (reparação) de todos os artigos têxteis e em couro, 

nomeadamente sacos, sapatos, vestuário, acessórios 
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de moda e seus componentes em todas as matérias, 

incluindo metal, resina, plástico, strass, esmalte; ma-

nutenção e reparação de relógios de pulso e de joias; 

disponibilização de informação em matéria de repara-

ção e manutenção de produtos compostos totalmente 

ou em parte por couro, tecidos, têxteis, metal resina, 

plástico, strass, esmalte.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/14  França

N.º 4712268

[210]  N.º : N/177356

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de tratamento de materiais, 

nomeadamente de couro, de metais, de tecidos, de têx-

teis, incluindo roupa, aplicação de acabamentos, bran-

queamento, coloração de couro, corte de têxteis, de 

tecidos, costura, corte de couro, de estofos, despejo de 

couro, granulação de couro, impermeabilização, im-

pressão de padrões, impressão em 3D, acolchoamento, 

retoques, tingimento, costura, bordados, curtimento 

de couro, trabalhos em couro; informações, conselhos 

e assistência em matéria de tratamento de materiais; 

montagem de materiais por encomenda para terceiros; 

reciclagem e recuperação de materiais e de desperdí-

cio; produção de produtos em pele e em peles sintéti-

cas, reciclagem de metais, de vestuário, de couro.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/14  França

N.º 4712268

[210]  N.º : N/177357

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Produção de vídeos; edição de pro-

gramas de radio e televisão; fornecimento online não 

descarregáveis de publicações eletrónicas, música, en-

trevistas, vídeos, fornecimento de entretenimento via 

podcasts.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/14  França

N.º 4712268

[210]  N.º : N/177358

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de desenvolvimento e de-

sign científicos e tecnológicos; serviços de pesquisa e 

de análise industrial; pesquisas e análises químicas; 

pesquisas em cosmetologia; serviços de pesquisa em 

cosmética, perfumaria e cuidados da pele; serviços 

científicos e tecnológicos; pesquisas biológicas, pes-

quisas em bacteriologia; estudos de projetos técnicos; 

serviços de inquérito (análise ou investigação científi-

ca) e de pesquisa na área dos cosméticos; alojamento 

web; criação de sites web; disponibilização de software 

de análise em linha não descarregável para ser utili-

zado na área da cosmética, da perfumaria, da beleza e 

dos cuidados da pele; disponibilização de software em 

linha não descarregável para avaliar o estado da pele, 

cartografar o rosto, cartografar a pele (face-mapping), 

elaborar simulações, aplicar a maquilhagem, analisar e 

registar o estado da pele; disponibilização de software 

em linha não descarregável para o fornecimento de 

conselhos e assistência em matéria de maquilhagem, 

de perfumaria e do estado da pele e de cuidados de be-

leza e para elaborar imagens de simulação; serviços de 

teste, de autenticação, de controle de qualidade e de 

estimativa de todos os artigos têxteis e em couro, in-
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cluindo sacos, sapatos, vestuário, acessórios de moda e 

dos seus componentes em todas as matérias, incluindo 

metal, resina, plástico, strass, esmalte; serviços de con-

cepção criativa para a reutilização de produtos recicla-

dos e/ou não reciclados (upcycling); disponibilização e 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para criar imagens digitais, animações, simulações e 

efeitos especiais nas áreas dos cosméticos, da beleza, 

dos cuidados da pele e da moda, para o aconselhamen-

to e assistência relacionados com a moda e os produtos 

de beleza.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/14  França

N.º 4712268

[210]  N.º : N/177360

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de estilista pessoal e de acon-

selhamento sobre a imagem, conselhos sobre vestu-

ário; serviços de provas virtuais (estilismo pessoal); 

serviços de estilismo pessoal virtual.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/14  França

N.º 4712268

[210]  N.º : N/177361

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelho e dispositivos de deteção 

do rosto; aparelhos e dispositivos de reconhecimento 

facial; dispositivos para criar imagens digitais, animação 

e efeitos especiais na área da cosmética, da beleza, dos 

cuidados da pele e da moda; software e aplicações de 

software para aparelhos eletrónicos e dispositivos móveis 

portáteis, nomeadamente computadores pessoais, com-

putadores portáteis, telefones portáteis, computadores 

[smartphones] e tabletes eletrónicas nomeadamente para 

avaliar o estado da pele, cartografar o rosto, cartografar 

a pele (face-mapping), elaborar simulações de aplicação 

de maquilhagem ou simulações de maquilhagens, ana-

lisar e registar o estado da pele, utilizar em relação com 

os cuidados do rosto e no domínio cosmético; software 

descarregável nomeadamente para avaliar o estado da 

pele, cartografar o rosto, cartografar a pele (face-map-

ping), elaborar simulações de aplicação de maquilhagem 

ou simulações de maquilhagens, analisar e registar o 

estado da pele, utilizar em relação com os cuidados do 

rosto e no domínio cosmético; software e aparelhos de 

simulação nomeadamente para avaliar o estado da pele, 

cartografar o rosto, cartografar a pele (face-mapping), 

elaborar simulações de aplicação de maquilhagem ou 

simulações de maquilhagens, analisar e registar o esta-

do da pele; software descarregável para disponibilizar 

conselhos e assistência em matéria de maquilhagem, 

perfumaria, cuidados da pele e de beleza e para elabo-

rar imagens de simulação; software informático para 

ser utilizado com espelhos; espelhos com cameras vídeo 

e ecrãs tácteis contendo um dispositivo para avaliar o 

estado da pele, cartografar o rosto, cartografar a pele 

(face-mapping), elaborar as simulações de aplicação de 

maquilhagem ou simulações de maquilhagens, analisar 

e registar o estado da pele; software para disponibilizar 

conselhos e assistência em matéria de maquilhagem, 

perfumaria, cuidados da pele e de beleza e para elaborar 

imagens de simulação; software informático para avaliar 

e visualizar informações relativas às recomendações 

personalizadas em matéria de cuidados da pele, de ma-

quilhagem, de perfumaria e de beleza; dispositivos que 

permitem o acesso a informações numa rede global de 

computadores; software descarregável a partir da Inter-

net; software descarregável na forma de uma aplicação 

móvel; webcasts e podcasts; software de mensagens e de 

correio eletrónico; software para o acesso, a navegação e 

a pesquisa nas bases de dados em linha.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/07  França

N.º 204709656
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[210]  N.º : N/177959

[220]  Data de pedido : 2021/01/08

[730]  Requerente : Racing Line Limited

  Endereço : Quatro Park, Tanners Drive, Blake-

lands, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK14 5FJ, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; veículos motorizados; veí-

culos terrestres; veículos motorizados sem motorista; 

veículos motorizados autónomos; carros de corrida; 

veículos (em kits); veículos comerciais; veículos eléctri-

cos; veículos híbridos; motores (engines) para veículos 

terrestres; motores (motors) para veículos terrestres; 

suspensões para veículos; amortecedores para veícu-

los; molas de suspensão para veículos; sistemas de sus-

pensão para veículos; apoios de braços para assentos 

de veículos; apoios de cabeça para assentos de veícu-

los; coberturas de apoio de cabeça de veículos; pro-

tectores de espelhos retrovisores e de espelhos de cor-

tesia para veículos; capas adaptadas para assentos de 

automóveis; capas adaptadas para volantes de veículos; 

coberturas ajustadas para veículos; rodas para veícu-

los; rodas de liga leve; frisos para rodas; jantes para 

rodas; rodas sobressalentes; tampões de rodas; centros 

de tampões de rodas; coberturas para rodas; pinhões 

de roda; spoilers para veículos; capas adaptadas para 

veículos; assentos para veículos; assentos de segurança 

para veículos; cintos de segurança para veículos; ar-

neses de segurança para veículos; sinais de segurança 

[audíveis] para veículos; dispositivos e equipamentos 

anti-roubo, de segurança e protecção para veículos; 

grelhas de radiador para veículos; guarnições para ve-

ículos; guarnições decorativas e de protecção externas 

e internas para veículos; peças de carroçaria para veí-

culos; painéis para carroçarias de veículos [moldados]; 

painéis de acabamento para carrocerias de veículos; 

portas para veículos; janelas de veículos; pára-brisas 

de veículos; vidros de janela para janelas e pára-brisas 

de veículos; janelas de tejadilho para veículos; clara-

bóias para veículos; pára-choques de veículos; protec-

ções traseiras para protecção de pára-choques; placas 

de deslizamento dianteiras e traseiras (peças e aces-

sórios para veículos terrestres); soleiras laterais para 

veículos; soleiras de portas para veículos; coberturas 

de soleiras de portas para veículos; soleiras de pára-

-choques para veículos; frisos para portas laterais de 

veículos; frisos para portas traseiras de veículos; spoi-

lers para veículos; grelhas de radiador para veículos; 

consolas centrais de veículos vendidas como peças de 

veículos e que incorporam interfaces electrónicas; cor-

tinas para o sol, porta-bagagens e redes para bagagem, 

porta-bicicletas, porta-pranchas de vela, porta-esquis 

e correntes para neve, todos para veículos; puxadores 

de portas para veículos; capôs para veículos; capotas 

conversíveis para automóveis; apoios de guarda-lamas; 

bases de guarda-lamas; pára-lamas para veículos; co-

berturas móveis para assentos e bagageiras de veículos 

abertos; capotas flexíveis para assentos e bagageiras 

de veículos abertos; barras de segurança para veículos; 

tectos solares para veículos; barras de tejadilho para 

veículos; caixas de tejadilho para veículos; toldos para 

carrinhas pick-up; dispositivos antiderrapantes para 

pneus de veículos; estribos para veículos; drones (sem 

ser para brincar); veículos de controlo remoto, sem 

serem brinquedos; peças e acessórios para todos os 

produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177960

[220]  Data de pedido : 2021/01/08

[730]  Requerente : Racing Line Limited

  Endereço : Quatro Park, Tanners Drive, Blake-

lands, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK14 5FJ, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Manutenção, reparação, assistência, 

recondicionamento, restauração, inspecção, melhoria, 

limpeza, pintura e polimento de veículos de passagei-

ros, drones, motores de combustão interna ou de peças 

e acessórios para todos esses produtos; afinação de 

veículos motorizados; afinação personalizada de veí-

culos; serviços de melhoramento de automóveis; mon-

tagem de peças sobressalentes de veículos; instalação 

de acessórios para automóveis; instalação de equipa-

mentos eléctricos e electrónicos em automóveis; insta-

lação de peças para veículos; manutenção, assistência, 

afinação e reparação de motores; recondicionamento 

de motores de veículos; conversões de veículos [motor]; 

aplicação de acabamentos externos ou revestimentos 

em veículos; serviços de diagnóstico e inspecção, to-

dos para automóveis ou para peças e acessórios para 
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os mesmos, ou para motores de combustão interna; 

montagem de acessórios para veículos (serviços de ins-

talação); assistência na avaria de veículos [reparação]; 

prestação de serviço de assistência rodoviária de emer-

gência (reparação); fornecimento de assistência e in-

formações de manutenção e reparação de veículos aos 

condutores sobre os seus veículos; serviços de manu-

tenção, actualização e reparação de diagnóstico para 

sistemas electrónicos para automóveis ou sistemas de 

entretenimento para automóveis; serviços de estação 

de carregamento para veículos eléctricos; carregamen-

to de baterias de veículos; informações, consultadoria 

e assessoria em relação a qualquer dos serviços atrás 

referidos e para o fornecimento de peças para veículos 

terrestres motorizados para fins de manutenção ou re-

paração.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177961

[220]  Data de pedido : 2021/01/08

[730]  Requerente : Racing Line Limited

  Endereço : Quatro Park, Tanners Drive, Blake-

lands, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK14 5FJ, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Personalização de veículos motoriza-

dos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178368

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178370

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178371

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178373

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178375

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178376

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178378

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178380

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178381

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178420

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA SQUA-

RE 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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação ou de instrução 

desportiva; fornecimento em linha de banda dese-

nhada não descarregável ; fornecimento de revistas 

não descarregáveis em linha no domínio dos jogos de 

computador, jogos de vídeo, desenhos animados e / ou 

entretenimento em geral; fornecimento de publicações 

electrónicas; organização e apresentação de espec-

táculos ao vivo; fornecimento de imagens e gravuras 

através de telecomunicações; fornecimento de música, 

vozes e áudio através de telecomunicações; serviços de 

entretenimento musical; fornecimento de informações 

relacionadas com serviços de entretenimento musical 

e apresentação de filmes; planeamento, organização e 

realização de eventos de jogos, banda desenhada, ani-

mação e cinema; apresentações de cinema ou produ-

ção e distribuição de filmes cinematográficos; forneci-

mento de jogos de computador em linha; fornecimento 

de jogos de vídeo em linha; serviços de jogos de salão 

de realidade virtual; fornecimento de instalações de 

diversão para realidade virtual, utilizando redes de 

comunicação global; fornecimento de instalações de 

diversão e instalações de jogos para realidade virtual, 

utilizando gráficos informáticos; fornecimento de in-

formações sobre estratégias de jogos de computador 

e / ou estratégias de jogos de vídeo através de redes 

informáticas e / ou redes de comunicação globais; for-

necimento de jogos via telecomunicação; fornecimento 

de salões de jogos; fornecimento de instalações de 

diversão; fornecimento de informações sobre entrete-

nimento no domínio dos jogos de computador, jogos 

de vídeo, jogos de cartas, desenhos animados, banda 

desenhada, romances e / ou revistas; fornecimento de 

informações sobre jogos em linha e fornecimento de 

jogos através de telecomunicações, redes de computa-

dores e / ou redes de comunicação globais; serviços de 

clubes no domínio do entretenimento ou da educação; 

serviços de clube de entretenimento; serviços de en-

tretenimento (através de sistema de adesão); serviços 

educacionais (através de sistema de adesão); serviços 

de entretenimento nomeadamente, serviços de inter-

mediação e de corretagem relacionados com o forne-

cimento de dados monetários e de itens disponíveis no 

jogo, fornecidos através de redes informáticas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/24  Japão

N.º 2020-118044

[210]  N.º : N/178430

[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 : 

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

N.º 40-2020-0164471

[210]  N.º : N/178450

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

[730]  Requerente : A.S. Watson TM Limited
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  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 : 32

[511]  Produtos : Cervejas; cerveja leve (ale) e cerveja 

preta (porter); água destilada; águas minerais e gasei-

ficadas e outras bebidas não-alcoólicas; água tónica; 

sodas (águas); bebidas de frutas e sumos de frutas; xa-

ropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178458

[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 : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

de computador, e jogos de computador e jogos de ví-

deo; serviços de consultadoria de hardware e software 

de computador; programação de computadores; con-

cepção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de 

hardware, software informático e periféricos de com-

putador; fornecimento de software não descarregável 

on-line; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; serviços de consultoria de dados e seguran-

ça de computadores; serviço de criptografia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou soft-

ware de computador on-line; manutenção, reparação 

e actualização de software informático e aplicações; 

serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução 

de problemas de hardware e software de computador, 

e serviços de apoio informático ao cliente; serviços 

de criação, concepção e manutenção de sítios web; 

serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81260

[210]  N.º : N/178463

[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 : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

de computador, e jogos de computador e jogos de ví-

deo; serviços de consultadoria de hardware e software 

de computador; programação de computadores; con-

cepção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de 

hardware, software informático e periféricos de com-

putador; fornecimento de software não descarregável 

on-line; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; serviços de consultoria de dados e seguran-

ça de computadores; serviço de criptografia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou soft-

ware de computador on-line; manutenção, reparação 

e actualização de software informático e aplicações; 

serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução 

de problemas de hardware e software de computador, 

e serviços de apoio informático ao cliente; serviços 

de criação, concepção e manutenção de sítios web; 
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serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81261

[210]  N.º : N/178477

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras sanitárias higiénicas para o 

bem-estar médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,353

[210]  N.º : N/178478

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de compras, sacos de fraldas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,353

[210]  N.º : N/178480

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos de lã; vestuário para crianças 

e bebés, nomeadamente camisolas, vestuário de dor-

mir em geral, pijamas, vestuário de macacão e de peça 

única; babetes de tecido para crianças e bebés; co-

berturas (vestuário); chapéus; chapéus para lactentes, 

bebés, crianças pequenas e crianças; pulôveres com 

capuz; camisolas de noite; calças; ponchos; pulôveres; 

roupões; cachecóis; xailes; camisas; camisas para lac-

tentes, bebés, crianças pequenas e crianças; calções; 

camisolas; cobertores com mangas para usar como 

vestuário; sapatos; galochas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,353

[210]  N.º : N/178559

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4
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[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas; velas de aro-

materapia com fragrância.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,623

[210]  N.º : N/178560

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos desportivos multi-usos; sacos de 

praia; sacos para livros; sacos de lona; sacos de fraldas; 

sacos de ombro; sacos de compras; sacos de viagem; 

bolsas de cintura; sacos de compras reutilizáveis; mo-

chilas de campismo; mochilas multi-usos; bolsas; bol-

sas de mão; alças para bolsas de mão; sacos porta-fatos 

[para viagem]; caixas e sacos de cosméticos vendidos 

vazios; chapéus-de-chuva; coleiras para cães e gatos; 

trelas para cães e gatos; vestuário para animais de es-

timação, guarda-sóis para a praia, chapéus-de-sol para 

a praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,623

[210]  N.º : N/178562

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Serviços de jantar; canecas; vidraria 

na forma de copos, nomeadamente, copos com tampa 

hermética, copos de shot; baldes; baldes em lona; gar-

rafas de água vendidas vazias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,623

[210]  N.º : N/178565

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,623

[210]  N.º : N/178566

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bonecas de pelúcia; brinquedos estu-

fados de pelúcia; animais de brincar de pelúcia, pran-

chas de surf.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,623

[210]  N.º : N/178567

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de retalho virtual de 

cobertores para bebés e crianças, vestuário, cobertores 

para adultos, roupas, acessórios, velas, roupa de surf e 

roupa de praia; serviços de lojas de retalho de cober-

tores para bebés e crianças, vestuário, cobertores para 
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adultos, roupas, acessórios, velas, roupa de surf e rou-

pa de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,623

[210]  N.º : N/178568

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas; velas de aro-

materapia com fragrância.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,555

[210]  N.º : N/178569

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos desportivos multi-usos; sacos de 

praia; sacos para livros; sacos de lona; sacos de fraldas; 

sacos de ombro; sacos de compras; sacos de viagem; 

bolsas de cintura; sacos de compras reutilizáveis; mo-

chilas de campismo; mochilas multi-usos; bolsas; bol-

sas de mão; alças para bolsas de mão; sacos porta-fatos 

[para viagem]; caixas e sacos de cosméticos vendidos 

vazios; chapéus-de-chuva; coleiras para cães e gatos; 

trelas para cães e gatos; vestuário para animais de es-

timação, guarda-sóis para a praia, chapéus-de-sol para 

a praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,555

[210]  N.º : N/178571

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Serviços de jantar; canecas; vidraria 

na forma de copos, nomeadamente, copos com tampa 

hermética, copos de shot; baldes; baldes em lona; gar-

rafas de água vendidas vazias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,555

[210]  N.º : N/178574

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,555

[210]  N.º : N/178575

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bonecas de pelúcia; brinquedos estu-

fados de pelúcia; animais de brincar de pelúcia, pran-

chas de surf.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,555
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[210]  N.º : N/178576

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de retalho virtual de 

cobertores para bebés e crianças, vestuário, cobertores 

para adultos, roupas, acessórios, velas, roupa de surf e 

roupa de praia; serviços de lojas de retalho de cober-

tores para bebés e crianças, vestuário, cobertores para 

adultos, roupas, acessórios, velas, roupa de surf e rou-

pa de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,555

[210]  N.º : N/178707

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[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/178962

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos para cuidado da pele e ca-

belo para bebés e crianças nomeadamente, banho de 

espuma, loção para bebé, lavagem do corpo, protector 

solar, creme não medicado (para fraldas), pó-de-talco 

não medicado para bebé, champô e condicionador de 

cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/092,137

[210]  N.º : N/178963

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras higiénicas para o bem-estar 

médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/092,137

[210]  N.º : N/178964

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de compras; sacos de fraldas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/092,137
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[210]  N.º : N/178966

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Chinelos de banho; fatos de banho; 

roupões de banho; corpetes interiores; casacos de lã; 

camisas de mulher; camisolas de gola redonda; vesti-

dos que também podem ser utilizados como toalhas; 

vestidos; chapéus; chapelaria; camisolas com capuz; 

roupão longo, solto e leve para uso informal em casa; 

casacos; leggings [calças]; pulôveres de manga compri-

da; roupa casual e confortável; vestuário para homem, 

mulher e criança, nomeadamente camisolas, pulôveres 

com capuz e ponchos; mitenes; vestidos de dormir; 

pijamas; cuecas; calças; parcas; pulôveres; roupões; 

macacão; sandálias; sapatos; sarongs; cachecóis; xailes; 

camisas; calções; pantufas; calças de treino; roupa de 

banho; fatos de banho; T-shirts; tops enquanto vestu-

ário; cobertores para vestir sob a forma de cobertores 

com mangas; ligaduras (vestuário); capuzes com zíper; 

galochas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/092,137

[210]  N.º : N/178967

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos para cuidado da pele e ca-

belo para bebés e crianças nomeadamente, banho de 

espuma, loção para bebé, lavagem do corpo, protector 

solar, creme não medicado (para fraldas), pó-de-talco 

não medicado para bebé, champô e condicionador de 

cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/091,925

[210]  N.º : N/178968

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras sanitárias para o bem-estar 

médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/091,925

[210]  N.º : N/178969

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de compras; sacos de fraldas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/091,925

[210]  N.º : N/178971

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.



N.º 22 — 2-6-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 8713

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Chinelos de banho; fatos de banho; 

roupões de banho; corpetes interiores; casacos de lã; 

camisas de mulher; camisolas de gola redonda; vesti-

dos que também podem ser utilizados como toalhas; 

vestidos; chapéus; chapelaria; camisolas com capuz; 

roupão longo, solto e leve para uso informal em casa; 

casacos; leggings [calças]; pulôveres de manga compri-

da; roupa casual e confortável; vestuário para homem, 

mulher e criança, nomeadamente camisolas, pulôveres 

com capuz e ponchos; mitenes; vestidos de dormir; 

pijamas; cuecas; calças; parcas; pulôveres; roupões; 

macacão; sandálias; sapatos; sarongs; cachecóis; xailes; 

camisas; calções; pantufas; calças de treino; roupa de 

banho; fatos de banho; T-shirts; tops enquanto vestu-

ário; cobertores para vestir sob a forma de cobertores 

com mangas; ligaduras (vestuário); capuzes com zíper; 

galochas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/091,925

[210]  N.º : N/178972

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos para cuidado da pele e ca-

belo para bebés e crianças nomeadamente, banho de 

espuma, loção para bebé, lavagem do corpo, protector 

solar, creme não medicado (para fraldas), pó-de-talco 

não medicado para bebé, champô e condicionador de 

cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/092,085

[210]  N.º : N/178973

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras sanitárias para o bem-estar 

médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/092,085

[210]  N.º : N/178974

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de compras; sacos de fraldas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/092,085

[210]  N.º : N/178976

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Chinelos de banho; fatos de banho; 

roupões de banho; corpetes interiores; casacos de lã; 



8714     22   2021  6  2 

camisas de mulher; camisolas de gola redonda; vesti-

dos que também podem ser utilizados como toalhas; 

vestidos; chapéus; chapelaria; camisolas com capuz; 

roupão longo, solto e leve para uso informal em casa; 

casacos; leggings [calças]; pulôveres de manga compri-

da; roupa casual e confortável; vestuário para homem, 

mulher e criança, nomeadamente camisolas, pulôveres 

com capuz e ponchos; mitenes; vestidos de dormir; 

pijamas; cuecas; calças; parcas; pulôveres; roupões; 

macacão; sandálias; sapatos; sarongs; cachecóis; xailes; 

camisas; calções; pantufas; calças de treino; roupa de 

banho; fatos de banho; T-shirts; tops enquanto vestu-

ário; cobertores para vestir sob a forma de cobertores 

com mangas; ligaduras (vestuário); capuzes com zíper; 

galochas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/271,593

[210]  N.º : N/179120

[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 : 29

[511]  Produtos : Produtos alimentares derivados de 

carne, aves ou peixe; aperitivos alimentares consistin-

do principalmente de carne, aves ou peixe; prepara-

ções de sopa de vegetais; produtos alimentares conten-

do principalmente vegetais; geleias de fruta; geleias de 

fruta (sem ser confeitos); frutos em pó; snacks à base 

de frutas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras ali-

mentares; preparações substitutas de refeições à base 

de grãos de soja; preparações substitutas de refeições à 

base de soro de leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179121

[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 : 30

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e suplementos 

alimentares dietéticos, sem serem para uso médico; 

preparações substitutas de refeições à base de cho-

colate; preparações substitutas de refeições à base de 

cereais; refeições preparadas à base de massa instantâ-

nea sendo refeições de baixas calorias e de baixo-car-

boidratos; refeições preparadas à base de arroz sendo 

refeições de baixas calorias e de baixo-carboidratos; 

refeições preparadas à base de massa sendo refeições 

de baixas calorias e de baixo-carboidratos; alimentos 

e preparações alimentares (formulas) pré-embalados 

nesta classe; alimentos nesta classe embalados especi-

ficamente para uso médico num programa de controle 

de peso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179123

[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 : 35

[511]  Serviços : Organização, operação e supervisão de 

planos de incentivos, esquemas de lealdade e de bó-

nus a clientes, incluindo a provisão dos serviços acima 

mencionados através de uma rede global de comuni-

cação; promoção de vendas através de programas de 

fidelização de clientes; aconselhamento empresarial, 

consultoria empresarial e serviços de informação em-

presarial; serviços de administração e gestão empre-

sarial; serviços de publicidade, marketing, promoção e 

publicidade; angariação, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de bens, permitindo aos clientes 

ver e comprar convenientemente esses bens numa loja 

de vendas a retalho, num ponto de vendas por gros-

so, através de um catálogo de venda por encomenda, 

através de um catálogo geral de mercadorias, por tele-

comunicação ou através de um website de rede global 
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de computadores, tudo no domínio das mercadorias 

gerais, nomeadamente, suplementos nutricionais, su-

plementos dietéticos e/ou alimentares, suplementos 

para a saúde, alimentos saudáveis, bebidas e refeições 

preparadas; serviços retalhistas relacionados com su-

plementos nutricionais, suplementos dietéticos e/ou 

alimentares, suplementos para a saúde, alimentos sau-

dáveis, bebidas e refeições preparadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179165

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 4

[511]  Produtos : Óleos e gorduras industriais, cera (ma-

térias primas); álcool (combustível); lubrificantes; com-

posições para absorção, humedecimento e controlo de 

pó; combustíveis e matérias iluminantes; velas e pavios 

para iluminação; velas pequenas (tealights); velas; ve-

las perfumadas; carvão de madeira (combustível).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179167

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 4

[511]  Produtos : Óleos e gorduras industriais, cera (ma-

térias primas); álcool (combustível); lubrificantes; com-

posições para absorção, humedecimento e controlo de 

pó; combustíveis e matérias iluminantes; velas e pavios 

para iluminação; velas pequenas (tealights); velas; ve-

las perfumadas; carvão de madeira (combustível).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179169

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 4

[511]  Produtos : Óleos e gorduras industriais, cera (ma-

térias primas); álcool (combustível); lubrificantes; com-

posições para absorção, humedecimento e controlo de 

pó; combustíveis e matérias iluminantes; velas e pavios 

para iluminação; velas pequenas (tealights); velas; ve-

las perfumadas; carvão de madeira (combustível).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179171

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 4

[511]  Produtos : Óleos e gorduras industriais, cera (ma-

térias primas); álcool (combustível); lubrificantes; com-

posições para absorção, humedecimento e controlo de 

pó; combustíveis e matérias iluminantes; velas e pavios 

para iluminação; velas pequenas (tealights); velas; ve-

las perfumadas; carvão de madeira (combustível).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179173

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 4

[511]  Produtos : Óleos e gorduras industriais, cera (ma-

térias primas); álcool (combustível); lubrificantes; com-

posições para absorção, humedecimento e controlo de 

pó; combustíveis e matérias iluminantes; velas e pavios 

para iluminação; velas pequenas (tealights); velas; ve-

las perfumadas; carvão de madeira (combustível).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179181

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179182

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179183

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179184

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179185

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179186

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179293

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA SQUA-

RE 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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação ou de instrução 

desportiva; fornecimento em linha de banda dese-

nhada não descarregável ; fornecimento de revistas 

não descarregáveis em linha no domínio dos jogos de 

computador, jogos de vídeo, desenhos animados e / ou 

entretenimento em geral; fornecimento de publicações 

electrónicas; organização e apresentação de espec-

táculos ao vivo; fornecimento de imagens e gravuras 

através de telecomunicações; fornecimento de música, 

vozes e áudio através de telecomunicações; serviços de 

entretenimento musical; fornecimento de informações 

relacionadas com serviços de entretenimento musical 

e apresentação de filmes; planeamento, organização e 

realização de eventos de jogos, banda desenhada, ani-

mação e cinema; apresentações de cinema ou produ-

ção e distribuição de filmes cinematográficos; forneci-

mento de jogos de computador em linha; fornecimento 

de jogos de vídeo em linha; serviços de jogos de salão 

de realidade virtual; fornecimento de instalações de 

diversão para realidade virtual, utilizando redes de 

comunicação global; fornecimento de instalações de 

diversão e instalações de jogos para realidade virtual, 

utilizando gráficos informáticos; fornecimento de in-

formações sobre estratégias de jogos de computador 

e / ou estratégias de jogos de vídeo através de redes 

informáticas e / ou redes de comunicação globais; for-

necimento de jogos via telecomunicação; fornecimento 

de salões de jogos; fornecimento de instalações de 

diversão; fornecimento de informações sobre entrete-

nimento no domínio dos jogos de computador, jogos 

de vídeo, jogos de cartas, desenhos animados, banda 

desenhada, romances e / ou revistas; fornecimento de 

informações sobre jogos em linha e fornecimento de 

jogos através de telecomunicações, redes de computa-

dores e / ou redes de comunicação globais; serviços de 

clubes no domínio do entretenimento ou da educação; 

serviços de clube de entretenimento; serviços de en-

tretenimento (através de sistema de adesão); serviços 

educacionais (através de sistema de adesão); serviços 

de entretenimento nomeadamente, serviços de inter-

mediação e de corretagem relacionados com o forne-

cimento de dados monetários e de itens disponíveis no 

jogo, fornecidos através de redes informáticas.

[540]  Marca : 
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[30 0]  Pr ior idade : 2020/11/09  Japão

N.º 2020-138276

[210]  N.º : N/179308

[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 : 42

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria relacionados 

com concepção e desenvolvimento de software infor-

mático e computadores para impressão; consultadoria 

no domínio de processamento de informação compu-

tarizada; concepção e desenvolvimento de sistemas 

electrónicos de segurança de dados; aluguer de com-

putadores; fornecimento de programas informáticos; 

concepção de software informático, programação de 

computadores (informática), ou manutenção de soft-

ware informático; teste ou investigação em máquinas, 

aparelhos ou instrumentos; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos; digitalização de documentos (scanning); 

computação em nuvem; armazenamento electrónico 

de dados; consultadoria em tecnologia informática; 

serviços de consultadoria em Tecnologias de Infor-

mação (IT); consultadoria de desempenho e métodos 

de operação em computadores, automóveis, máquinas 

que requerem um alto grau de conhecimento especia-

lizado, habilidades, ou experiência para sua operação; 

aluguer de impressoras; aluguer de scanners de ima-

gens; cópia de segurança (backup) externa de dados; 

monitorização de sistemas informáticos para detecção 

de avarias; monitorização de sistemas informáticos por 

acesso remoto; concepção de sistema informático; con-

cepção de software informático; actualização (upgrade) 

de software informático; manutenção de software in-

formático; cópia de programas informáticos; serviços 

de encriptação de dados; conversão de dados ou do-

cumentos de suporte físico para formato electrónico; 

monitorização de sistemas informáticos para detecção 

de acesso não autorizado ou violação de dados; Software 

como Serviço (SaaS); hospedagem de páginas de In-

ternet (web sites); aluguer de software informático; 

Plataformas como Serviço (PaaS); hospedagem de ser-

vidores; serviços de informação relacionados com re-

sultados de recolha, análise técnica e armazenamento 

de dados electrónicos; recolha, análise ou armazena-

mento de registo de dados (data log); serviços de infor-

mação relacionados com resultados de recolha, análise 

e armazenamento de registo de dados (data log); reco-

lha, análise ou armazenamento de grandes volumes de 

dados (big data); serviços de informação relacionados 

com resultados de recolha, análise e armazenamento 

de grandes volumes de dados (big data); fornecimento 

de software informático não descarregável para aná-

lises técnicas e científicas por Inteligência Artificial 

(IA); fornecimento de software informático não des-

carregável para análises e relatórios de dados corpo-

rativos; recolha, análise técnica e armazenamento de 

dados electrónicos; fornecimento de software on-line 

não-descarregável para processamento de texto; for-

necimento de software on-line não descarregável para 

processamento de texto; concepção, desenvolvimento, 

manutenção, actualização e aluguer de software in-

formático para processamento de texto; serviços de 

informação no domínio de concepção de equipamento 

informático para processamento de texto; instalação e 

manutenção de programas informáticos para gestão de 

documentos; concepção, programação e manutenção 

de software informático para processamento de texto; 

serviços de programação de computadores (informá-

tica) para segurança electrónica de dados; serviços de 

consultadoria em segurança electrónica de dados; in-

formação de processamento computarizado; conversão 

computarizada de dados electrónicos; monitorização 

remota de sistema informático para processamento de 

texto; monitorização de programas informáticos para 

processamento de texto para prevenir a intrusão de 

acesso não autorizado por terceiros; fornecimento de 

software de aplicação online não descarregável para 

gestão de documentos (SaaS).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179316

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepa-

rações medicinais para fins de emagrecimento; pre-

parações veterinárias; produtos higiénicos para uso 

medicinal; alimentos e substâncias dietéticas para uso 

medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; leite 

em pó para bebés, incluindo lactentes e crianças pe-

quenas; leite líquido para bebés, incluindo lactentes e 

crianças pequenas; leite de acompanhamento para lac-

tentes e crianças pequenas; leite de crescimento para 

crianças pequenas e crianças; suplementos dietéticos 

para humanos e animais; suplementos dietéticos; su-

plementos nutricionais; suplementos dietéticos conten-

do bífido-bactérias; antimicrobianos para uso derma-

tológico; emplastros, material para pensos; matérias 

para obturações dentárias, cera dentária; desinfectan-

tes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas; herbicidas; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; bebi-

das medicinais; substâncias dietéticas para uso medi-

cinal; alimentos dietéticos para uso medicinal; alimen-

tos e suplementos nutricionais medicinais (incluídos 

nesta classe), tais como ingredientes naturais de fácil 

absorção, como legumes e frutos, frutos e legumes em 

conserva sob a forma de comprimidos com alto teor de 

vitaminas e minerais; alimentos e bebidas nutritivas 

para uso medicinal.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde e 

laranja tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/179319

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepa-

rações medicinais para fins de emagrecimento; pre-

parações veterinárias; produtos higiénicos para uso 

medicinal; alimentos e substâncias dietéticas para uso 

medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; ali-

mentos preparados em bolsas esterilizáveis para bebés; 

leite em pó para bebés, incluindo lactentes e crianças 

pequenas; leite líquido para bebés, incluindo lactentes 

e crianças pequenas; leite de acompanhamento para 

lactentes e crianças pequenas; leite de crescimento 

para crianças pequenas e crianças; suplementos dieté-

ticos para humanos e animais; suplementos dietéticos; 

suplementos nutricionais; suplementos dietéticos con-

tendo bífido-bactérias; antimicrobianos para uso der-

matológico; emplastros, material para pensos; matérias 

para obturações dentárias, cera dentária; desinfectan-

tes; desinfectantes para fins higiénicos, nomeadamente 

para biberões e tetinas de biberões; preparações para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; 

alimentos dietéticos para uso medicinal; bebidas dieté-

ticas para uso medicinal; bebidas medicinais; substân-

cias dietéticas para uso medicinal; alimentos dietéticos 

para uso medicinal; alimentos e suplementos nutri-

cionais medicinais (incluídos nesta classe), tais como 

ingredientes naturais de fácil absorção, como legumes 

e frutos, frutos e legumes em conserva sob a forma de 

comprimidos com alto teor de vitaminas e minerais; 

alimentos e bebidas nutritivas para uso medicinal.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/179407

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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-
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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; 

hologramas; equipamento de reconhecimento facial; 

dispositivos identificadores de impressões digitais; 

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; pára-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; apitos para desporto; 

desenhos animados; ensaiadores [aparelhos para o 
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controlo] de ovos; apitos para chamar os cães; ímanes 

decorativos; vedações electrificadas; retardadores de 

carro com controlo remoto portáteis; aparelhos elec-

trónicos de comando e reconhecimento de voz para 

controle de operações dispositivos electrónicos de 

consumo e sistemas residenciais; assistentes digitais 

pessoais; aparelhos para regular o calor; termóstatos; 

monitores, sensores, e controles para dispositivos e 

sistemas de ares condicionados, aquecimento, e venti-

lação; aparelhos eléctricos para regularização; regula-

dores de luz eléctrica (reguladores de intensidade da 

luz eléctrica); aparelhos de controle da electricidade; 

tomadas elétricas; interruptores eléctricos e electróni-

cos; alarmes, sensores de alarme e sistemas de monito-

rização de alarmes; detectores de fumo e monóxido de 

carbono; fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos 

para portas e janelas; controles eléctricos e electróni-

cos para portas de garagem; sistemas de segurança e 

de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/12  Listens-

taine N.º 2020-581

[210]  N.º : N/179421

[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/179422

[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/179463

[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 : 42

[511]  Serviços : Software como serviço (SaaS); aluguer 

de espaço de memória em servidor electrónico; forne-

cimento de software não descarregáveis para gestão 

de dispositivos de memória; concepção de circuitos in-

tegrados; concepção de software informático, progra-

mação de computador (informática), ou manutenção 

de software informático; monitorização de sistemas 

informáticos para detecção de acessos não autorizados 

ou violação de dados; monitorização de sistemas infor-

máticos para detecção de avarias; suporte técnico sob 

a forma de assessoria em matéria de desempenho e 

operação de computadores; suporte tecnológico sob a 

forma de assessoria em matéria de computadores; for-

necimento de utilização temporária de software online 

não descarregável; software online não descarregável 

acesso através de uma rede para gestão de dispositivos 

de armazenamento remoto; computação em nuvem; 

computação em nuvem para gestão de dispositivos de 

armazenamento; fornecimento de programas de soft-

ware informático não descarregável através de redes 

de dados; fornecimento de programas informáticos 

não descarregáveis online para gestão e controlo de 

dispositivos de armazenamento.

[540]  Marca : 

[30 0]  Pr ior idade : 2020/12/07  Japão

N.º 2020-150881
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[210]  N.º : N/179465

[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 : 42

[511]  Serviços : Software como serviço (SaaS); aluguer 

de espaço de memória em servidor electrónico; forne-

cimento de software não descarregáveis para gestão 

de dispositivos de memória; concepção de circuitos in-

tegrados; concepção de software informático, progra-

mação de computador (informática), ou manutenção 

de software informático; monitorização de sistemas 

informáticos para detecção de acessos não autorizados 

ou violação de dados; monitorização de sistemas infor-

máticos para detecção de avarias; suporte técnico sob 

a forma de assessoria em matéria de desempenho e 

operação de computadores; suporte tecnológico sob a 

forma de assessoria em matéria de computadores; for-

necimento de utilização temporária de software online 

não descarregável; software online não descarregável 

acesso através de uma rede para gestão de dispositivos 

de armazenamento remoto; computação em nuvem; 

computação em nuvem para gestão de dispositivos de 

armazenamento; fornecimento de programas de soft-

ware informático não descarregável através de redes 

de dados; fornecimento de programas informáticos 

não descarregáveis online para gestão e controlo de 

dispositivos de armazenamento.

[540]  Marca : 

[30 0]  Pr ior idade : 2020/12/07  Japão

N.º 2020-150882

[210]  N.º : N/179466

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Arena Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 6154 Nancy Ridge Drive, San Diego, 

California 92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano no tratamento da colite ulcerosa, doenças 

e perturbações do tracto gastrointestinal, doença de 

Crohn, síndrome do intestino irritável, doenças auto-

-imunes e doenças e perturbações dermatológicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179467

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : Arena Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 6154 Nancy Ridge Drive, San Diego, 

California 92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano no tratamento da colite ulcerosa, doenças 

e perturbações do tracto gastrointestinal, doença de 

Crohn, síndrome do intestino irritável, doenças auto-

-imunes e doenças e perturbações dermatológicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179550

[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 : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para cui-

dados de saúde; preparações de vitaminas e minerais; 

suplementos dietéticos de proteína; preparações pro-

bióticas para uso médico; fermentos para uso farma-

cêutico; nutracêuticos para usar como suplementos 

dietéticos; suplementos alimentares medicinais; suple-

mentos dietéticos; preparações farmacêuticas para a 

regulação do sistema imunológico; preparações farma-

cêuticas para o tratamento de distúrbios hormonais; 

suplementos alimentares constituídos por aminoáci-

dos, minerais e oligoelementos; alimentos para bebés; 

açúcar lácteo para uso farmacêutico; microrganismos 

para uso médico; estojo portátil de primeiros socorros; 

bebidas dietéticas usadas como suplementos alimenta-

res; bebidas fortificadas com vitaminas, para uso médi-

co; levedura ou extractos de levedura para uso médico, 

veterinário ou farmacêutico; suplementos dietéticos de 

levedura.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179574

[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 : 32

[511]  Produtos : Refrigerantes; sumos de frutos; sumos 

de vegetais (bebidas); bebidas à base de soro de leite.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor vermelha como um 

elemento da marca.

[210]  N.º : N/179576

[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 : 42

[511]  Serviços : Testes, inspecção ou pesquisa de far-

macêuticos, cosméticos ou produtos alimentícios; in-

vestigação química; investigação médica; serviços para 

avaliação de fármacos; investigação alimentar; consul-

tadoria técnica em investigação de alimentos e suple-

mentos dietéticos; consultadoria técnica relacionada 

com investigação técnica em dieta alimentar; investi-

gação científica para fins medicinais; pesquisa científi-

ca; inspecção de qualidade; investigação em cosmética; 

investigação e desenvolvimento de fármacos; teste em 

fármacos; teste de medicamentos; teste em cosméticos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor vermelha como um 

elemento da marca.

[210]  N.º : N/179581

[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 : 32

[511]  Produtos : Refrigerantes; sumos de frutos; sumos 

de vegetais (bebidas); bebidas à base de soro de leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179583

[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 : 42

[511]  Serviços : Testes, inspecção ou pesquisa de far-

macêuticos, cosméticos ou produtos alimentícios; in-

vestigação química; investigação médica; serviços para 

avaliação de fármacos; investigação alimentar; consul-

tadoria técnica em investigação de alimentos e suple-

mentos dietéticos; consultadoria técnica relacionada 

com investigação técnica em dieta alimentar; investi-

gação científica para fins medicinais; pesquisa científi-

ca; inspecção de qualidade; investigação em cosmética; 

investigação e desenvolvimento de fármacos; teste em 

fármacos; teste de medicamentos; teste em cosméticos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179591

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, medicinais 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins medi-

cinais; preparados digestivos; preparados e suplemen-

tos herbáceos; medicamentos Chineses patenteados; 

preparados e suplementos vitamínicos e minerais; 

substâncias dietéticas; alimentos e bebidas dietéticas 

adaptadas para fins medicinais; preparados alimenta-

res dietéticos e biológicos para fins medicinais; suple-

mentos alimentares dietéticos e aditivos alimentares 

para fins medicinais; alimentos para bebés e crianças, 

preparações alimentares para bebés; gessos, materiais 

para pensos; matérias para chumbar os dentes, ceras 

dentárias; desinfectantes; preparados para destruir 

vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179592

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de marketing, vendas a retalho 

ou por grosso relacionados com preparações farmacêu-

ticas, medicinais e veterinárias, preparados digestivos, 

preparados e suplementos herbáceos, medicamentos 

Chineses patenteados, preparados e suplementos vita-

mínicos e minerais, substâncias dietéticas, alimentos e 

bebidas dietéticas adaptadas para fins medicinais, pre-

parados alimentares dietéticos e biológicos para fins 

medicinais, suplementos alimentares dietéticos e adi-

tivos alimentares para fins medicinais, alimentos para 

bebés e crianças, preparações alimentares para bebés, 

gessos, materiais para pensos, matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias, desinfectantes, preparados 

para destruir vermes, fungicidas, herbicidas, e serviços 

de marketing, vendas a retalho ou por grosso relacio-

nados com os produtos supramencionados a partir de 

uma base de dados da Internet; serviços de consulta-

doria, informação, publicidade e promoção, gestão de 

negócios e serviços de assessoria tudo relacionados 

com os serviços supramencionados; serviços de fran-

chising comercial (compras em grupo, publicidade em 

grupo).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179593

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e de 

pesquisa e design relacionados dos mesmos; serviços 

de análise, design e pesquisa industriais; design e de-

senvolvimento de software e hardware informáticos; 

investigação médica; investigação farmacêutica; for-

necimento de informações específicas de investigação 

médica e científica no domínio de produtos farmacêu-

ticos, incluindo preparações herbáceas, medicamentos 

Chineses, substâncias dietéticas; fornecimento de uso 

temporário de software não descarregáveis através 

de Internet para rastreamento de documentos e para 

fornecimento de informações no domínio de produtos 

farmacêuticos, incluindo preparações herbáceas, me-

dicamentos Chineses, substâncias dietéticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179657

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : Puma Biotechnology, Inc.
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  Endereço : 10880 Wilshire Boulevard, Suite 2150, 

Los Angeles, California 90024, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179704

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1005 021

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179705

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1005 021

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179706

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1005 021

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179707

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179708

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179709

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179711

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179712

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179713

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179714

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179715

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179716

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179717

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179718

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179719

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179720

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179721

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179723

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179724

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179725

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179726

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179727

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179728

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179729

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179730

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179731

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179732

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179733

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179734

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43



N.º 22 — 2-6-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 8731

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179735

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179736

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179737

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : 

 Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

  Endereço : 1265 D

 Ground Floor, Zone D, 1265 Kaixuan Road, Chang-

ning District, Shanghai, 200051 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179773

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite vegetal 

(plantas); leite à base de plantas e substitutos lácteos; 

bebidas lácteas; bebidas à base de leite; leite à base de 

nozes; leite de arroz; bebidas à base de leite de arroz; 

leite à base de leguminosas; leite de trigo; bebidas à 

base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas à base de 

leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base de leite de 

grãos; leite de coco; bebidas à base de leite de coco; 

leite de amêndoa; bebidas à base de leite de amêndoa; 

leite de soja; bebidas à base de leite de soja; queijo à 

base de aveia; iogurte à base de aveia; conservas à base 

de aveia (produtos lácteos); pudins e sobremesas lác-

teas à base de aveia; molhos à base de aveia (produtos 

lácteos); preparações feitas a partir de aveia (produtos 

lácteos); produtos alimentares derivados de nozes, le-

guminosas, grãos, ervas, frutas ou vegetais; substitutos 

de leite; substitutos de produtos lácteos; substitutos 

de leite contendo aveia; bebidas e refrescos à base de 

aveia para uso como substitutos de leite; bebidas e 
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refrescos à base de substitutos de leite; bebidas à base 

de aveia com sabor a fruta para uso como substitutos 

de leite; bebidas à base de substitutos de leite conten-

do café; substitutos de iogurte; substitutos de iogurte 

contendo aveia; substitutos de iogurte à base de aveia; 

substitutos de natas azedas (sour cream); substitutos 

de natas azedas (sour cream) contendo aveia; substitu-

tos de creme (substitutos lácteos); substitutos de crème 

fraiche; substitutos de creme contendo aveia (produtos 

lácteos); substitutos de crème fraiche contendo aveia; 

natas (para café) não lácteas; cremes e natas para 

cozinhar à base de aveia (produtos lácteos); creme à 

base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

de margarina; substitutos de manteiga à base de aveia; 

substitutos de margarina à base de aveia; substitutos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto de leite em 

pó.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179775

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas e refrescos à base de vegetais; 

bebidas não alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão 

preto; bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de 

arroz; bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas 

e sumos de frutas; bebidas e sumos vegetais; bebidas à 

base de ervas (não medicinais); bebidas à base de cere-

ais; bebidas à base de leguminosas; bebidas à base de 

nozes; bebidas à base de grãos; xaropes, pós, extractos, 

concentrados e outras preparações para fazer bebidas 

carbonizadas e não carbonizadas não alcoólicas e be-

bidas e refrescos à base de soja, à base de fruta, à base 

de vegetais, à base de ervas, à base de cereais, à base 

de leguminosas, à base de nozes e à base de grãos; 

bebidas não alcoólicas contendo sucos de plantas, no-

meadamente, sucos de soja, sucos de arroz, sucos de 

feijão preto, sucos de coco, sucos de amêndoas, sucos 

de sésamo e sucos de aveia; extractos vegetais não 

alcoólicos utilizados na preparação de bebidas, no-

meadamente extractos de soja, extractos de arroz, ex-

tractos de feijão preto, extractos de coco, extractos de 

amêndoas, extractos de sésamo, e extractos de aveia; 

bebidas não alcoólicas de sumos de plantas, nomea-

damente bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas 

de feijão preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, 

bebidas de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base 

de aveia (não sendo sucedâneos do leite); bebidas ener-

géticas naturais à base de aveia (não sendo sucedâneos 

do leite); bebidas para o pequeno-almoço à base de 

aveia (não sendo sucedâneos do leite); refrescos de be-

bidas de frutas à base de aveia (não sendo sucedâneos 

do leite); bebidas de smoothie à base de aveia (não sen-

do sucedâneos do leite); refrigerantes; cerveja, cerveja 

Inglesa (ale) e cerveja preta (porter); água mineral, 

destilada e gasosa; preparações para fazer bebidas; be-

bidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179777

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite vegetal 

(plantas); leite à base de plantas e substitutos lácteos; 

bebidas lácteas; bebidas à base de leite; leite à base de 

nozes; leite de arroz; bebidas à base de leite de arroz; 

leite à base de leguminosas; leite de trigo; bebidas à 

base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas à base de 

leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base de leite de 

grãos; leite de coco; bebidas à base de leite de coco; 

leite de amêndoa; bebidas à base de leite de amêndoa; 

leite de soja; bebidas à base de leite de soja; queijo à 

base de aveia; iogurte à base de aveia; conservas à base 

de aveia (produtos lácteos); pudins e sobremesas lác-

teas à base de aveia; molhos à base de aveia (produtos 

lácteos); preparações feitas a partir de aveia (produtos 

lácteos); produtos alimentares derivados de nozes, le-

guminosas, grãos, ervas, frutas ou vegetais; substitutos 
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de leite; substitutos de produtos lácteos; substitutos 

de leite contendo aveia; bebidas e refrescos à base de 

aveia para uso como substitutos de leite; bebidas e 

refrescos à base de substitutos de leite; bebidas à base 

de aveia com sabor a fruta para uso como substitutos 

de leite; bebidas à base de substitutos de leite conten-

do café; substitutos de iogurte; substitutos de iogurte 

contendo aveia; substitutos de iogurte à base de aveia; 

substitutos de natas azedas (sour cream); substitutos 

de natas azedas (sour cream) contendo aveia; substitu-

tos de creme (substitutos lácteos); substitutos de crème 

fraiche; substitutos de creme contendo aveia (produtos 

lácteos); substitutos de crème fraiche contendo aveia; 

natas (para café) não lácteas; cremes e natas para 

cozinhar à base de aveia (produtos lácteos); creme à 

base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

de margarina; substitutos de manteiga à base de aveia; 

substitutos de margarina à base de aveia; substitutos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto de leite em 

pó.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179779

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas e refrescos à base de vegetais; 

bebidas não alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão 

preto; bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de 

arroz; bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas 

e sumos de frutas; bebidas e sumos vegetais; bebidas à 

base de ervas (não medicinais); bebidas à base de cere-

ais; bebidas à base de leguminosas; bebidas à base de 

nozes; bebidas à base de grãos; xaropes, pós, extractos, 

concentrados e outras preparações para fazer bebidas 

carbonizadas e não carbonizadas não alcoólicas e be-

bidas e refrescos à base de soja, à base de fruta, à base 

de vegetais, à base de ervas, à base de cereais, à base 

de leguminosas, à base de nozes e à base de grãos; 

bebidas não alcoólicas contendo sucos de plantas, no-

meadamente, sucos de soja, sucos de arroz, sucos de 

feijão preto, sucos de coco, sucos de amêndoas, sucos 

de sésamo e sucos de aveia; extractos vegetais não 

alcoólicos utilizados na preparação de bebidas, no-

meadamente extractos de soja, extractos de arroz, ex-

tractos de feijão preto, extractos de coco, extractos de 

amêndoas, extractos de sésamo, e extractos de aveia; 

bebidas não alcoólicas de sumos de plantas, nomea-

damente bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas 

de feijão preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, 

bebidas de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base 

de aveia (não sendo sucedâneos do leite); bebidas ener-

géticas naturais à base de aveia (não sendo sucedâneos 

do leite); bebidas para o pequeno-almoço à base de 

aveia (não sendo sucedâneos do leite); refrescos de be-

bidas de frutas à base de aveia (não sendo sucedâneos 

do leite); bebidas de smoothie à base de aveia (não sen-

do sucedâneos do leite); refrigerantes; cerveja, cerveja 

Inglesa (ale) e cerveja preta (porter); água mineral, 

destilada e gasosa; preparações para fazer bebidas; be-

bidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179781

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite à base de plantas; leite vegetal 

(plantas); leite à base de plantas e substitutos lácteos; 

bebidas lácteas; bebidas à base de leite; leite à base de 

nozes; leite de arroz; bebidas à base de leite de arroz; 

leite à base de leguminosas; leite de trigo; bebidas à 

base de leite de trigo; leite de aveia; bebidas à base de 

leite de aveia; leite de grãos; bebidas à base de leite de 

grãos; leite de coco; bebidas à base de leite de coco; 

leite de amêndoa; bebidas à base de leite de amêndoa; 

leite de soja; bebidas à base de leite de soja; queijo à 

base de aveia; iogurte à base de aveia; conservas à base 
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de aveia (produtos lácteos); pudins e sobremesas lác-

teas à base de aveia; molhos à base de aveia (produtos 

lácteos); preparações feitas a partir de aveia (produtos 

lácteos); produtos alimentares derivados de nozes, le-

guminosas, grãos, ervas, frutas ou vegetais; substitutos 

de leite; substitutos de produtos lácteos; substitutos 

de leite contendo aveia; bebidas e refrescos à base de 

aveia para uso como substitutos de leite; bebidas e 

refrescos à base de substitutos de leite; bebidas à base 

de aveia com sabor a fruta para uso como substitutos 

de leite; bebidas à base de substitutos de leite conten-

do café; substitutos de iogurte; substitutos de iogurte 

contendo aveia; substitutos de iogurte à base de aveia; 

substitutos de natas azedas (sour cream); substitutos 

de natas azedas (sour cream) contendo aveia; substitu-

tos de creme (substitutos lácteos); substitutos de crème 

fraiche; substitutos de creme contendo aveia (produtos 

lácteos); substitutos de crème fraiche contendo aveia; 

natas (para café) não lácteas; cremes e natas para 

cozinhar à base de aveia (produtos lácteos); creme à 

base de vegetais; substitutos de manteiga; substitutos 

de margarina; substitutos de manteiga à base de aveia; 

substitutos de margarina à base de aveia; substitutos 

de queijo; queijo à base de aveia; substituto de leite em 

pó.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179783

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas e refrescos à base de vegetais; 

bebidas não alcoólicas à base de soja; bebidas de feijão 

preto; bebidas de aveia; bebidas de sésamo; bebidas de 

arroz; bebidas de coco; bebidas de amêndoa; bebidas 

e sumos de frutas; bebidas e sumos vegetais; bebidas à 

base de ervas (não medicinais); bebidas à base de cere-

ais; bebidas à base de leguminosas; bebidas à base de 

nozes; bebidas à base de grãos; xaropes, pós, extractos, 

concentrados e outras preparações para fazer bebidas 

carbonizadas e não carbonizadas não alcoólicas e be-

bidas e refrescos à base de soja, à base de fruta, à base 

de vegetais, à base de ervas, à base de cereais, à base 

de leguminosas, à base de nozes e à base de grãos; 

bebidas não alcoólicas contendo sucos de plantas, no-

meadamente, sucos de soja, sucos de arroz, sucos de 

feijão preto, sucos de coco, sucos de amêndoas, sucos 

de sésamo e sucos de aveia; extractos vegetais não 

alcoólicos utilizados na preparação de bebidas, no-

meadamente extractos de soja, extractos de arroz, ex-

tractos de feijão preto, extractos de coco, extractos de 

amêndoas, extractos de sésamo, e extractos de aveia; 

bebidas não alcoólicas de sumos de plantas, nomea-

damente bebidas de soja, bebidas de arroz, bebidas 

de feijão preto, bebidas de coco, bebidas de amêndoa, 

bebidas de sésamo, e bebidas de aveia; bebidas à base 

de aveia (não sendo sucedâneos do leite); bebidas ener-

géticas naturais à base de aveia (não sendo sucedâneos 

do leite); bebidas para o pequeno-almoço à base de 

aveia (não sendo sucedâneos do leite); refrescos de be-

bidas de frutas à base de aveia (não sendo sucedâneos 

do leite); bebidas de smoothie à base de aveia (não sen-

do sucedâneos do leite); refrigerantes; cerveja, cerveja 

Inglesa (ale) e cerveja preta (porter); água mineral, 

destilada e gasosa; preparações para fazer bebidas; be-

bidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179786

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

 YEH LI WEI

  Endereço : 61 1

P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179859

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-248

20

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179862

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-248

20

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179865

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-248

20

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179879

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

POS

POS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179885

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : ( )
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  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

POS

POS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179916

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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 : 29

[511]  Produtos : Leite de amêndoas; leite de nozes; 

leite de pistáchios; leite de aveia; leite de soja; leite de 

arroz; leite de avelã; leite de caju; leite de côco; leite de 

trigo; leite maltado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179919

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Sociedade De Jogos De Macau, 

S.A.

  Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel 

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ministração de empresas; serviços de trabalhos ad-

ministrativos (funções de escritório); distribuição de 

folhetos promocionais; aluguer de sinais (para fins pu-

blicitários); fornecimento de informações comerciais 

através de sites de web.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179920

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Sociedade De Jogos De Macau, 

S.A.

  Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel 

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

organização de entretenimento para cerimónias de 

casamentos; fornecimento de informações de entrete-

nimento através de sites de web.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179922

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Sociedade De Jogos De Macau, 

S.A.

  Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel 

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ministração de empresas; serviços de trabalhos ad-

ministrativos (funções de escritório); distribuição de 
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folhetos promocionais; aluguer de sinais (para fins pu-

blicitários); fornecimento de informações comerciais 

através de sites de web.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179923

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Sociedade De Jogos De Macau, 

S.A.

  Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel 

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

organização de entretenimento para cerimónias de 

casamentos; fornecimento de informações de entrete-

nimento através de sites de web.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179982

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : Frederick Warne & Co Ltd

  Endereço : 20 Vauxhall Bridge Road, London 

SW1V 2SA

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Áudiolivros; podcasts (ficheiros de áu-

dio); gravações de vídeo, descarregáveis; publicações 

eletrónicas descarregáveis; publicações electrónicas 

para impressão, gravados em formatos electrónicos, 

magnéticos, digitais ou ópticos; livros electrónicos 

descarregáveis; livros digitais descarregáveis; grava-

ções de sons, vídeo e dados; gravações de sons, vídeo e 

dados descarregáveis; suportes e registos digitais des-

carregáveis; jogos de computador e software informá-

tico descarregáveis; software de jogos de computador; 

software informático aplicacional para dispositivos 

móveis; software informático para fins de instrução e 

educacionais; discos compactos pré-gravados; DVDs 

pré-gravados; filmes animados; programas animados 

para a televisão; programas de televisão descarregá-

veis e gravados; filmes; aparelhos para a produção de 

sons e música; aparelhos de gravação e reprodução (de 

dados); máquinas fotográficas; máquinas de calcular; 

auscultadores; discos acústicos; dispositivos eletróni-

cos para vigilância de bebés; bolsas adaptadas para 

telemóveis; sacolas adaptadas para computadores por-

táteis; capacetes para ciclismo; armações de óculos; 

óculos de sol; balanças de casa de banho; desenhos 

animados descarregáveis e gravados sob a forma de 

filmes cinematográficos; software informático descar-

regável; software informático de aplicação para com-

putadores e telemóveis; leitores de livros eletrónicos; 

gravações de música em todos os formatos; correias 

para telemóveis; aparelhos de medição da temperatura 

para uso doméstico; CD-ROMs; filmes cinematográ-

ficos; podcasts em vídeo (ficheiros de vídeo); jogos de 

computador descarregáveis; aparelhos e instrumen-

tos sendo dispositivos para a gravação, reprodução e 

transmissão de sons, imagens, vídeo e dados; peças e 

acessórios para todos os acima ditos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180048

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : SANOFI PASTEUR INC.

  Endereço : One Discovery Drive, Swiftwater, PA 

18370, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/08  União Euro-

peia N.º 018304283

[210]  N.º : N/180049

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : SANOFI PASTEUR INC.

  Endereço : One Discovery Drive, Swiftwater, PA 

18370, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/08  União Euro-

peia N.º 018304273

[210]  N.º : N/180050

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : SANOFI PASTEUR INC.

  Endereço : One Discovery Drive, Swiftwater, PA 

18370, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/08  União Euro-

peia N.º 018304259

[210]  N.º : N/180051

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : SANOFI PASTEUR INC.

  Endereço : One Discovery Drive, Swiftwater, PA 

18370, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  União Euro-

peia N.º 018305847

[210]  N.º : N/180052

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : SANOFI PASTEUR INC.

  Endereço : One Discovery Drive, Swiftwater, PA 

18370, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  União Euro-

peia N.º 018305830

[210]  N.º : N/180053

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : SANOFI PASTEUR INC.

  Endereço : One Discovery Drive, Swiftwater, PA 

18370, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  União Euro-

peia N.º 018305841

[210]  N.º : N/180055

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes; ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas; 

algodão hidrófilo; algodão em rama (hidrófilo); ban-

das adesivas para fins medicinais; esparadrapo; fitas 

adesivas para fins medicinais; preparações ambien-

tadores de ar; preparações para a purificação de ar; 

preparações desodorizantes para o ambiente; alimen-

tos e preparações albuminosos (de albumina) para 

fins medicinais; leite albuminoso (de albumina) para 

fins medicinais; preparações para lavagem de animais 

(insecticidas); algodão antisséptico; antissépticos; bál-

samos para fins médicos; ligaduras higiénicas; bandas 

menstruais; ligaduras para pensos; preparações tera-
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pêuticas para o banho; preparações para o banho para 

fins medicinais; sais de banho para fins medicinais; ba-

nhos de oxigénio; sais para banhos de águas minerais; 

cintos para pensos higiénicos (toalhas periódicas); pul-

seiras para fins medicinais; discos (almofadas) de ama-

mentação; rebuçados medicinais; cápsulas para medi-

camentos; cápsulas para fins farmacêuticos; gomas de 

mascar para fins medicinais; coleiras antiparasitárias 

para animais; confeitaria medicamentosa; preparações 

para desinfectar, enxaguar, armazenar e limpar lentes 

de contacto; lubrificantes e soluções para e / ou para 

uso com lentes de contacto; contraceptivos químicos; 

preparações para tratamento de calosidades; anéis 

para calos dos pés; algodão para fins medicinais; gesso 

(esparadrapo) (court plaster); preparações farmacêu-

ticas para o tratamento da caspa; desodorizantes, sem 

serem para seres humanos ou para animais; desodo-

rizantes para vestuário e têxteis; detergentes para fins 

medicinais; alimentos, substâncias e bebidas dietéticas 

para fins medicinais; alimentos dietéticos (para uso 

medicinal); substâncias dietéticas (para uso medici-

nal); desinfectantes para fins de higiene; loções para 

cães; preparações para lavagem de cães (insecticidas); 

repelentes para cães; bebidas medicinais; preparações 

(medicinais) para lavar os olhos; caixas de primeiros 

socorros (equipadas); adesivos para capturar moscas; 

papel apanha-moscas; preparações para matar moscas; 

fitas revestidas de cola anti-moscas; remédios para a 

transpiração dos pés; gaze para pensos; germicidas; 

madeira de cedro anti-insectos; gorduras para fins me-

dicinais; infusões medicinais; repelentes de insectos; 

insecticidas; geleia de petróleo (vaselina) para fins me-

dicinais; cuecas higiénicas para a menstruação; cuecas 

higiénicas sanitárias; farinhas lácteas (para bebés); 

lactose para fins medicinais; lenços impregnados de 

loções farmacêuticas; loções para fins farmacêuticos; 

loções para fins veterinários; pastilhas (lozenges) (para 

uso medicinal); leite maltado (leite de malte) para 

fins medicinais; bebidas medicinais; álcool medicinal; 

ervas medicinais; óleos medicinais; chá medicinal; 

estojos para medicamentos (portáteis) (equipados); 

medicamentos para fins humanos; pensos absorventes 

menstruais; tampões para menstruação; mentol; po-

madas (para uso medicinal); suplementos alimentares 

minerais; papel anti-traça; preparações anti-traça; eli-

xires bocais (para uso medicinal); lama para banhos; 

fraldas higiénicas para incontinência; aditivos nutri-

cionais para fins medicinais; cuecas sanitárias; pensos 

sanitários; absorventes sanitários; calças sanitárias; 

calças, absorventes, para incontinência; forro de cue-

cas (produtos higiénicos); parasiticidas; comprimidos 

para fins farmacêuticos; preparações químicas para 

o diagnóstico de gravidez; chá adelgaçante para fins 

medicinais; remédios para transpiração; suplementos 

dietéticos de geleia real; geleia real para fins farma-

cêuticos; toalhas sanitárias; preparações farmacêuticas 

para cuidados da pele; sais contra o desmaio; prepara-

ções para a esterilização; pomadas para queimaduras 

solares; preparações para queimaduras solares para 

fins farmacêuticos; xaropes para fins farmacêuticos; 

preparações vitamínicas; cotonetes para fins medici-

nais; protectores solares para fins medicinais; cata-

plasmas; compressas; cataplasmas e / ou compressas 

para baixar a temperatura corporal ou para o alívio da 

febre ou dores de cabeça; pensos curativos (médicos); 

drogas (medicamentos) para fins médicos; febrífugos; 

chás de ervas (tisanas) (para fins medicinais); emplas-

tros de mostarda; preparações médicas para fins de 

emagrecimento; fibra dietética; suplementos dietéti-

cos para animais; fralda-calças para bebés (fraldas); 

fraldas; fralda-calças; suplementos nutricionais; óleo 

de fígado de bacalhau; pí lulas de emagrecimento; 

pastilhas para fins farmacêuticos; pó de pérola para 

fins medicinais; lubrificantes sexuais pessoais; suple-

mentos dietéticos de pólen; suplementos dietéticos de 

proteínas; suplementos dietéticos de proteínas para 

animais; suplementos dietéticos de própolis; champôs 

medicinais; sabonete medicinal; loções medicinais 

para o cabelo e dentífricos medicinais; levedura para 

fins farmacêuticos, adesivos de suplementos vitamíni-

cos, pulseiras impregnadas com repelentes de insectos; 

muda-fraldas, descartáveis, para bebés; fraldas de 

natação, descartáveis, para bebés; desinfectantes para 

fins sanitários; toalhetes higiénicos descartáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180058

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão; tipos de impressos; ma-

teriais de encadernação; fotografias; artigos de papela-

ria e de escritório, excepto mobiliários; adesivos para 

fins de papelaria ou domésticos; materiais para artistas 

e de desenho; pincéis de pintura; materiais de instru-

ção e de aprendizagem; folhas, películas e sacos de 

plástico para embrulhar e embalar; tipos para impres-

soras, blocos de impressos; calendários, livros, catálo-

gos, postais, cartazes, periódicos, publicações impres-

sas, jornais e revistas; cartões de felicitações; instru-

mentos de escrita; selos de borracha; selos e carimbos 

(papelaria); almofadas de selos, almofadas de tinta; al-

búns de fotografias; esteiras para enquadrar pinturas, 

imagens ou fotografias; cavaletes de pintores; papel ab-

sorvente de óleo para peles; suportes para fotografias; 

tinta; toalhetes, papel higiénico, guardanapos de papel 

para desmaquilhagem; toalhas de papel; tapetes e 

bases para copos em papel ou de cartão; papel de em-

balagem, papel de embrulho e materiais para embalar; 

aguarelas de artistas; reproduções gráficas, retratos; 

litografias; canetas, lápis, canetas permanentes, cane-

tas esferográficas; pontas de canetas; porta-canetas; 

porta-lápis; recargas para canetas e instrumentos de 

escrita; pontas de lápis; lápis de cores, lápis de cores 

em cera; estojos para canetas e lápis; afiadores de lá-

pis; máquinas de afiadores de lápis; clipes para papel; 

pisa-papéis; pinos de papel, pinos de desenho; pastéis 

(lápis); pastas e colas para fins papelaria e doméstico; 

papel encerado (papier maché); bandejas e prateleiras 

para cartas; suportes para cartas; abridores de cartas; 

fitas adesivas e dispensadores de fita adesiva; materiais 

de desenho, quadros, canetas e instrumentos; conjunto 

para desenhos; álbuns para colecção de selos e moe-

das; sacos para caixotes de lixo; sacos de lixo; sacos de 

congelação; sacos para presentes; sacos de papel; sacos 

de transporte, sacos de sanduíche; sacos de sanduíche 

(papel); sacos de papel para festas; sacos de papel para 

presentes; sacos para cubos de gelo, sacos de papel 

cónicos, sacos de sanduíche em plástico; sacos para 

cozinhar em micro-ondas, sacos de compras em papel; 

sacos de papel; sacos de compras em plástico, sacos de 

papel para embalagem; sacos de plástico para embala-

gem; sacos de plástico para empacotar; sacos para resí-

duos de papel; sacos acolchoados de cartão; envelopes; 

mata-borrões; anteparos para livros, marcadores para 

livros; marcadores de livros; armários para artigos de 

papelaria; quadros de lona para pintura; cadernos de 

notas; diários; capas de arquivos (papelaria); blocos 

de escrita, blocos de notas, papel de escrita; papel de 

desenho; estojos para escrita; giz, quadros-pretos, qua-

dros para cartazes; portadores para passaportes; por-

tadores para livros de cheques; bandas elásticas para 

escritórios; imagens; estampilhas; produtos para apa-

gar, borrachas, fluidos para apagar; abridores de cartas 

eléctricas; partituras de música; quadros de limpeza-

-fácil; ornamentos e decorações feitos de papel e/ou de 

cartão; lenços de papel; guardanapos de papel; sacos 

de papel para almoços; baús e caixas em cartão; livros 

para colorir; arquivos para relatórios; arquivadores de 

papel; cadernos de bolso; canetas com ponta de feltro; 

bandas de livros; conjunto de lápis de chumbo preto; 

conjunto de lápis de cores; réguas; esteiras para escri-

ta; livros de autógrafos; clipes para papel (papelaria); 

agrafadores (máquinas de escritório); cortadores de 

fitas (papelaria); sinais de precaução em cartão ou em 

papel; trituradores de papel para uso em escritórios; 

trituradores de CDs para uso doméstico ou no escritó-

rio; máquinas e aparelhos com revestimento de plásti-

co (para uso em escritório); aparelhos termo-vedantes 

de protecção eléctricos para documentos e fotografias; 

bolsas e estojos para cartões; decorações de papel para 

lancheiras ou alimentos; álbuns; bolsas (envelopes, 

saquetas) de papel ou de plástico, para embalagem; 

pastas com folhos soltos; caixas de cartão ou de papel; 

cartões; bolsas e estojos para selos e carimbos; banda 

desenhada; compassos para desenho; fitas e cartões em 

papel para registo de programas informáticos; papel 

de cópia (papelaria); fluidos de correcção (artigos de 

escritório); arquivos de documentos; dedeiras (artigos 

de escritório); bandeiras (de papel); pastas (papelaria); 

pastas para papéis; fita adesiva (papelaria); lenços de 

papel; cartões de índice; fitas com tinta; capas para 

papéis; etiquetas, sem ser em tecido; mapas; cartões de 

felicitações musicais; boletins informativos; almofadas 

(papelaria); caixas de tinta para uso escolar; panfletos; 

trituradores de papel (para uso em escritórios); porta-

-lápis; selos postais; autocolantes; guardanapos de 

mesa em papel; pioneses; bilhetes; fitas para máquinas 

de escrever; máquinas de escrever (eléctricas ou não-

-eléctricas); invólucros (artigos de papelaria); escovas 

de escrita; giz de escrita; tabletes de escrita; capas 

(papelaria); capas de papel para vasos de flores; corta-

dores de papel (artigos de escritório); bibes de papel; 

sacos para cozinhar no micro-ondas; filtros de café 

em papel; livretes; desenhos de bordados (padrões); 

corta-papéis (artigos de escritório); toalhas de mesa 

em papel; roupas de mesa em papel; letreiros de papel 

ou de cartão; etiquetas para cartões de índice; lotes de 

papel; autocolantes para telefones portáteis; pinturas 
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(imagens), emoldurados ou não-emoldurados; toalhas 

de papel; papel higiénico; laminadores de documen-

tos para uso em escritórios; caixas para chapéus em 

cartão; aparelhos de rotulagem manual; canetas de 

marcadores; bandejas para tinta; pincéis de pintura; 

pincéis para pintores; apagadores para quadros; papel 

Xuan para pinturas e caligrafias chinesas; lápis me-

cânicos; papel tipo washi; estênceis para decorar ali-

mentos e bebidas; cartões de identificação (artigos de 

escritório), fitas de código de barras; brilhantes para 

fins de papelaria; etiquetas de papel para controlo de 

recolha de bagagens; toalhas de papel para limpeza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180061

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; ar-

roz, massas alimentares e talharim (massas com ovos); 

tapioca e sagu; farinha e preparados feitos de cereais; 

pão, pastelaria e confeitaria, chocolate; gelados, sor-

vetes e outros gelos comestíveis; açúcar, mel, melaço; 

levedura, fermento em pó; sal, temperos, especiarias, 

ervas em conserva; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo (água congelada); biscoitos; bolo em pó; 

decorações comestíveis para bolos; essências para 

bolos; bolos de arroz; doces e rebuçados; chocolate; 

bebidas de chocolate com leite; bebidas à base de cho-

colate; pasta de barrar à base de chocolate; confeitaria 

para decorar árvores de natal; bebidas de cacau com 

leite; produtos de cacau; bebidas à base de cacau; be-

bidas de café; essências de café; misturas e preparados 

para uso como substitutos de café; bebidas à base de 

café; bolachas; pipoca; flocos de milho; sorvete; caril 

(especiaria); leite-creme; flocos de cereais; essências, 

sem serem óleos essenciais; gelados de confeitaria; ge-

latinas de frutas (confeitaria); pão de gengibre; xarope; 

infusões, não-medicinais; molho de tomate (ketchup); 

alcaçuz; rebuçados para chupar (confeitaria); tortas 

de carne; amaciadores de carne, para fins domésticos; 

panquecas; pastilhas (confeitaria); pastelaria; patés 

(pastelaria); pimenta; pizas; pudins; raviolis; geleia 

real para consumo humano; açúcar; pasta de mostarda 

verde (wasabi); molho de soja; massa, macarronete 

e aletria; Udon (macarrão de estilo Japonês); sushi; 

baunilha; waffles; iogurte congelado (gelados de con-

feitaria); rosquilhas (pretzels); salgadinhos à base de 

trigo; mistura de goluseimas constituídas por biscoi-

tos de água e sal, rosquilhas ou pipocas estoiradas; 

confeitaria de amêndoa; preparados aromáticos para 

alimentos; matérias ligantes para gelados (gelados 

comestíveis); carcaças; pãezinhos; bolos; caramelos 

(rebuçados); pastilha elástica, sem ser para fins medici-

nais; papa de farinha de milho; biscoitos de água e sal; 

gelados comestíveis; melaço dourado; gelo, natural ou 

artificial; macarrão; maçapão; maionese; aveia; pimen-

ta (temperos); tortas; tempero; tostas; sal de cozinha; 

sanduíches; molho de tomate; temperos; sorvetes (gela-

dos); esparguete; bombons (rebuçados); tartes; farinha 

de trigo; molhos de salada; molhos de carne; molho 

para massas; refeições preparadas à base de massa; pe-

tiscos à base de cereais; petiscos à base de arroz; flocos 

de amido de milho; farinha de amido de milho; papa 

de farinha de amido de milho; flocos de aveia; glucose 

para fins culinários; barras de cereais com alto teor de 

proteínas; refeições (farinhas alimentares); mousses 

de sobremesa (confeitaria); alimentos à base de aveia; 

pasta de soja (condimento); bebidas à base de chá; 

ervas aromáticas, preservadas (temperos); aditivos de 

glúten para fins culinários; molhos de frutas; sementes 

processadas para uso como tempero; Ramen (prato Ja-

ponês à base de massa); salgadinhos de queijo; senbei 

(bolachas de arroz), pastilhas de menta para refrescar 

o hálito.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180063

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; teledifusão por 

cabo; comunicação por telefones celulares (móveis); 

comunicações por redes de fibra óptica; comunicações 

telegráficas (telegramas); comunicações por telefone; 

transmissão de mensagens e de imagens assistida por 

computador; correio electrónico; serviços de correio 

de voz (voice mail); transmissão por fax; radiodifusão; 

envio de telegramas; serviços telegráficos; serviços 

telefónicos; teledifusão; videotransmissão; serviço de 

agências de notícias (noticiosas); serviços de radio-

mensagem (paging); fornecimento de ligações para 

telecomunicações a uma rede informática global; 

fornecimento de acesso de usuário a uma rede infor-

mática global (fornecedores de serviços); serviços de 

encaminhamento e de ligação para telecomunicações; 

serviços de quadros informativos electrónicos; serviços 

de teleconferência; fornecimento de serviços de aces-

so dos utilizadores a motores de pesquisa; aluguer de 

tempo de acesso a informações em redes informáticas; 

transmissão de arquivos digitais; transmissão de car-

tões de felicitações online; transmissão de podcasts; 

transmissão de dados por fluxo contínuo (streaming); 

serviços de transmissão de vídeo; serviços de transmis-

são de áudio; difusão de vídeo-a-pedido (Video-On-

-Demand); disponibilização de salas de conversação 

(chatrooms) na Internet; distribuição interactiva de 

vídeo através de redes digitais de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180116

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 ALVES, EUGÉNIA LAO

  Endereço : 129 131

 Rua Almirante Costa Cabral No. 129&131 R/C Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180117

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 ALVES, EUGÉNIA LAO

  Endereço : 129 131

 Rua Almirante Costa Cabral No.129&131 R/C Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante, nomeadamen-

te, fornecimento de alimentos e bebidas para consumo 

dentro e fora dos estabelecimentos; catering; serviços 

de restaurantes de comida para dentro e fora, restau-

rantes com serviços de entrega.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180118

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : Advanced Micro Devices, Inc.

  Endereço : 2485 Augustine Drive Santa Clara 

California 95054, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Circuitos integrados, especificamente 

circuitos integrados de gráficos, de vídeo e multimé-

dia; conjuntos de chips de circuitos integrados; cartões 

com circuitos integrados; chips de circuitos integra-

dos; aparelhos semicondutores; chips semicondutores; 

semicondutores; conjuntos de circuitos integrados; 

hardware para computadores; microprocessadores; 

subsistemas de microprocessadores constituídos por 

um ou mais microprocessadores, unidades centrais de 

processamento (CPU), núcleos de CPU e software des-

carregável e gravado para operação dos subsistemas 

supracitados; subsistemas de hardware constituídos 

por subsistemas de microprocessadores; módulos de 

microprocessador; processadores de sistemas em chip 

[SOC]; arquitectura de [SOC] (sistemas em chip) para 
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utilização com unidades centrais de processamento 

(CPU) e unidades de processamento gráfico (GPU), 

designadamente, arquitectura SOC (sistemas em chip) 

que liga die-to-die , chip-to-chip , e socket-to-

-socket , utilizada em diferentes microprocessadores 

para permitir um maior desempenho informático; ar-

quitectura SOC (sistemas em chip) para utilização com 

unidades de processamento gráfico múltiplo (GPU), 

designadamente, arquitectura SOC (sistemas em chip) 

que liga die-to-die , chip-to-chip , e socket-to-

-socket , utilizada em diferentes microprocessadores 

múltiplos, optimizada para aprendizagem de máqui-

nas e aplicações de computação de alto desempenho, 

para aprimorar a conectividade de GPU para GPU, e 

permitir maior desempenho de computação, acelerar 

cargas de trabalho de centros de dados informáticos 

e permitir supercomputadores de classe exascale ; 

redes em chip, designadamente, tecnologia que forne-

ce interfaces entre núcleos de CPU e GPU de micro-

processadores, memória, concentradores e estruturas 

de dados para permitir comunicações com micropro-

cessadores e aumentar o desempenho e eficiência da 

computação; estruturas de comunicação com micro-

processadores, designadamente, arquitectura (sistemas 

informáticos) de interligação de comunicação de da-

dos responsável pela recolha de dados, e arquitectura 

(sistemas informáticos) de interligação de controlo de 

comando responsável pela telemetria de sensores de 

dados; estruturas de dados, designadamente, hardware 

e software descarregável e gravado que suporta arma-

zenamento, processamento, análise e gestão de dados 

díspares; processadores gráficos; processadores gráfi-

cos de vídeo; unidade de processamento gráfico (GPU); 

núcleos de GPU; placas gráficas; placas de vídeo; pla-

cas de exibição de vídeo; placas de captura de vídeo; 

aceleradores de processadores de dados; aceleradores 

de processadores de vídeo; placas aceleradoras de mul-

timédia; placa aceleradora de computador; acelerado-

res gráficos; acelerador gráfico de vídeo; subsistema 

de processador gráfico, designadamente, subsistemas 

de microprocessadores compostos por um ou mais mi-

croprocessadores, unidades de processamento gráfico 

(GPUs), núcleos de GPU, e software descarregável e 

gravado para o funcionamento dos anteriores; super-

computadores; servidores de computador; servidores 

de rede; estações de trabalho para computadores, 

designadamente, computadores concebidos para apli-

cações técnicas ou científicas avançadas e aplicações 

informáticas de elevado desempenho; dispositivos de 

streaming  de suportes digitais; unidades de estado 

sólido; dispositivos de memória de computador, desig-

nadamente, dispositivos de memória volátil; memórias 

de acesso aleatório dinâmicas (DRAM); controladores 

de memórias de acesso aleatório dinâmicas (DRAM); 

software descarregável e gravado para operação do 

supracitado; software de computador descarregável e 

gravado para gráficos de computador e jogos de vídeo; 

software gráfico descarregável e gravado; software de 

jogos de vídeo gravado e descarregável; software de 

computador descarregável e gravado para o funciona-

mento do computador e processadores gráficos; soft-

ware descarregável de jogos de realidade virtual; soft-

ware de realidade virtual descarregável para a criação 

de experiências realistas de realidade virtual; software 

informático descarregável e gravado para base de da-

dos, visualização, manipulação, imersão em realidade 

virtual e integração de informação; software descar-

regável e gravado de simulação de treino de realidade 

virtual no campo das simulações de treino realistas; 

auscultadores de realidade virtual; óculos de realidade 

virtual; auscultadores para jogos de realidade virtual; 

jogos de vídeo interactivos de realidade virtual com-

postos por hardware de computador para utilização 

com um monitor externo e software descarregável e 

gravado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/200,632

[210]  N.º : N/180120

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[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.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/10  Alemanha

N.º DE 302020112487.9
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[210]  N.º : N/180152

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : 

 Lui Wai Keung

  Endereço : 467

 G/F, 467 Shanghai Street, Mongkok, Kowloon, 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/180154

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : 

 Lui Wai Keung

  Endereço : 467

 G/F, 467 Shanghai Street, Mongkok, Kowloon, 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/180185

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

 SOU CHENG MAN

  Endereço : 1161 30

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180186

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

 SOU CHENG MAN
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  Endereço : 1161 30

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180187

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

 SOU CHENG MAN

  Endereço : 1161 30

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180188

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

 SOU CHENG MAN

  Endereço : 1161 30

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180219

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26-54B

8 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone P 38-16C

 Pantone P 39-16C

 Pantone P 3 10C

[210]  N.º : N/180220

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32

201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180224

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : PPB STUDIOS CO., LTD.

  Endereço : 6F, 19, Seongsuil-Ro, Seongdong-Gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações para limpeza de lentes de 

contacto, soluções para lentes de contacto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180225

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : PPB STUDIOS CO., LTD.
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  Endereço : 6F, 19, Seongsuil-Ro, Seongdong-Gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Lentes de contacto, estojos para lentes 

de contacto, recipientes para lentes de contacto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180226

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : PPB STUDIOS CO., LTD.

  Endereço : 6F, 19, Seongsuil-Ro, Seongdong-Gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho relaciona-

dos com preparações para limpeza de lentes de con-

tacto, serviços de vendas a retalho online relacionados 

com preparações para limpeza de lentes de contacto, 

serviços de vendas a retalho relacionados com soluções 

para lentes de contacto, serviços de vendas a retalho 

online relacionados com soluções para lentes de con-

tacto, serviços de vendas a retalho relacionados com 

preparações para limpar lentes de contacto, serviços 

de vendas a retalho online relacionados com prepara-

ções para limpar lentes de contacto, serviços de vendas 

a retalho relacionados com lentes de contacto, serviços 

de vendas a retalho online relacionados com lentes de 

contacto, serviços de vendas a retalho relacionados 

com estojos de lentes de contacto, serviços de vendas 

a retalho online relacionados com estojos de lentes de 

contacto, serviços de vendas a retalho relacionados 

com recipientes de lentes de contacto, serviços de ven-

das a retalho online relacionados com recipientes de 

lentes de contacto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180231

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : PetSmart LLC

  Endereço : 19601 N. 27th Avenue, Phoenix, Ari-

zona 85027, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Pedaços de couro cru para mastigar 

para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180232

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : PetSmart LLC

  Endereço : 19601 N. 27th Avenue, Phoenix, Ari-

zona 85027, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Guloseimas (recompensas) comestíveis 

para animais de estimação e objectos para mastigar 

comestíveis para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180233

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[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 : 29

[511]  Produtos : Pólen preparado para alimentação; 

legumes congelados; ginseng vermelho processado 

para usar como um vegetal; concentrado à base de 

frutas para cozinhar; chifres de veado [suplemento ali-

mentar]; geleias comestíveis; alimentos preparados à 

base de coalhada de feijão (tofu); feijões processados, 

nomeadamente, para alimentação; frutas congeladas; 

óleos e gorduras comestíveis; peixe processado; produ-

tos de algas do mar tratadas; bactérias de ácido lácteo 

em pó [suplemento alimentar]; bebidas com bactérias 

de ácido lácteo; suplementos alimentares naturais ba-

seados principalmente em frutas; frutas processadas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180237

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 4 1 6 355

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180246

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : GIORGIO ARMANI S.p.A.

  Endereço : Via Borgonuovo 11, Milano 20121, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos; jaquetas; calças; saias; tops; 

gabardinas; sobretudos; cintos (vestuário); suspensó-

rios para vestuário; fatos; casacos acolchoados; ca-

misolas (malhas); calças de ganga; vestidos; capotes; 

parkas; camisas; camisetas; camisolas; roupa interior; 

baby dolls  (camisa de dormir muito curta e com 

calcinha a condizer); roupões de banho; fatos de ba-

nho; négligés; fatos de natação; roupões; xales; lenços 

de pescoço; lenços de cabeça e pescoço; laços para 

o pescoço; gravatas; sweatshirts; camisas interiores; 

camisas polo; macacões; calções; combinações (ves-

tuário); vestidos de noiva; meias; peúgas; sapatos; chi-

nelos; galochas; galochas; tamancos de madeira; solas 

para calçado; gáspeas para calçado; botas; botas de 

esqui; botas de neve; botins; sapatos ou sandálias de 

esparto; sandálias; sandálias de banho; luvas; mitenes; 

chapéus e bonés; viseiras (chapelaria).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/16  União Euro-

peia N.º 018309432

[210]  N.º : N/180273

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[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 : Formação e cursos de desenvolvimen-

to pessoal; desenvolvimento de materiais educativos; 

fornecimento de cursos de formação de desenvolvi-

mento pessoal; serviços de educação relacionados com 

o desenvolvimento comercial de estilistas (designers) 

de moda; fornecimento de formação no domínio do 

desenvolvimento comercial de estilistas (designers) de 

moda; fornecimento de publicações electrónicas on-

-line relacionadas com o desenvolvimento de negócios 

para estilistas (designers) de moda; eventos culturais e 

de entretenimento em tópicos relacionados ao desen-

volvimento de negócios para estilistas (designers) de 

moda; serviços de tutoria de negócios nas indústrias 

de moda e de beleza; programas de apoio educacional 

para estilistas (designers) de moda; fornecimento de 

publicações electrónicas on-line e não descarregáveis; 

publicação de publicações on-line e conteúdos edito-

riais nas áreas de moda, beleza e estilos de vida.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/10  Reino Unido

N.º UK00003607715

[210]  N.º : N/180275

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : MSCI Inc.

  Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York, New York United States 

10007

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Materiais impressos, nomeadamente, 

publicações sob a forma de índices financeiros e rela-

tórios de pesquisa, todos no domínio de informações 

e dados financeiros; relatórios de pesquisa (impressos) 

sobre pesquisas ambientais, sociais e de governanças 

corporativas; materiais de instrução impressos nos do-

mínios de imobiliário e de finanças; material impresso 

de educação e de ensino relacionados com o mercado 

imobiliário.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180276

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : MSCI Inc.

  Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York, New York United States 

10007

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Compilação de informações comerciais 

em bases de dados informáticas; pesquisas, previsões e 

análises económicas para fins comerciais; informações 

de negócios nas áreas de análise financeira, análise 

de risco, imobiliária, governanças ambientais, sociais 

e corporativas, e de risco climático; fornecimento de 

uma base de dados informática online com informa-

ções de negócios ambientais, informações de negócios 

sociais e informações de negócios globais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180301

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13

406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180302

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13

406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180303

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13

406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180304

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13

406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180305

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13

406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180381

[220]  Data de pedido : 2021/03/16

[730]  Requerente : LRC Products Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshi-

re, SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias contracepti-

vas; contraceptivos químicos; contraceptivos químicos 

que podem ser utilizados por mulheres após relações 

sexuais desprotegidas para prevenir a gravidez; lubri-

ficantes e desinfectantes higiénicos para utilização na 

área da vagina, pénis e ânus; géis estimulantes sexuais; 

preparações e substâncias de diagnóstico, todas para 

fins de testes ginecológicos ou para o diagnóstico de 

doenças sexualmente transmissíveis; creme para or-

gasmos; espermicidas; lubrificantes sexuais pessoais; 

lubrificantes vaginais; lavagens vaginais para fins me-

dicinais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto; dourado (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/180382

[220]  Data de pedido : 2021/03/16

[730]  Requerente : LRC Products Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshi-

re, SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Preservativos; dispositivos contracepti-

vos, higiénicos ou profilácticos; massajadores de corpo; 

massajadores pessoais; vibradores; anéis vibradores; 

brinquedos sexuais; aparelhos e instrumentos médi-

cos; aparelhos de massagem; bonecas eróticas [bonecas 

sexuais]; pessários.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto; dourado (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/180436

[220]  Data de pedido : 2021/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35 19 1 04 2 04

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180437

[220]  Data de pedido : 2021/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35 19 1 04 2 04

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180438

[220]  Data de pedido : 2021/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 1 602

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180439

[220]  Data de pedido : 2021/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 1 602

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180465

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : 

 DESENHAR MEU DESENHO LIMITADA

  Endereço : 22 10

L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180485

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : HOCHDORF Swiss Nutrition 

AG

  Endereço : Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e produtos lácteos; leite em pó.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180488

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Allergan, Inc.

  Endereço : 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos, instrumentos e aparelhos 

cirúrgicos, médicos, terapêuticos e médicos cosméti-

cos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180498

[220]  Data de pedido : 2021/03/19

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

136-6 6 3201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180499

[220]  Data de pedido : 2021/03/19

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

136-6 6 3201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180500

[220]  Data de pedido : 2021/03/19

[730]  Requerente : 

 CHONG HONG MUI

  Endereço : 101-105A

5 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180513

[220]  Data de pedido : 2021/03/19

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 

55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/30  C h i na

N.º 51737829

[210]  N.º : N/180514

[220]  Data de pedido : 2021/03/19

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 

55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/30  C h i na

N.º 51731534

[210]  N.º : N/180515

[220]  Data de pedido : 2021/03/19

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 

55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/30  C h i na

N.º 51731557

[210]  N.º : N/180516

[220]  Data de pedido : 2021/03/19

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 

55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/30  C h i na

N.º 51725373

[210]  N.º : N/180517

[220]  Data de pedido : 2021/03/19

[730]  Requerente : Lange Uhren GmbH

  Endereço : Ferdinand-A.-Lange-Platz 1, D-01768 

Glashütte, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios de pulso e instrumentos de 

medição de tempo (incluídos nessa classe); mecanis-

mos para relógios de pulso, caixas de relógios de pulso 

(componentes de relógios), correias para relógios, pe-

ças para mecanismos de relógios; artigos de joalharia; 

botões de punho; clipes de gravata; anéis (joalharia), 

pulseiras (joalharia), brincos, colares (joalharia), bro-

ches (joalharia); cordão para prender chaves em metais 

preciosos; relógios, cronómetros, relógios de parede e 

de mesa, mecanismos para relógios, braceletes para re-

lógios de pulso, pulseiras para relógios de pulso, caixas 

em metais preciosos para relógios e joalharia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/15  União Euro-

peia N.º 018427701

[210]  N.º : N/180526

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  P r ior id ade : 2021/01/14  Su íç a

N.º 00560/2021

[210]  N.º : N/180531

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  P r ior id ade : 2021/01/14  Su íç a

N.º 00561/2021

[210]  N.º : N/180536

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  P r ior id ade : 2021/01/14  Su íç a

N.º 00563/2021

[210]  N.º : N/180541

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  P r ior id ade : 2021/01/14  Su íç a

N.º 00564/2021

[210]  N.º : N/180546

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior id ade : 2021/01/14  Su íç a

N.º 00566/2021

[210]  N.º : N/180584

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3051 21

906

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180585

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3051 21

906

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180586

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3051 21

906

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180587

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3051 21

906

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180644

[220]  Data de pedido : 2021/03/23

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Wilmar Internatio-

nal, 138568 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e produtos lácteos; lacticínios 

e produtos à base de lacticínios; substitutos de lacti-

cínios; iogurte e bebidas à base de iogurte; leite de 
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amêndoa; leite de aveia; leite de côco; leite de arroz; 

leite aromatizado; manteiga; margarina; preparações 

feitas de ou para fazer iogurte; queijo e produtos de 

queijo, incluindo queijo para barrar, queijo fresco e 

creme de queijo; nata, incluindo nata amarga e nata 

batida; ovos e alimentos à base de ovo; bebidas ga-

seificadas (feitas predominantemente de leite); com-

binados de frutas e laticínios; pastas de barrar à base 

de produtos lácteos; frutos e legumes em conserva, 

secos, transformados, enlatados, congelados e cozi-

nhados; extractos de fruta e de vegetais; substitutos 

de carne à base de plantas e vegetais; substitutos de 

carne; produtos de carne à base de plantas e vegetais; 

preparados de produtos à base de carne; produtos ali-

mentares que contenham principalmente carne, aves, 

vegetais ou fruta; imitação de carne; carne; produtos à 

base de carne; substitutos de carne preparados a partir 

de cereais; preparações alimentares à base de carne; 

frango e imitação de frango; pedaços, tiras e pepitas 

de galinha e de imitação de galinha; hambúrgueres 

[discos de carne e de imitações de carne]; salsichas e 

produtos à base de salsichas; carne, peixe, marisco, 

aves de capoeira e caça e produtos alimentares feitos a 

partir daqueles; extractos de carne; extractos de carne 

para barrar; produtos de carne e marisco em conserva, 

secos e cozinhados; proteínas (alimentos) e produtos 

alimentares à base de proteínas; produtos de soja, no-

meadamente tofu, creme de soja, iogurte de soja, leite 

de soja e bebidas de leite de soja aromatizadas; nozes 

comestíveis e produtos alimentares feitos de nozes; re-

feições e pratos cozinhados, refrigerados, congelados e 

preparados, constituídos principalmente por produtos 

lácteos, substitutos de carne, vegetais, fruta, carne, 

galinha, aves de capoeira, nozes ou mariscos; refeições 

e pratos cozinhados, refrigerados, congelados e prepa-

rados, confeccionados integralmente ou principalmen-

te a partir de produtos lácteos, substitutos de carne, 

vegetais, fruta, carne, galinha, aves de capoeira, nozes 

ou mariscos; aperitivos, alimentos preparados, alimen-

tos semi-preparados, alimentos congelados, alimentos 

refrigerados, refeições prontas a comer, refeições re-

frigeradas, refeições preparadas, pratos preparados e 

conjuntos de refeições consistindo predominantemente 

de produtos lácteos, vegetais, fruta, carne, substitutos 

de carne, frutos secos ou frutos do mar; sopas, caldos 

e consomés; sobremesas e produtos de sobremesa 

consistindo predominantemente de produtos lácte-

os, legumes, frutas, carne, nozes ou marisco; óleos e 

gorduras comestíveis, incluindo margarina, gorduras, 

manteiga e produtos lácteos para barrar; óleos para 

salada; geleias, doces [geleias], compotas; fruta e pas-

tas de barrar à base de fruta, incluindo marmelada, 

conservas, compotas de fruta e outros produtos para 

barrar à base de fruta; produtos para barrar à base 

de oleaginosas; molhos, recheios, pastas e pastas para 

barrar, incluindo pastas para barrar sanduíches, pastas 

para barrar doces, pastas para barrar com sabores e 

pastas para barrar consistindo predominantemente 

de produtos lácteos, vegetais, frutas, carne, nozes ou 

marisco; pickles [picles]; aperitivos alimentares consis-

tindo principalmente de carne, vegetais, aves, ou subs-

titutos de carne; algas comestíveis; gelatina comestível; 

cristais de geleia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180660

[220]  Data de pedido : 2021/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1133 T1

35 3506

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180661

[220]  Data de pedido : 2021/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1133 T1

35 3506

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 



8756     22   2021  6  2 

[210]  N.º : N/180678

[220]  Data de pedido : 2021/03/24

[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 : 11

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180695

[220]  Data de pedido : 2021/03/24

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos que são modelados em 

personagens; brinquedos; bonecas; máquinas de jogos 

de vídeo domésticos; equipamentos desportivos, sem 

ser para escalada, surf, esqui aquático e mergulho 

submarino; redes para borboletas; caixas para colec-

cionadores de insectos (brinquedos); recipientes para 

transportar insectos coleccionados (brinquedos); má-

quinas e aparelhos de diversão para uso em parques 

de diversões; máquinas caça-níqueis; máquinas de 

flippers verticais Japonesa; jogos de dados Japoneses; 

jogos de damas Chineses; aparelhos de prestidigitação; 

jogos de dominós; cartas de jogar; mah-jong (jogos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180709

[220]  Data de pedido : 2021/03/24

[730]  Requerente : 

 ALVES EUGÉNIA LAO

  Endereço : 129 131

 Rua Almirante Costa Cabral No. 129&131 R/C Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180846

[220]  Data de pedido : 2021/03/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 106

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180847

[220]  Data de pedido : 2021/03/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 106

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180848

[220]  Data de pedido : 2021/03/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 106

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180849

[220]  Data de pedido : 2021/03/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 106

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180870

[220]  Data de pedido : 2021/03/26

[730]  Requerente : Virica cosmetics Co., Ltd

  Endereço : 18/56 Soi Onnut 80 Yak 5 Kwang Pra-

was Khet Prawas Bangkok 10250, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Creme nutritivo para a pele, soro nu-

tritivo para a pele (cosméticos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180885

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 113-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180886

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 113-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180887

[220]  Data de pedido : 2021/03/29
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 113-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180957

[220]  Data de pedido : 2021/03/31

[730]  Requerente : 

 Shandong Meihuan Food Co., Ltd.

  Endereço : 

 East of Zhengjiaya Village, Shengjing Street, Zhangqiu 

Distr ict, Jinan City 250200, Shandong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180997

[220]  Data de pedido : 2021/03/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 5

3C 260

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181008

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 10

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181009

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

9 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181010

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

9 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181011

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

9 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181012

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

9 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181013

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

[730]  Requerente : 

 XU JUNDI

  Endereço : 24 5

D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181017

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

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), kretek  (tabaco); snus  (tabaco); suce-

dâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros para fumadores, cachimbos, aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros, isqueiros para fumado-

res, fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181022

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

[730]  Requerente : SBE HOTEL LICENSING, LLC

  Endereço : 131 Spring Street, 4th Floor, New 

York, NY 10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão hoteleira para terceiros; servi-

ços de marketing imobiliário; gestão de venda de imó-

veis; serviços de marketing imobiliário relacionados 
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com condomínios e condomínios hoteleiros; gestão de 

vendas de bens imobiliários no domínio dos condomí-

nios e dos condomínios hoteleiros; serviços de gestão 

de hotel para terceiros; gestão comercial de hotéis, es-

tâncias turísticas, restaurantes, bares e clubes noctur-

nos; serviços de loja de venda a retalho prestados em 

hotéis relacionados com vestuário, alimentos, bebidas, 

lembranças, produtos de toilette, periódicos e livros; 

serviços de gestão de vendas em condomínios; gestão 

de negócios e gestão de operações de hotéis; organiza-

ção e direcção de programas de prémios de incentivo 

para a promoção da venda de serviços de restaurantes, 

de bar e de clube nocturno; promoção de produtos e 

serviços de terceiros mediante programas de cliente 

preferencial aplicados a restaurantes, bares e clubes 

nocturnos; serviços de publicidade classificada; ser-

viços de consultoria de marketing; gestão de pessoal; 

organização de assinaturas de publicações para tercei-

ros; gestão de ficheiros informatizados; consultadoria 

e informação contabilística; serviços de consultoria em 

busca de patrocínios; serviços de venda a retalho ou 

por grosso de preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181024

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

[730]  Requerente : SBE HOTEL LICENSING, LLC

  Endereço : 131 Spring Street, 4th Floor, New 

York, NY 10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Entretenimento; organização, gestão ou 

planeamento de competições desportivas; serviços de 

educação e instrução relacionados com artes, ofícios, 

desporto ou cultura geral; clubes nocturnos (entreteni-

mento); serviços de karaokê; fornecimento de jogos de 

casino; fornecimento de instalações para jogos de casi-

no e instalações de jogos; fornecimento de instalações 

para filmes, espectáculos, peças de teatro, música ou 

formação educacional; fornecimento de instalações de 

ginásio; organização, gestão ou organização de corri-

das de cavalos e corridas de bicicleta; fornecimento de 

ginásios; serviços de clube de saúde para preparação 

física e exercício físico; jogos via internet (não descar-

regáveis); exibições de fogos de artifício (serviços de 

entretenimento); serviços de cinema; apresentações 

musicais; organização, gestão ou preparação de espec-

táculos para festas de casamento; reservas de bilhetes 

para espectáculos, concertos e actuações de entreteni-

mento; organização e direcção de sorteios de entrete-

nimento; serviços de entretenimento em clubes; servi-

ços de concertos; serviços de agência de bilhetes para 

entretenimento; serviços de entretenimento; reserva de 

lugares para espectáculos; serviços de entretenimento 

em cabarés; serviços de salões de jogos de diversão; 

serviços de salões de dança; organização, direcção e 

planeamento de seminários; organização e direcção de 

eventos culturais; organização, gestão ou organização 

de entretenimento (excluindo filmes, espectáculos, pe-

ças de teatro, apresentações musicais, desportos, corri-

das de cavalos, corridas de bicicletas, corridas de bar-

cos e corridas de automóveis); organização e direcção 

de cerimónias de entrega de prémios; serviços de disc-

-jockey; serviços de discoteca; organização e direcção 

de concertos; gestão de eventos culturais e desportivos; 

serviços de centro de diversões; serviços de produção 

teatral; serviços de representação teatral; reservas de 

bilhetes de teatro; serviços de performances de dança; 

serviços de performances musicais; organização de 

corridas de barcos; organização de corridas de auto-

móveis; serviços de entretenimento de rádio; serviços 

de entretenimento televisivo; serviços de produção de 

programas de rádio e televisão; serviços de informa-

ção em linha relacionados com educação; serviços de 

produção de espectáculos; organização de eventos e 

exposições desportivas, teatrais, musicais, culturais e 

recreativas; organização, gestão ou planeamento de 

espectáculos musicais; organização, gestão ou prepara-

ção de eventos e exposições relacionados com eventos 

e exposições teóricas de música, assim como eventos e 

exposições musicais, culturais e recreativos, e serviços 

de informação, consultoria e assessoria relacionados 

com os mesmos; empréstimo de livros e revistas; for-

necimento de publicações electrónicas em linha não 

descarregáveis; treino de animais; fornecimento de 

modelos para artistas; organização de ofertas de lote-

ria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181025

[220]  Data de pedido : 2021/04/01
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[730]  Requerente : SBE HOTEL LICENSING, LLC

  Endereço : 131 Spring Street, 4th Floor, New 

York, NY 10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotéis; serviços de hotel 

para clientes preferenciais; serviços de hotéis; serviços 

hoteleiros de complexos turísticos; serviços de bar; 

serviços de bar de cocktails; serviços de restaurantes; 

banquetes e serviços de banquetes; serviços de bistrô; 

cafés; serviços de cafeterias; cafés; cantinas/refeitórios; 

serviços de snack-bares; serviços de bar de vinhos; 

serviços de comida para fora; catering; serviços de for-

necimento de alimentos, bebidas e refeições; serviços 

de preparação de alimentos; alojamento temporário; 

serviços de reserva de quartos; catering; preparação 

de alimentos, bebidas, refeições e refeições ligeiras; re-

serva e marcação de alojamentos e serviços de agência 

de alojamento para marcação de hotéis para turistas e 

viajantes; serviços de reserva de quartos; serviços de 

agência de viagens no domínio da marcação e reserva 

de alojamentos e hotéis; organização de serviços de 

catering (fornecimento de alimentos, bebidas e refei-

ções) para recepções de casamento; obtenção de insta-

lações para recepções de casamento, incluindo aluguer 

de instalações para banquetes e eventos sociais, para 

realização de ocasiões especiais, incluindo festas e 

recepções de casamento; serviços de infantário e de 

guarda de crianças; casas de hóspedes; serviços de 

acolhimento (alimentos e bebidas, alojamento); ex-

ploração de instalações para conferências, exposições 

e convenções; arrendamento e reserva de quartos e 

salas de reunião; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas 

de mesa, copos; reserva de alojamento em hotéis e de 

refeições; serviços de estâncias turísticas; marcação e 

fornecimento de alojamento em hotéis e temporário e 

de restaurantes; reserva de hotéis; serviços de infor-

mação, consultadoria e assessoria relacionados com os 

serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181035

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

[730]  Requerente : 

 HONG KONG WELLFON TECHNOLOGY COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 6-8

27 2701

 Unit 2701, 27/F., Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, 

Wanchai, 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/181036

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

[730]  Requerente : 

 HONG KONG WELLFON TECHNOLOGY COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 6-8

27 2701

 Unit 2701, 27/F., Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, 

Wanchai, 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/181037

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

[730]  Requerente : 

 HONG KONG WELLFON TECHNOLOGY COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 6-8

27 2701
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 Unit 2701, 27/F., Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, 

Wanchai, 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/181038

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

[730]  Requerente : 

 HONG KONG WELLFON TECHNOLOGY COM-

PANY LIMITED

  Endereço : 6-8

27 2701

 Unit 2701, 27/F., Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, 

Wanchai, 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/181039

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

[730]  Requerente : 

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

  Endereço : 146

3002

 Room 3002, No.146 Linhe Middle Road, Tianhe Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181040

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

[730]  Requerente : 

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

  Endereço : 146

3002

 Room 3002, No.146 Linhe Middle Road, Tianhe Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181041

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

[730]  Requerente : 

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

  Endereço : 146

3002

 Room 3002, No.146 Linhe Middle Road, Tianhe Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181042

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

[730]  Requerente : 

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

  Endereço : 146

3002

 Room 3002, No.146 Linhe Middle Road, Tianhe Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181043

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

[730]  Requerente : 

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

  Endereço : 146

3002

 Room 3002, No.146 Linhe Middle Road, Tianhe Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181044

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

[730]  Requerente : 

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

  Endereço : 146

3002

 Room 3002, No.146 Linhe Middle Road, Tianhe Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181045

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

[730]  Requerente : 

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

  Endereço : 146

3002

 Room 3002, No.146 Linhe Middle Road, Tianhe Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181046

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

[730]  Requerente : 

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

  Endereço : 146

3002

 Room 3002, No.146 Linhe Middle Road, Tianhe Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181047

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

[730]  Requerente : 

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

  Endereço : 146

3002

 Room 3002, No.146 Linhe Middle Road, Tianhe Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181051

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

[730]  Requerente : 

 NG IOI UN

  Endereço : 20 4A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181054

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 12

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181055

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 12

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181056

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 12

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181057

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : SG GAMING, INC

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Ne-

vada 89119, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e firmware de computador 

para jogos de fortuna ou azar em qualquer plataforma 

computadorizada, incluindo consoles de jogos especí-

ficos, slot machines baseadas em vídeo, slot machines 

baseadas em bobina e terminais de loteria de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181058

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 KE JIANGANG

  Endereço : 762-804 14

J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181059

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 KE JIANGANG

  Endereço : 762-804 14

J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181060

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181061

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181062

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMI-

TED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181064

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMI-

TED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181068

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 140

5 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181076

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  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 : Software de computador; software 

informático de aplicação; software de aplicações in-

formáticas; programas de computador descarregáveis; 

software de jogos; software informático de entrete-

nimento interactivo para download para jogos de ví-

deo; programas de jogos de vídeo; software de jogos 

electrónicos; software de jogos interactivos; software 

para jogos de realidade virtual; software para jogos de 

realidade aumentada; software multimédia interativo 

para jogos; hardware para jogos e jogos de fortuna e 

azar; auscultadores para jogos de realidade virtual; 

programas de jogos de computador gravados; auricu-

lares de jogo para uso com jogos de vídeo; hardware 

informático; periféricos adaptados para uso com com-

putadores; coberturas para telefones inteligentes, com-

putadores tablets; tapetes para ratos de computador; 

artigos ópticos; auriculares; auscultadores; teclados de 

computador; cartões electrónicos para uso com jogos 

de computador; altifalantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181077

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  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 : 28

[511]  Produtos : Brinquedos feitos de plástico; cartas 

de tarot [cartas de jogar]; aparelhos de jogos de vídeo; 

consolas de jogos de vídeo; máquinas de jogos com 

saída de vídeo; máquinas de jogos de vídeo [arcade]; 

cartões de bingo; jogos portáteis com ecrãs de cris-

tal líquido [LCD]; consolas de jogos portáteis; jogos 

eletrónicos portáteis; aparelhos portáteis para jogos 
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eletrónicos; jogos de habilidade, jogados manualmen-

te, não eletrónicos; unidades de jogos electrónicos de 

mão; estojos e bolsas especialmente concebidas para 

jogos de vídeo portáteis; brinquedos inteligentes; jogos 

de tabuleiro; máquinas e aparelhos de jogos; equipa-

mentos de jogos eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181078

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  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 de publicidade e propagan-

da; agências de publicidade; publicidade online em 

redes informáticas; serviços publicitários através de 

PPC (pay-per-click); organização de publicidade para 

terceiros; disseminação de material publicitário; publi-

cidade através de meios de comunicação públicos; pro-

moção de vendas para terceiros; aconselhamento em 

áreas de gestão comercial marketing; optimização de 

motores de busca para promoção de vendas; provisão 

e aluguer de espaço publicitário na internet; aconse-

lhamento e informação sobre negócios; assistência na 

gestão de actividades comerciais; serviços de agências 

de informação comercial; provisão de informação 

comercial através de um website; consultadoria em 

gestão de pessoal; aconselhamento e informação rela-

cionado com a produtividade comercial assistida por 

computador; fornecimento de informação relacionada 

com a produtividade comercial através de websites; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos computorizadas; gestão comercial; administração 

comercial; serviços de trabalhos administrativos; ser-

viços de gestão, armazenamento e de recolha de da-

dos; processamento de dados; pesquisas de dados em 

ficheiros informáticos para terceiros; armazenamento 

electrónico de ficheiros e documentos para terceiros; 

serviços de aconselhamento e consultoria relacionados 

com os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181079

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  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 de jogos; fornecimento e dis-

tribuição de jogos de vídeo; serviços de jogo prestados 

online a partir de uma rede de computadores; serviços 

de jogos eletrónicos fornecidos através da internet ou 

outras redes de comunicações; serviços de entreteni-

mento de videojogos; serviços de salões de jogos de 

arcadas; serviços de divertimento; fornecimento de in-

formações relacionadas com entretenimento; aluguer 

de equipamento de jogos; disponibilização de vídeos 

online, não descarregáveis; organização de competi-

ções [educação ou divertimento]; organização de com-

petições no domínio dos jogos eletrónicos; disponibili-

zação na internet de jogos on-line não descarregáveis; 

serviços de entretenimento online na área dos con-

cursos; serviços de entretenimento online na área dos 

campeonatos de jogos, ligas desportivas de fantasia e 

and concursos de televisão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181080

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  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
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[511]  Serviços : Serviços de TI (tecnologias de infor-

mação); programação informática de jogos de vídeo; 

serviços de desenvolvimento de videojogos; desenvol-

vimento de software de jogos de vídeo; programação 

de software de videojogos; conceção de software de jo-

gos de vídeo; programação para jogos de computador; 

programação de software de jogos de computador; de-

senvolvimento de hardware para jogos de computador; 

conceção e desenvolvimento de software de jogos de 

computador; desenvolvimento de programas informá-

ticos e software para jogos de computador; software 

como serviço [SaaS]; plataformas como um serviço 

[PaaS]; serviços de provedor de serviços de aplicação; 

fornecimento de uso temporário de ferramentas de 

desenvolvimento de software online, não descarre-

gáveis, para a concepção e desenvolvimento de jogos 

eletrónicos; fornecimento de uso temporário de soft-

ware online, não descarregável, para jogos; serviços de 

assistência técnica a software; serviços de consultoria 

relacionados com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181082

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 IENG I WANG

  Endereço : 22 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181083

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 IENG I WANG

  Endereço : 22 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181085

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 GLORY-REPAST TAIWAN HOLDINGS CO.,LTD.

  Endereço : 30-1

4

 4F., No. 30-1, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Tai-

pei City 100009, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181086

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e respectivas peças estru-

turais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181088

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 11

Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181089

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181090

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 IENG I WANG

  Endereço : 22 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181091

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 46 3

A-B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181093

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

118

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181094

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LI-

MITED

  Endereço : 191

2501

 Flat/Rm 2501 25/F K Wah Centre 191 Java Road Nor-

th Point Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181095

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LI-

MITED

  Endereço : 191

2501

 Flat/Rm 2501 25/F K Wah Centre 191 Java Road Nor-

th Point Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181096

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LI-

MITED

  Endereço : 191

2501

 Flat/Rm 2501 25/F K Wah Centre 191 Java Road Nor-

th Point 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/181097

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LI-

MITED

  Endereço : 191

2501

 Flat/Rm 2501 25/F K Wah Centre 191 Java Road Nor-

th Point Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181099

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

258 2-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181100

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181101

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181102

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

20 3 A-7794 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181103

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181104

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 1 3 37

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181105

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 1 3 37

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181106

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 1 3 37

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181107

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 A 1 3 37

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181108

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLO-

GY CO., LTD.

  Endereço : 

24 24 2405F

 2405F, 24 Floor, Haianhuanqing Building, 24 Futian 

Road, Xuzhen Community, Futian Street, Futian Dis-

trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181109

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLO-

GY CO., LTD.

  Endereço : 

24 24 2405F

 2405F, 24 Floor, Haianhuanqing Building, 24 Futian 

Road, Xuzhen Community, Futian Street, Futian Dis-

trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181110

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLO-

GY CO., LTD.

  Endereço : 

24 24 2405F

 2405F, 24 Floor, Haianhuanqing Building, 24 Futian 

Road, Xuzhen Community, Futian Street, Futian Dis-

trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SAAS PAAS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181111

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLO-

GY CO., LTD.

  Endereço : 

24 24 2405F

 2405F, 24 Floor, Haianhuanqing Building, 24 Futian 

Road, Xuzhen Community, Futian Street, Futian Dis-

trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181112

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLO-

GY CO., LTD.

  Endereço : 

24 24 2405F

 2405F, 24 Floor, Haianhuanqing Building, 24 Futian 

Road, Xuzhen Community, Futian Street, Futian Dis-

trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SAAS PAAS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181113

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLO-

GY CO., LTD.

  Endereço : 

24 24 2405F

 2405F, 24 Floor, Haianhuanqing Building, 24 Futian 

Road, Xuzhen Community, Futian Street, Futian Dis-

trict, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SAAS PAAS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181133

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 881 30

L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181134

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 881 30

L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181135

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 881 30

L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181136

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 881 30

L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181139

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 
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 Karnival (HK) Limited

  Endereço : 66

4

 4/F, Tsim Sha Tsui Centre, No.66 Mody Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181141

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1035

1 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181142

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181148

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 10

B-1101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181149

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 10

B-1101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181150

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

 Chin Shang Chu

  Endereço : 12

177

 No. 177, Taiping 1st St., Taiping Dist., Taichung City 

411003, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181151

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

 Chin Shang Chu

  Endereço : 12

177

 No. 177, Taiping 1st St., Taiping Dist., Taichung City 

411003, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181152

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

 TANG QUAN FONG

  Endereço : 14-14C 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181153

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181154

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181155

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181156

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181157

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181158

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181159

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181160

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181161

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181162

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181163

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181164

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181165

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181166

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181167

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181168

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181169

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181170

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181171

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181172

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181173

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181174

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181175

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181176

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[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 : Software informático relacionado com 

linguagens de programação informática; software in-

formático relacionado com chamada remota de proce-

dimento (RPC); software informático relacionado com 

linguagens de programação de procedimentos para uso 

com chamada remota de procedimento (RPC); soft-

ware informático para aplicações de rede que usam 

chamada remota de procedimento (RPC); ferramentas 

de programação informática para o desenvolvimento 

de aplicações de rede que usam chamada remota de 

procedimento (RPC); software informático; progra-

mas de computador; programas de computador descar-

regáveis; software de desenvolvimento de programas 

de computador; aplicações de software para negócios; 

software informático de aplicação; aplicação de pro-

gramas de computador descarregáveis; software aplica-

tivo descarregável para telefones inteligentes; software 

informático de aplicação para computadores; software 

informático para o rastreio de alterações e mudan-

ças em programas de computador e para a gestão de 

programas de desenvolvimento de projectos; software 

informático e ferramentas informáticas de desenvol-

vimento de software informático para a concepção e 

desenvolvimento de programas de software de código 

aberto (OOS) e software informático proprietário; fer-

ramentas informáticas de desenvolvimento de software 

para computadores; software informático de desenvol-

vimento de programas; software informático de desen-

volvimento de aplicações; programas informáticos de 

ferramentas para desenvolvimento de programas in-

formáticos; programas informáticos relacionados com 

o desenvolvimento de aplicações, interface de usuários 

e para a programação de ferramentas e serviços rela-

cionados; software informático de desenvolvimento de 

ferramentas descarregáveis para a criação de software 

informático de aplicações móveis; software informá-

tico para utilização como interface de programação 

de aplicações ( API ); software informático para a 

criação de listas de informações, listas de websites  

e listas de outras fontes de informações; software in-

formático para a construção de aplicações para a web; 

programas de computador para executar programas 

de desenvolvimento e programas de aplicação num 

ambiente de desenvolvimento comum; hardware in-

formático; 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; software informático de gestão de dados e 

de gestão de base de dados; software informático para 
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o desenvolvimento, compilação e execução de outros 

programas informáticos; programas de computador 

para uso no desenvolvimento de programas informáti-

cos, linguagens de programação, caixas de ferramentas 

informáticas e compiladores (de dados); publicações 

electrónicas descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181177

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[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 : Criação, concepção, desenvolvimen-

to, instalação, manutenção, reparação, actualização, 

e redação de software informático relacionado com 

linguagens de programação, software informático 

relaciodado com chamada remota de procedimento 

(RPC), software informático relacionado com lin-

guagens de programação de procedimentos para uso 

com protocolos de chamada remota de procedimento 

(RPC), software informático para aplicações de rede 

que usam chamada remota de procedimento (RPC), 

ferramentas de programação informática para o desen-

volvimento de aplicações de rede que usam semântica 

em chamada remota de procedimento (RPC), concep-

ção e desenvolvimento de linguagens de programação 

informática; concepção e desenvolvimento de software 

e hardware informático; instalação, actualização e 

manutenção de software informático; serviços infor-

máticos; fornecimento de software informático não 

descarregável; fornecimento de uso online temporá-

rio de software informático não descarregável para o 

desenvolvimento de software, rastreio de alterações 

e mudanças em programas de computador e para a 

gestão de programas de desenvolvimento de projectos; 

fornecimento de uso online temporário de ferramen-

tas para desenvolvimento de software informático não 

descarregável; fornecimento de uso online temporário 

de software informático não descarregável para utili-

zação como interface de programação de aplicações 

( API ); fornecimento online de informação relacio-

nada com o desenvolvimento e concepção de software 

informático e serviços informáticos relacionados; 

consultoria no domínio da informática nomeadamente 

a análise, revisão, personificação, concepção, selec-

ção, implementação, optimização e uso de sistemas 

informáticos de computadores para terceiros; servi-

ços de apoio técnico relacionados com problemas de 

programas informáticos; serviços de fornecimento de 

apoio, de alerta e de informação técnica em áreas de 

software informático através da internet; fornecimento 

de informação online em áreas de software informá-

tico; software como serviço [SaaS]; plataformas como 

um serviço [PaaS]; serviços de provedor de serviços 

de aplicação (ASP); serviços de informação, aconse-

lhamento, e consultadoria relacionado com todos os 

acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181178

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, veterinários e 

higiénicos para o tratamento de feridas, queimaduras 

e para uso em cirurgias; pensos, películas, compressas, 

algodão hidrófilo, espumas, matrizes semilíquidas, 

barreiras sob a forma de pensos medicinais, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos, todos para uso médico no ou sobre o corpo 

de humanos ou de outros animais; pensos, películas, 

compressas, algodão hidrófilo, espumas, matrizes se-

milíquidas, sob a forma de pensos, barreiras, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos feitos de ou incorporando colagénio, todos 

para uso médico; pensos de colagénio, pel ículas, 

compressas medicinais, algodão hidrófilo, espumas, 

matrizes semilíquidas sob a forma de pensos médicos, 

barreiras sob a forma de pensos médicos, ligaduras 

cirúrgicas, películas sob a forma de pensos cirúrgicos, 

membranas sob a forma de pensos cirúrgicos para 

uso médico como dermoplastia temporária; implantes 

cirúrgicos compostos por colagénio para uso na repa-

ração e melhoria da pele; implantes cirúrgicos com-
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postos por colagénio para gestão de feridas e alívio da 

dor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181179

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos de implantes médicos 

constituídos por uma composição de colagénio e ma-

triz extracelular; adesivos e implantes cirúrgicos e 

médicos de suporte para uso na reparação e melhoria 

da pele; dispositivos de implantes cirúrgicos e médicos 

compostos por colagénio; estruturas ( constructs ) 

de colagénio para uso médico, cirúrgico ou veteriná-

rio; implantes cirúrgicos à base de colagénio para tra-

tamento da dor pós-operatória; implantes cirúrgicos à 

base de colagénio para tratamento de feridas; disposi-

tivos de implantes cirúrgicos e médicos compostos por 

colagénio para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181180

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação médica e 

científica no domínio dos sistemas de distribuição de 

medicamentos à base de colagénio; serviços de pesqui-

sa médica e científica para fins médicos, veterinários 

e farmacêuticos, pesquisa científica, nomeadamente, 

química e bioquímica, serviços de consultoria relacio-

nados à pesquisa científica para o desenvolvimento de 

produtos médicos e cirúrgicos, contractos de serviços 

de investigação científica, investigação e desenvolvi-

mento científico de produtos médicos e cirúrgicos para 

terceiros, serviços de investigação científica laborato-

rial relacionados com produtos médicos e cirúrgicos, 

serviços de análises industriais, nomeadamente servi-

ços de análises à base de colagénio para uso médico, 

veterinário e farmacêutico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181181

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; águas 

minerais e gasosas; bebidas de frutos e sumos de fru-

tos; xaropes e outras preparações não alcoólicas para 

fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181183

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Direcção de seminários educacionais 

no domínio da saúde da pele e da dermatologia; servi-

ços educacionais, nomeadamente disponibilização de 

conferências e painéis de discussão nas áreas da saúde 

da pele e da dermatologia.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/12/15  Su íça

N.º 17863/2020

[210]  N.º : N/181184

[220]  Data de pedido : 2021/04/08
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[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Informações médicas e de saúde rela-

tivas à saúde da pele e da dermatologia; programas de 

bem-estar relacionados com a pele, saúde da pele, en-

velhecimento e dermatologia.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/12/15  Su íça

N.º 17863/2020

[210]  N.º : N/181190

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18C02 18C03 18C04 18C05

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181191

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18C02 18C03 18C04 18C05

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181192

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

 HEY-SONG CORPORATION

  Endereço : 4 296

3

 3F., No. 296, Sec. 4, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City 

106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181195

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-3

9 A-J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181196

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 174 5 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181197

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 174 5 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181198

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 174 5 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181199

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 174 5 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181200

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6-18 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181201

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/181202

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181213

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21 (F1)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181214

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 149

4 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181215

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Folhetos, boletins informativos e pan-

fletos relacionados a questões, procedimentos médi-

cos, sintomas de doenças, apoio ao paciente e apoio da 

comunidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181216

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento a pacientes e profissio-

nais de saúde de informações sobre doenças, diagnós-

tico e tratamento de doenças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181218

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.
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  Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos contendo luteína; su-

plementos contendo zeaxantina; suplementos nutri-

cionais; suplementos dietéticos para humanos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos dietéticos 

de açaí em pó; suplementos dietéticos de albumina; 

suplementos dietéticos de alginato; suplementos die-

téticos de caseína; suplementos dietéticos com efeito 

cosmético; suplementos dietéticos de enzimas; suple-

mentos dietéticos de glicose; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos dietéticos de linhaça; suple-

mentos dietéticos de óleo de linhaça; suplementos 

dietéticos de gérmen de trigo; suplementos dietéticos 

de levedura; emplastros de suplementos vitamínicos; 

colírios para uso medicinal; gotas oculares para uso 

medicinal; preparações e substâncias farmacêuticas; 

preparações medicinais para lavagem ocular; soluções 

para lentes de contacto; soluções de armazenamento 

e de limpeza para lentes de contacto que aumentam a 

humidade as mesmas; soluções para enxaguar, limpar 

e conservar lentes de contacto; preparações medicinais 

para lavagem ocular que podem também limpar lentes 

de contacto; colírios que podem ser instilados durante 

o uso de lentes de contacto; desinfectantes para lentes 

de contacto; soluções de lentes de contacto para fins 

de limpeza, desinfecção e preservação; papel reagente 

para uso médico; papel oleado para uso médico; fitas 

adesivas para uso médico; wafers de embrulho para 

doses de medicamentos; gaze para pensos; cápsulas 

vazias para produtos farmacêuticos; palas oculares 

para uso médico; ligaduras para os ouvidos; pensos 

para menstruação; tampões de menstruação; pensos 

higiénicos; cuecas higiénicas; algodão absorvente; 

emplastros adesivos; ligaduras para pensos; ligaduras 

líquidas; discos [almofadas] de amamentação; cotone-

tes para uso médico; matérias dentárias; fraldas; capas 

para fraldas; papel apanha-moscas; papel anti-traça; 

farinha de láctea para bebés; bebidas dietéticas para 

uso medicinal; alimentos dietéticos para uso médico; 

bebidas para bebés; alimentos para bebés; suplemen-

tos dietéticos para animais; sémen para inseminação 

artificial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181219

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos não medicinais, produtos 

de toilette e dentífricos não medicinais; tiras para 

branqueamento dos dentes; canetas e preparações (não 

medicinais) para branqueamento dos dentes; pasta de 

dentes; gel para os dentes; pós para os dentes; artigos 

de polimento para dentaduras; preparações (não me-

dicinais) para a limpeza e cuidado das dentaduras; de-

tergentes (sem ser para uso em operações industriais 

de manufacturação ou para uso médico); preparações 

para bochechar, sem ser para uso médico; champôs; 

sabão; preparações para branquear e outras substân-

cias para a lavagem; preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar; produtos de perfumaria; óleos 

essenciais; produtos cosméticos para banho, produtos 

para limpeza facial e óleos cosmétios para o corpo; 

toalhitas, panos e papeis descartáveis e artigos de al-

godão impregnados com ou para uso com preparações 

cosméticas; loções para o cabelo, óleos para o cabelo e 

preparações para o cuidado dos cabelos; esmeril; pot-

pourris aromáticos; cosméticos para animais; produtos 

de limpeza para o corpo; produtos (não medicinais) 

para a lavagem da boca; preparações (não medicinais) 

para limpeza facial e cremes, geles de limpeza e loções 

para o corpo; pulverizadores hidratantes pessoais (não 

medicinais); desodorizantes para uso pessoal [perfu-

maria]; protecção solar e cremes, óleos e preparações 

bronzeadores (cosméticos); produtos para depois da 

exposição ao sol (cosméticos); fragâncias para refres-

car o ar; refrescantes para o hálito e higiene pessoal; 

sprays e tiras para refrescar o hálito; limpadores (não 

medicinais) de tártaro dos dentes; incensos (incensos 

higiénicos); preparações para o cuidado da pele e cos-

méticos; estojos de cosmética; géis e preparações bran-

queadores para uso dental; preparações de lavagem 

para branqueamento dos dentes; todos os acima ditos 

sem ser para uso medicinal.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181220

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas de dentes; estojos de escovas 

de dentes sem ser em metais preciosos; paliteiros; su-

portes e recipientes para escovas de dentes, não em 

metais preciosos; escovas de dentes elétricas; cabeças 

para escovas de dentes elétricas; escovas de dentes 

para uso interdentário; fita dental e fio dental; palitos; 

fios dental ou palitos para os dentes; dispositivos de 

água para limpeza de dentes e gengivas, sem ser para 

uso na medicina dentária; copos (recipientes); copos 

de vidro; chávenas [não sendo em metais preciosos]; 

canecas, não em metais preciosos; utensílios, embala-

gens e dispensadores para uso doméstico, na cozinha, 

na cosmética ou perfumaria (sem ser em metais pre-

ciosos ou revestidos dos mesmos); pentes e esponjas 

para uso pessoal, cosmético e fins domésticos; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico 

de escovas; artigos de limpeza; palha de aço; vidro 

em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro 

de construção); vidraria, porcelana e faiança não in-

cluídas noutras classes; escovas para limpeza facial 

e corporal, esponjas e instrumentos abrasivos para a 

limpeza da cozinha; escovas para o cabelo; escovas 

para limpar casacos; utensílios para casa de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181221

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : MEGMILK SNOW BRAND Co., 

Ltd.

  Endereço : 1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 

Sapporo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos die-

téticos para humanos e animais; emplastros, material 

para pensos; matérias para obturações dentárias, cera 

dentária; desinfectantes; preparações para destruir 

animais nocivos; fungicidas, herbicidas; alimentos 

para bebés; leite em pó para bebés, lactentes e crian-

ças pequenas; leite líquido para bebés, lactentes e 

crianças pequenas; leite de acompanhamento para 

bebés e crianças pequenas; leite de crescimento para 

crianças pequenas e crianças; leite em pó para trata-

mento médico de síndrome de anomalia congénita; 

farinha láctea para bebés; leite líquido ou em pó para 

mulheres grávidas e em período de amamentação; leite 

líquido ou em pó com vitaminas e minerais para adul-

tos e idosos; leite líquido ou em pó com proteína do 

leite para adultos e idosos; leite líquido ou em pó com 

proteína para adultos e idosos; leite líquido ou em pó 

para adultos e idosos; substâncias dietéticas para uso 

médico; bebidas dietéticas para uso medicinal; alimen-

tos dietéticos para uso médico; preparações alimenta-

res dietéticas para uso médico; suplementos dietéticos 

para humanos; suplementos alimentares sem ser para 

uso médico; suplementos alimentares minerais; con-

feitaria medicinal; bebidas para uso médico; bebidas 

medicinais; chás medicinais; chás de ervas para uso 

medicinal; água mineral para uso médico; dietas tera-

pêuticas destinadas a prevenir o refluxo gastro-esofá-

gico adaptadas para uso farmacêutico; pão dietético 

para uso medicinal; geleia real para uso médico; ervas 

medicinais; preparações vitamínicas; preparações para 

nutrição entérica; preparações albuminosas para uso 

médico; leite albuminoso; fermentos de leite para uso 

farmacêutico; açúcar do leite (lactose para uso medi-

cinal); preparações de enzimas para uso medicinal; 

enzimas para uso medicinal; aminoácidos para uso 

medicinal; proteína para uso médico e veterinário; 

péptidos para uso médico e veterinário; péptidos de 

soro de leite para uso médico e veterinário; cerami-

das para uso médico e veterinário; ceramidas do leite 

para uso médico e veterinário; esfingomielina para 

uso médico e veterinário; lactoferrina de ferro para 

uso médico e veterinário; micróbios para uso médico 

e veterinário; microrganismos para uso médico e vete-

rinário; nutrientes não medicinais sendo suplementos 

nutricionais; bebidas funcionais; bebidas funcionais 

fortificadas com proteínas (bebidas não alcoólicas); 

bebidas funcionais fortificadas com proteína de soro 

de leite (bebidas não alcoólicas); bebidas funcionais 

fortificadas com proteínas do leite (bebidas não alcoó-

licas); bebidas funcionais fortificadas com soro de leite 



N.º 22 — 2-6-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 8789

(bebidas não alcoólicas); bebidas funcionais fortifica-

das com peptídeos de soro de leite (bebidas não alco-

ólicas); bebidas funcionais fortificadas com peptídeos 

(bebidas não alcoólicas); bebidas funcionais fortifica-

das com ceramidas de leite (bebidas não alcoólicas); 

bebidas funcionais fortificadas com ceramidas (bebidas 

não alcoólicas); bebidas funcionais fortificadas com 

esfingomielina (bebidas não alcoólicas); bebidas fun-

cionais fortificadas com lactoferrina de ferro (bebidas 

não alcoólicas); bebidas funcionais fortificadas com 

gordura láctea (bebidas não alcoólicas); bebidas fun-

cionais fortificadas com vitaminas e minerais (bebidas 

não alcoólicas); bebidas funcionais fortificadas com 

vitaminas e minerais proteicos (bebidas não alcoóli-

cas); bebidas funcionais fortificadas com proteínas e 

vitaminas (bebidas não alcoólicas); bebidas funcionais 

fortificadas com proteínas e minerais (bebidas não 

alcoólicas); bebidas funcionais sendo suplementos die-

téticos não para uso medicinal; suplementos dietéticos 

para animais; substitutos de refeições [para uso médi-

co] ou [para uso farmacêutico]; nutrientes não medici-

nais sendo suplementos dietéticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181240

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : MARIA FÁTIMA FRANCISCO 

FREIRE GARCIA

  Endereço : Rua Fernão Mendes Pinto, N.º 27, Ed, 

Pak Lou, Bloco C, 1A, Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e 

outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações para bebi-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181241

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : MARIA FÁTIMA FRANCISCO 

FREIRE GARCIA

  Endereço : Rua Fernão Mendes Pinto, N.º 27, Ed, 

Pak Lou,Bloco C, 1A, Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e 

outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações para bebi-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181243

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera, 

Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de duas, três e quatro rodas; 

trotinetes com motor eléctrico; trotinetes semi-eléctri-

cas [veículos]; carroçarias para veículos; travões para 

veículos; tampões para depósitos de combustível de 

veículos terrestres; redes de bagageira para veículos; 

capas para assentos de veículos; molas amortecedoras 

de choque para veículos; amortecedores de suspen-

são para veículos; chassis para veículos; assentos para 

veículos; pneus pneumáticos; coberturas para pneus 

pneumáticos; dispositivos anti-derrapantes para pneus 

de veículos; remendos de borracha adesiva para repa-

ração de câmaras-de-ar; bombas de ar para bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; equipamentos para repa-

ração de câmaras de ar, incluindo remendos de borra-

cha; jantes para rodas de veículos; válvulas para pneus 

de veículos; sacos ou almofadas de ar ( airbags ), 

enquanto dispositivos de segurança para automóveis; 

isqueiros eléctricos para veículos terrestres; disposi-

tivos contra roubo para veículos; alarmes contra rou-

bo para veículos; buzinas para veículos; assentos de 

segurança para crianças, para veículos; campaínhas 

para bicicletas; suportes para bicicletas, ciclomotores e 
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motociclos, enquanto partes integrantes dos mesmos; 

guarda-lamas; indicadores e sinalizadores de direcção 

para veículos; quadros para bicicletas, ciclomotores e 

motociclos; porta-bagagens para veículos; pedais para 

bicicletas, ciclomotores e motociclos; espelhos retro-

visores; almofadas para selins e assentos de bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; alforjes para bicicletas, ci-

clomotores e motociclos; selins e assentos para bicicle-

tas, ciclomotores e motociclos; motores para veículos 

terrestres; motores eléctricos para veículos terrestres; 

maletas especialmente adaptadas a ciclomotores e mo-

tociclos, incluindo maletas para depósitos, mochilas 

com suporte ( sissy bar bags ) , maletas porta-baga-

gens, maletas laterais e caixas e caixas de suporte ( top 

cases ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181244

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera, 

Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de duas, três e quatro rodas; 

trotinetes com motor eléctrico; trotinetes semi-eléctri-

cas [veículos]; carroçarias para veículos; travões para 

veículos; tampões para depósitos de combustível de 

veículos terrestres; redes de bagageira para veículos; 

capas para assentos de veículos; molas amortecedoras 

de choque para veículos; amortecedores de suspen-

são para veículos; chassis para veículos; assentos para 

veículos; pneus pneumáticos; coberturas para pneus 

pneumáticos; dispositivos anti-derrapantes para pneus 

de veículos; remendos de borracha adesiva para repa-

ração de câmaras-de-ar; bombas de ar para bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; equipamentos para repa-

ração de câmaras de ar, incluindo remendos de borra-

cha; jantes para rodas de veículos; válvulas para pneus 

de veículos; sacos ou almofadas de ar ( airbags ), 

enquanto dispositivos de segurança para automóveis; 

isqueiros eléctricos para veículos terrestres; disposi-

tivos contra roubo para veículos; alarmes contra rou-

bo para veículos; buzinas para veículos; assentos de 

segurança para crianças, para veículos; campaínhas 

para bicicletas; suportes para bicicletas, ciclomotores e 

motociclos, enquanto partes integrantes dos mesmos; 

guarda-lamas; indicadores e sinalizadores de direcção 

para veículos; quadros para bicicletas, ciclomotores e 

motociclos; porta-bagagens para veículos; pedais para 

bicicletas, ciclomotores e motociclos; espelhos retro-

visores; almofadas para selins e assentos de bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; alforjes para bicicletas, ci-

clomotores e motociclos; selins e assentos para bicicle-

tas, ciclomotores e motociclos; motores para veículos 

terrestres; motores eléctricos para veículos terrestres; 

maletas especialmente adaptadas a ciclomotores e mo-

tociclos, incluindo maletas para depósitos, mochilas 

com suporte ( sissy bar bags ) , maletas porta-baga-

gens, maletas laterais e caixas e caixas de suporte ( top 

cases ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181245

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera, 

Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de duas, três e quatro rodas; 

trotinetes com motor eléctrico; trotinetes semi-eléctri-

cas [veículos]; carroçarias para veículos; travões para 

veículos; tampões para depósitos de combustível de 

veículos terrestres; redes de bagageira para veículos; 

capas para assentos de veículos; molas amortecedoras 

de choque para veículos; amortecedores de suspen-

são para veículos; chassis para veículos; assentos para 

veículos; pneus pneumáticos; coberturas para pneus 

pneumáticos; dispositivos anti-derrapantes para pneus 

de veículos; remendos de borracha adesiva para repa-

ração de câmaras-de-ar; bombas de ar para bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; equipamentos para repa-

ração de câmaras de ar, incluindo remendos de borra-

cha; jantes para rodas de veículos; válvulas para pneus 

de veículos; sacos ou almofadas de ar ( airbags ), 

enquanto dispositivos de segurança para automóveis; 

isqueiros eléctricos para veículos terrestres; disposi-

tivos contra roubo para veículos; alarmes contra rou-

bo para veículos; buzinas para veículos; assentos de 
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segurança para crianças, para veículos; campaínhas 

para bicicletas; suportes para bicicletas, ciclomotores e 

motociclos, enquanto partes integrantes dos mesmos; 

guarda-lamas; indicadores e sinalizadores de direcção 

para veículos; quadros para bicicletas, ciclomotores e 

motociclos; porta-bagagens para veículos; pedais para 

bicicletas, ciclomotores e motociclos; espelhos retro-

visores; almofadas para selins e assentos de bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; alforjes para bicicletas, ci-

clomotores e motociclos; selins e assentos para bicicle-

tas, ciclomotores e motociclos; motores para veículos 

terrestres; motores eléctricos para veículos terrestres; 

maletas especialmente adaptadas a ciclomotores e mo-

tociclos, incluindo maletas para depósitos, mochilas 

com suporte ( sissy bar bags ) , maletas porta-baga-

gens, maletas laterais e caixas e caixas de suporte ( top 

cases ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181246

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 103

16

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181247

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : SIAM FB PRODUCTS CO., LTD.

  Endereço : 24 Soi Chan 41 Thungwatdon, Sathorn, 

Bangkok 10120, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181248

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : SIAM FB PRODUCTS CO., LTD.

  Endereço : 24 Soi Chan 41 Thungwatdon, Sathorn, 

Bangkok 10120, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181249

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : SIAM FB PRODUCTS CO., LTD.

  Endereço : 24 Soi Chan 41 Thungwatdon, Sathorn, 

Bangkok 10120, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181250

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : SIAM FB PRODUCTS CO., LTD.

  Endereço : 24 Soi Chan 41 Thungwatdon, Sathorn, 

Bangkok 10120, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181251

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

98

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181252

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

98

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181253

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

98

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181254

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

98

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181255

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

98

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181256

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 

98

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181257

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : Novartis AG

  Endereço : 4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suazilandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181258

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

 LOK IN ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPES-

SOAL LIMITADA

  Endereço : 599

6 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181259

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

 LOK IN ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPES-

SOAL LIMITADA

  Endereço : 599

6 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181260

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181262

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

 IBS RESEARCH LIMITED

  Endereço : 9 7 703-704

 Room 703-704, 7/F, No. 9 Chong Yip Street, Kwun 

Tong Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181263

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

 IBS RESEARCH LIMITED

  Endereço : 9 7 703-704

 Room 703-704, 7/F, No. 9 Chong Yip Street, Kwun 

Tong Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181264

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

 IBS RESEARCH LIMITED

  Endereço : 9 7 703-704

 Room 703-704, 7/F, No. 9 Chong Yip Street, Kwun 

Tong Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181265

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

 IBS RESEARCH LIMITED

  Endereço : 9 7 703-704

 Room 703-704, 7/F, No. 9 Chong Yip Street, Kwun 

Tong Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181266

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

 IBS RESEARCH LIMITED

  Endereço : 9 7 703-704
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 Room 703-704, 7/F, No. 9 Chong Yip Street, Kwun 

Tong Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181272

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos 

em metais preciosos ou em plaqué (incluídos em classe 

14); artigos de joalharia; relógios de parede e de mesa 

e relógios; caixas para jóias e caixas para relógios; re-

lógios despertadores; botões de punho.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/26  União Euro-

peia N.º 018440541

[210]  N.º : N/181274

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Cabedal e imitações de cabedal, e pro-

dutos feito desses materiais (incluídos em classe 18), 

em particular pequenos artigos de couro; baús e malas 

de viagem; sacos; guarda-chuvas e guarda-sóis; baga-

gens, malas, carteiras e outros sacos de transporte.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/26  União Euro-

peia N.º 018440541

[210]  N.º : N/181275

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e artigos têxteis à peça, inclu-

ídos em classe 24, em particular lenços e toalhas de 

mão; roupa de cama e de mesa, tapeçarias murais em 

matérias têxteis, cobertores de cama e cortinas de ma-

teriais têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/26  União Euro-

peia N.º 018440541

[210]  N.º : N/181276

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, senhora e 

crianças; collants (meias); chapelaria; roupa interior; 

roupa de noite; fatos de banho; roupões de banho; cin-

tos (vestuário); xailes; acessórios, em particular lenços 
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de cabeça, lenços de pescoço, xailes, lenços de vestido; 

gravatas; luvas (vestuário); sapatos; cintos em cabedal 

(vestuário).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/26  União Euro-

peia N.º 018440541

[210]  N.º : N/181279

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Cabedal e imitações de cabedal, e pro-

dutos feito desses materiais (incluídos em classe 18), 

em particular pequenos artigos de couro; baús e malas 

de viagem; sacos; guarda-chuvas e guarda-sóis; baga-

gens, malas, carteiras e outros sacos de transporte.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/29  União Euro-

peia N.º 018441076

[210]  N.º : N/181280

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou de cozinha; agitadores para cocktails; esco-

vas; artigos de vidro; porcelana; garrafas reutilizáveis, 

garrafas térmicas; escovas para cabelo; escovas para 

botas (calçado); pincéis para a barba; escovas para la-

var louça; escovas para garrafas; escovas para limpeza 

de equipamento de golfe; recipientes para escovas de 

dentes; porta-escovas; pentes; recipientes para pentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/29  União Euro-

peia N.º 018441076

[210]  N.º : N/181281

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, senhora e 

crianças; collants (meias); chapelaria; roupa interior; 

roupa de noite; fatos de banho; roupões de banho; cin-

tos (vestuário); xailes; acessórios, em particular lenços 

de cabeça, lenços de pescoço, xailes, lenços de vestido; 

gravatas; luvas (vestuário); sapatos; cintos em cabedal 

(vestuário).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/29  União Euro-

peia N.º 018441076

[210]  N.º : N/181286

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Cabedal e imitações de cabedal, e pro-

dutos feito desses materiais (incluídos em classe 18), 

em particular pequenos artigos de couro; baús e malas 

de viagem; sacos; guarda-chuvas e guarda-sóis; baga-

gens, malas, carteiras e outros sacos de transporte.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco e bege.
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[300]  Prioridade : 2021/03/26  União Euro-

peia N.º 018439831

[210]  N.º : N/181287

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, senhora e 

crianças; collants (meias); chapelaria; roupa interior; 

roupa de noite; fatos de banho; roupões de banho; cin-

tos (vestuário); xailes; acessórios, em particular lenços 

de cabeça, lenços de pescoço, xailes, lenços de vestido; 

gravatas; luvas (vestuário); sapatos; cintos em cabedal 

(vestuário).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco e bege.

[300]  Prioridade : 2021/03/26  União Euro-

peia N.º 018439831

[210]  N.º : N/181308

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

 Beijing Hutt Wisdom Technology Co.,LTD.

  Endereço : 8 12

432

 No. 432, 4th Floor, Building 12, Xinjiekouwai Street 8, 

Xicheng District, Beijing, China 100000

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181309

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

CPU

USB USB
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181310

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181317

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : Penhaligon’s Limited

  Endereço : 1 Cathedral Piazza, London, SW1E 

5BP, Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  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 : 2021/03/26  Reino Unido

N.º UK00003617084

[210]  N.º : N/181327

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

 ALVES EUGÉNIA LAO

  Endereço : 129 131

 Rua Almirante Costa Cabral No. 129&131 R/C Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181328

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

 ALVES EUGÉNIA LAO

  Endereço : 129 131

 Rua Almirante Costa Cabral No. 129&131 R/C Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181329

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181330

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181331

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181332

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181333

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181334

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181335

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181336

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181337

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181338

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181339

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181340

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181341

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181342

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181343

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181344

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181345

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181346

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181347

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76 1 11

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181348

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181349

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

2637

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181356

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

25 10 104 2 2092

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181357

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

25 10 104 2 2092

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181358

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

48

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181360

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; sabões cosmé-

ticos; algodão para uso cosmético e produtos para os 

cuidados dos cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181361

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 
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bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181362

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181363

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181364

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181365

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 
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entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181366

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181367

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181368

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181369

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181370

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.
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  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181371

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181372

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181373

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181374

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-
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nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181375

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181376

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181377

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181378

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-
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posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181379

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181380

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181381

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181382

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181383

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181384

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181385

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181386

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181387

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.



N.º 22 — 2-6-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 8811

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181388

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181389

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181390

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181391

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 
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artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181392

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181393

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181394

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Ty Inc.

  Endereço : 280 Chestnut, Westmont, I l l inois 

60559, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, bonecas, brinquedos de 

peluche, jogos, xadrez, bolas para jogos, aparelhos 

para musculação, arcos e setas, patins com bota [com-

binado], enfeites para árvores de natal (excepto artigos 

de iluminação e confeitaria).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181395

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Ty Inc.

  Endereço : 280 Chestnut, Westmont, I l l inois 

60559, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, bonecas, brinquedos de 

peluche, jogos, xadrez, bolas para jogos, aparelhos 

para musculação, arcos e setas, patins com bota [com-

binado], enfeites para árvores de natal (excepto artigos 

de iluminação e confeitaria).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181397

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933, USA

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informações no domí-

nio da depressão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181399

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181401

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181402

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181403

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181405

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted
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  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181407

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181408

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181409

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181411

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181413

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181414

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181415

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181417

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181419

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181420

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181421

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181423

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181425

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181426

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181427

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181429

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181431

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181432

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong



8818     22   2021  6  2 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181433

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181435

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181437

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181438

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181439

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181441

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181444

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181445

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181446

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181448

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181450

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181451

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181452

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181454

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181456

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181457

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181458

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181460

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181462

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181463

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181464

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181466

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181467

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181468

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181469

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181470

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[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 : Hidratos de carbono usados como 

ingrediente em produtos nutracêuticos; enzimas para 

uso no fabrico de produtos nutracêuticos; aditivos quí-

micos para preparações nutracêuticas; nutrientes para 

levedura para fins industriais; produtos químicos para 

uso na indústria alimentar de nutrição para animais; 

vitaminas para a indústria alimentar; proteínas para a 

indústria alimentar; aminoácido para a indústria ali-

mentar; glucose para a indústria alimentar; enzimas 

para a indústria alimentar; adoçantes artificiais [pro-

dutos químicos]; preparações intensificadoras de sabor 

para a indústria alimentar; farinha para uso industrial; 

preparações bacterianas para a indústria alimentar; 

bactérias probióticas para a indústria alimentar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181471

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[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 : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para cui-

dados de saúde; preparações de vitaminas e minerais; 

suplementos dietéticos de proteína; preparações probi-

óticas para uso médico; fermentos para uso farmacêu-

tico; nutracêuticos para uso como suplementos dietéti-

cos; suplementos alimentares medicinais; suplementos 

dietéticos; preparações farmacêuticas para a regulação 

do sistema imunológico; preparações farmacêuticas 

para o tratamento de distúrbios hormonais; suple-

mentos alimentares constituídos por aminoácidos, 

minerais e oligoelementos; alimentos para bebés; lac-

tose para uso farmacêutico; microrganismos para uso 

médico; estojo portátil de primeiros socorros; bebidas 
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dietéticas usadas como suplementos alimentares; be-

bidas fortificadas com vitaminas; levedura ou extratos 

de levedura para uso médico, veterinário ou farma-

cêutico; suplementos dietéticos de levedura; barras de 

suplementos nutricionais, de substituição de refeições, 

para aumentar os níveis de energia; preparações far-

macêuticas para o tratamento de lesões desportivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181472

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[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 : 29

[511]  Produtos : Pólen preparado como alimento; le-

gumes congelados; ginseng vermelho processado para 

ser usado como um vegetal; concentrado à base de 

frutas para cozinhar; geleias para uso alimentar; ali-

mentos preparados a partir de coalho de feijão (tofu); 

feijões processados, nomeadamente, para alimentos; 

frutas congeladas; óleos e gorduras comestíveis; peixe 

processado; produtos de algas processadas; bactérias 

de ácido láctico em pó; suplementos alimentares para 

a saúde feitos principalmente à base de frutas; frutas 

processadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181473

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[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 : 30

[511]  Produtos : Leveduras; preparações nutracêuticas 

à base principalmente de leveduras; farinhas e prepa-

rações à base de cereais; barras de cereais; geleia real; 

confeitaria à base de ginseng sob a forma de geleia; 

confeitaria sob a forma de geleia; frutose; bolos de ar-

roz; especiarias; chá; bebidas à base de chá; café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181474

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[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 : 32

[511]  Produtos : Bebidas desportivas; bebidas energé-

ticas; bebidas não gaseificadas fortificadas com cálcio; 

bebidas funcionais contra a ressaca, não sendo para 

uso médico; pós utilizados na preparação de bebidas 

não alcoólicas; águas minerais; águas minerais e gaso-

sas; cervejas; extratos de frutas enriquecidos com vi-

taminas, não alcoólicos; xaropes e outras preparações 

para bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181475

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 A 2 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181476

[220]  Data de pedido : 2021/04/13
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[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) e preta (Pantone 100K), tal como re-

presentado na figura.

[210]  N.º : N/181477

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) e preta (Pantone 100K), tal como re-

presentado na figura.

[210]  N.º : N/181478

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181479

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181480

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor preta 

(Pantone 100K) e dourada (Pantone 872C) e tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/181481

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor preta 

(Pantone 100K) e dourada (Pantone 872C) e tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/181482

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) e preta (Pantone 100K), tal como re-

presentado na figura.

[210]  N.º : N/181483

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) e preta (Pantone 100K), tal como re-

presentado na figura.

[210]  N.º : N/181484

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181485

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181486

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor preta 

(Pantone 100K) e dourada (Pantone 872C) e tal como 

representado na figura.
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[210]  N.º : N/181487

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor preta 

(Pantone 100K) e dourada (Pantone 872C) e tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/181488

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181489

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181492

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Vincent LAPP

  Endereço : 16b rue Roger Vi lanova, Pessac, 

33600, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

/

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181493

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Vincent LAPP

  Endereço : 16b rue Roger Vi lanova, Pessac, 

33600, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181498

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen’s Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181499

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen’s Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181500

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen’s Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181501

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen’s Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181502

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen’s Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181503

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181504

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/181505

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[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 

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 : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor castanha 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181506

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[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 

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 : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor castanha 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181508

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK 100,75,0,0

CMYK 100,100,100,100

[210]  N.º : N/181509

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK 100, 100, 100, 

100

[210]  N.º : N/181510

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2120A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181511

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[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 

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/181513

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : NABRIVA THERAPEUTICS 

US, INC.

  Endereço : 1000 Continental Drive, Suite 600, 

King Of Prussia, Pennsylvania 19406, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicamentos para uso humano; pre-

parações químicas para uso médico; fármacos para uso 

médico; preparações de diagnóstico para uso médico; 

meios de cultura bacteriológica; preparações vitamí-

nicas; preparações químicas para uso farmacêutico; 

substâncias dietéticas para uso médico; preparações 

para purificar o ar; fármacos para uso veterinário; pes-

ticidas; pensos, médicos; lacas dentárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181514

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 57 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181515

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 57 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181522

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 202

12 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181523

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; sabões cosmé-

ticos; algodão para uso cosmético e produtos para os 

cuidados dos cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181525

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : L’Oreal

  Endereço : 14 rue Royale, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações não medicinais para o 

cuidado da pele, nomeadamente, hidratante corporal, 

tónicos para a pele; adstringentes para uso em cosmé-

tica; preparações não medicinais para o cuidado da 

pele, nomeadamente, loções, géis, tónicos, produtos de 

limpeza e exfoliantes; desmaquilhantes em forma de 

discos; toalhetes cosméticos pré-hidratados; sabonetes 

em barra não medicinais; vaporizadores para a gargan-

ta [não medicinais]; hidratantes faciais; desodorizante 

pessoal; esfoliantes cosméticos para o corpo; loções 

para o corpo não medicinais; sabonetes para as mãos 

não medicinais; máscaras de beleza; preparações não 

medicinais para o cuidado da barba, nomeadamente, 

óleos para a barba; cremes de protecção solar não me-

dicinais; hidratantes faciais com SPF; amaciador para 

o cabelo; bálsamos não medicinais para uso nos olhos; 

pasta de dente não medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181526

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : L’Oreal

  Endereço : 14 rue Royale, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Hamamélis (antissépticos); adstringen-

tes [farmacêuticos] para fins médicos; preparações mé-

dicas para os cuidados da pele nomeadamente cremes, 

loções, géis, tónicos, produtos de limpeza e exfolian-

tes; hidratentes para a pele para fins médicos; sprays 

medicinais para a garganta; suplementos nutricionais 

liquidos; pastilhas medicinais para a garganta; prepa-

rações de vitamina C; cremes medicinais de protecção 

solar; bálsamos medicinais para os lábios; sabonetes 

medicinais; pastas de dente medicinais.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181540

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 12

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181541

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : SEGA SAMMY CREATION 

INC.

  Endereço : TVP Building, 3-9-13 Moriya-cho, 

Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos de casino; máqui-

nas recreativas, automáticas e accionadas com moedas; 

slot machines  [aparelhos de entretenimento sem 

moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento 

para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de 

jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de pinball  

verticais japonesas; máquinas portáteis de jogos elec-

trónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de 

ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de 

bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, mar-

cadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, 

copos para dados, jogos de xadrez, jogos de damas, 

aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais 

domésticos, equipamento de pesca, bóias para pesca, 

redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas 

de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas 

para máquinas de pinball ; slot machines  para 

salões de pachinko .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181542

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : SEGA SAMMY CREATION 

INC.

  Endereço : TVP Building, 3-9-13 Moriya-cho, 

Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos de casino; máqui-

nas recreativas, automáticas e accionadas com moedas; 

slot machines  [aparelhos de entretenimento sem 

moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento 

para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de 

jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de pinball  

verticais japonesas; máquinas portáteis de jogos elec-

trónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de 

ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de 

bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, mar-

cadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, 

copos para dados, jogos de xadrez, jogos de damas, 

aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais 

domésticos, equipamento de pesca, bóias para pesca, 

redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas 

de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas 

para máquinas de pinball ; slot machines  para 

salões de pachinko .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181546

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181548

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1023 1 AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181550

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1023 1 AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181551

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 ZHENG SHEGUI

  Endereço : 212 2 5

K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181552

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31-31-A 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/181553

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes; água de toilette; sabões; lo-

ções para o corpo; desodorizantes; cosméticos; produ-

tos para cuidado do cabelos; verniz de unhas; laca para 

o cabelo; preparações para remoção de lacas e ver-

nizes; maquilhagem; máscara [rímel]; batons para os 

lábios; pós ou cremes usados para dar cor quente às fa-

ces ( blushers ); sombras para os olhos; preparações 

para remover maquilhagem; conjuntos de cosméticos; 

autocolantes para arte de unhas; perfumaria; pestanas 

falsas; pó de arroz; produtos de higiene pessoal; unhas 

falsas; preparações para o cuidado das unhas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181554

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos e lentes de contacto; óculos de 

sol; óculos graduados; óculos desportivos; armações de 

óculos; estojos para óculos; leitores digitais de música 

e vídeo; computadores; computador portátil com ecrã 

táctil ( tablets ); auscultadores; telefones móveis; 

estojos para telefones móveis; estojos para computa-

dor portátil; cartões magnéticos codificados; tapetes 

de rato; ficheiros de música descarregáveis; correias 

para telefones móveis; espelhos [óptica]; software de 

jogos; programas de computador gravados; toques de 

chamada descarregáveis para telemóveis; telefones 

inteligentes ( smartphones ) vestíveis; software de 

aplicativos transferíveis para telefones inteligentes 

( smartphones ); auriculares sem fio para telefones 

inteligentes ( smartphones ); fontes de alimentação 

para telefones inteligentes ( smartphones ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181555

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia; joalharia de fantasia; or-

namentos feitos ou revestidos com metais ou pedras 

preciosas ou semi-preciosas ou imitações das mesmas; 

anéis; brincos; pulseiras; colares; relógios de pulso; 

botões de punho; porta-chaves; correias para relógios; 

alfinetes de adereço; relógios; pendentes; strass [imita-

ções de pedras preciosas]; alfinetes de gravatas; meda-

lhas; pedras para jóias; pedras semi-preciosas; estojos 

para relógio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181556

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; 

bagagem; sacos de mão; sacos de ombro; mochilas; 

sacos a tiracolo; sacos de ginásio; sacos de cométicos; 

sacos de sapatos; carteiras; bolsas; caixinhas para ar-

tigos de toilette; sacos-chave; porta-cartões [pastas]; 

sacos de compras; bolsas-cinto; colares para animais; 

bandoleira.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181557

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado; chapelaria; cintos; 

sapatilhas; sapatos de treino; roupa íntima feminina; 

roupa de praia; cachecóis; xailes; peles [vestuário]; pi-

jamas; roupa de dormir; vestuário para desporto.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181558

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; direção de negócios co-

merciais; administração de empresas; funções admi-

nistrativas; serviços de assessoria comercial relaciona-

dos com o estabelecimento e exploração de franquias; 

agências de importação-exportação; decoração de 

montras; organização de desfiles de moda para fins 

promocionais; organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários; publicidade on-line numa 

rede de computadores; serviços de vendas por redes 

informáticas mundiais, através de catálogos, por cor-

respondência, por telefone, rádio e televisão, e através 

de outros meios electrónicos, de perfumes, água de 

toilette, sabões, loções para o corpo, desodorizantes, 

cosméticos, produtos para cuidado do cabelos, verniz 

de unhas, laca para o cabelo, preparações para remo-

ção de lacas e vernizes, maquilhagem, máscara [rímel], 

batons para os lábios, pós ou cremes usados para dar 

cor quente às faces ( blushers ), sombras para os 

olhos, preparações para remover maquilhagem, con-

juntos de cosméticos, autocolantes para arte de unhas, 

perfumaria, pestanas falsas, pó de arroz, produtos de 

higiene pessoal, unhas falsas, preparações para o cui-

dado das unhas, óculos e lentes de contacto, óculos de 

sol, óculos graduados, óculos desportivos, armações de 

óculos, estojos para óculos, leitores digitais de música 

e vídeo, computadores, computador portátil com ecrã 

táctil ( tablets ), auscultadores, telefones móveis, 

estojos para telefones móveis, estojos para computa-

dor portátil, cartões magnéticos codificados, tapetes 

de rato, ficheiros de música descarregáveis, correias 

para telefones móveis, espelhos [óptica], software de 

jogos, programas de computador gravados, toques de 

chamada, descarregáveis para telemóveis, telefones 

inteligentes ( smartphones ) vestíveis, software de 

aplicativos transferíveis para telefones inteligentes 

( smartphones ), auriculares sem fio para telefones 

inteligentes ( smartphones ), fontes de alimentação 

para telefones inteligentes ( smartphones ), joalha-

ria, joalharia de fantasia, ornamentos feitos ou revesti-

dos com metais ou pedras preciosas ou semi-preciosas 

ou imitações das mesmas, anéis, brincos, pulseiras, 

colares, relógios de pulso, botões de punho, porta-

-chaves, correias para relógios, alfinetes de adereço, 

relógios, pendentes, strass [imitações de pedras precio-

sas], alfinetes de gravatas, medalhas, pedras de jóias, 

pedras semi-preciosas, estojos para relógio, chapéus-

-de-chuva, chapéus-de-sol, bagagem, sacos de mão, 

sacos de ombro, mochilas, sacos a tiracolo, sacos de gi-

násio, sacos de cosméticos, sacos de sapatos, carteiras, 

bolsas, caixinhas para artigos de toilette, sacos-chave, 

porta-cartões [pastas], sacos de compras, bolsas-cinto, 

colares para animais, bandoleira, vestuário, calçado, 

chapelaria, cintos, sapatilhas, sapatos de treino, rou-

pa íntima feminina, roupa de praia, cachecóis, xailes, 

peles [vestuário], pijamas, roupa de dormir, vestuário 

para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181559

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes; água de toilette; sabões; lo-

ções para o corpo; desodorizantes; cosméticos; produ-

tos para cuidado do cabelos; verniz de unhas; laca para 

o cabelo; preparações para remoção de lacas e ver-

nizes; maquilhagem; máscara [rímel]; batons para os 

lábios; pós ou cremes usados para dar cor quente às fa-

ces ( blushers ); sombras para os olhos; preparações 

para remover maquilhagem; conjuntos de cosméticos; 

autocolantes para arte de unhas; perfumaria; pestanas 

falsas; pó de arroz; produtos de higiene pessoal; unhas 

falsas; preparações para o cuidado das unhas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181560

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos e lentes de contacto; óculos de 

sol; óculos graduados; óculos desportivos; armações de 

óculos; estojos para óculos; leitores digitais de música 

e vídeo; computadores; computador portátil com ecrã 

táctil ( tablets ); auscultadores; telefones móveis; 

estojos para telefones móveis; estojos para computa-

dor portátil; cartões magnéticos codificados; tapetes 

de rato; ficheiros de música descarregáveis; correias 

para telefones móveis; espelhos [óptica]; software de 

jogos; programas de computador gravados; toques de 

chamada descarregáveis para telemóveis; telefones 

inteligentes ( smartphones ) vestíveis; software de 

aplicativos transferíveis para telefones inteligentes 

( smartphones ); auriculares sem fio para telefones 

inteligentes ( smartphones ); fontes de alimentação 

para telefones inteligentes ( smartphones ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181561

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia; joalharia de fantasia; or-

namentos feitos ou revestidos com metais ou pedras 

preciosas ou semi-preciosas ou imitações das mesmas; 

anéis; brincos; pulseiras; colares; relógios de pulso; 

botões de punho; porta-chaves; correias para relógios; 

alfinetes de adereço; relógios; pendentes; strass [imita-

ções de pedras preciosas]; alfinetes de gravatas; meda-

lhas; pedras para jóias; pedras semi-preciosas; estojos 

para relógio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181562

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; 

bagagem; sacos de mão; sacos de ombro; mochilas; 

sacos a tiracolo; sacos de ginásio; sacos de cométicos; 

sacos de sapatos; carteiras; bolsas; caixinhas para ar-

tigos de toilette; sacos-chave; porta-cartões [pastas]; 

sacos de compras; bolsas-cinto; colares para animais; 

bandoleira.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181563

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado; chapelaria; cintos; 

sapatilhas; sapatos de treino; roupa íntima feminina; 

roupa de praia; cachecóis; xailes; peles [vestuário]; pi-

jamas; roupa de dormir; vestuário para desporto.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181564

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : BIMBA & LOLA, S.L.

  Endereço : Parque Tecnológico y Logístico de 

Vigo - Nave D13, 36315 Vigo (Pontevedra), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; direção de negócios co-

merciais; administração de empresas; funções admi-

nistrativas; serviços de assessoria comercial relaciona-

dos com o estabelecimento e exploração de franquias; 

agências de importação-exportação; decoração de 

montras; organização de desfiles de moda para fins 

promocionais; organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários; publicidade on-line numa 

rede de computadores; serviços de vendas por redes 

informáticas mundiais, através de catálogos, por cor-

respondência, por telefone, rádio e televisão, e através 

de outros meios electrónicos, de perfumes, água de 

toilette, sabões, loções para o corpo, desodorizantes, 

cosméticos, produtos para cuidado do cabelos, verniz 

de unhas, laca para o cabelo, preparações para remo-

ção de lacas e vernizes, maquilhagem, máscara [rímel], 

batons para os lábios, pós ou cremes usados para dar 

cor quente às faces ( blushers ), sombras para os 

olhos, preparações para remover maquilhagem, con-

juntos de cosméticos, autocolantes para arte de unhas, 

perfumaria, pestanas falsas, pó de arroz, produtos de 

higiene pessoal, unhas falsas, preparações para o cui-

dado das unhas, óculos e lentes de contacto, óculos de 

sol, óculos graduados, óculos desportivos, armações de 

óculos, estojos para óculos, leitores digitais de música 

e vídeo, computadores, computador portátil com ecrã 

táctil ( tablets ), auscultadores, telefones móveis, 

estojos para telefones móveis, estojos para computa-

dor portátil, cartões magnéticos codificados, tapetes 

de rato, ficheiros de música descarregáveis, correias 

para telefones móveis, espelhos [óptica], software de 

jogos, programas de computador gravados, toques de 

chamada, descarregáveis para telemóveis, telefones 

inteligentes ( smartphones ) vestíveis, software de 

aplicativos transferíveis para telefones inteligentes 

( smartphones ), auriculares sem fio para telefones 

inteligentes ( smartphones ), fontes de alimentação 

para telefones inteligentes ( smartphones ), joalha-

ria, joalharia de fantasia, ornamentos feitos ou revesti-

dos com metais ou pedras preciosas ou semi-preciosas 

ou imitações das mesmas, anéis, brincos, pulseiras, 

colares, relógios de pulso, botões de punho, porta-

-chaves, correias para relógios, alfinetes de adereço, 

relógios, pendentes, strass [imitações de pedras precio-

sas], alfinetes de gravatas, medalhas, pedras de jóias, 

pedras semi-preciosas, estojos para relógio, chapéus-

-de-chuva, chapéus-de-sol, bagagem, sacos de mão, 

sacos de ombro, mochilas, sacos a tiracolo, sacos de gi-

násio, sacos de cosméticos, sacos de sapatos, carteiras, 

bolsas, caixinhas para artigos de toilette, sacos-chave, 

porta-cartões [pastas], sacos de compras, bolsas-cinto, 

colares para animais, bandoleira, vestuário, calçado, 

chapelaria, cintos, sapatilhas, sapatos de treino, rou-

pa íntima feminina, roupa de praia, cachecóis, xailes, 

peles [vestuário], pijamas, roupa de dormir, vestuário 

para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181573

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 195

13 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181577

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 Fujian Qiguzhi Tea Industry Co.,Ltd.

  Endereço : 

32-1

 (32-1, Zhulantou) Guojian Village Committee, Dian-

tou Tawn, Fuding, Ningde City, Fujian Province, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181578

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 Shengle Economic Zone Helingeer County, Huhhot 

Inner Mongolia China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181579

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 Shengle Economic Zone Helingeer County, Huhhot 

Inner Mongolia China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181580

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 Shengle Economic Zone Helingeer County, Huhhot 

Inner Mongolia China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181581

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 Shengle Economic Zone Helingeer County, Huhhot 

Inner Mongolia China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 



N.º 22 — 2-6-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 8841

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181582

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 SwiftPlus Technologies Hong Kong Company Limited

  Endereço : 18 16 D

 Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan 

Chai, 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/181583

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 SwiftPlus Technologies Hong Kong Company Limited

  Endereço : 18 16 D

 Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan 

Chai, 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/181584

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 SwiftPlus Technologies Hong Kong Company Limited

  Endereço : 18 16 D

 Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan 

Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181585

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 SwiftPlus Technologies Hong Kong Company Limited

  Endereço : 18 16 D

 Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan 

Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181586

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 SwiftPlus Technologies Hong Kong Company Limited

  Endereço : 18 16 D

 Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan 

Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181587

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LI-

MITED

  Endereço : 191

2501

 Flat/Rm 2501 25/F K Wah Centre 191 Java Road Nor-

th Point 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/181588

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 MING HO PUBLICATIONS CORPORATION LI-

MITED

  Endereço : 191

2501

 Flat/Rm 2501 25/F K Wah Centre 191 Java Road Nor-

th Point Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181591

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181592

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181593

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181594

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181595

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181596

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181613

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27B

AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181614

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27B

AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[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 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 Classe

N/155010 2021/05/07 2021/05/07 30

N/158184 2021/05/07 2021/05/07 L’Oreal 03

N/158678 2021/05/07 2021/05/07

Wuhan Channel Connectivity Information Technology Co., Ltd.

43

N/162500 2021/05/07 2021/05/07 Boardriders IP Holding, LLC 18

N/162501 2021/05/07 2021/05/07 Boardriders IP Holding, LLC 25

N/162505 2021/05/07 2021/05/07 Boardriders IP Holding, LLC 09

N/163151 2021/05/07 2021/05/07 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 07

N/163152 2021/05/07 2021/05/07 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 08

N/163153 2021/05/07 2021/05/07 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 09

N/163154 2021/05/07 2021/05/07 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 11

N/163155 2021/05/07 2021/05/07 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 21

N/166998 2021/05/07 2021/05/07

LUI WAI KEUNG

05

N/166999 2021/05/07 2021/05/07

LUI WAI KEUNG

35

N/171183 2021/05/07 2021/05/07 IM PRODUCTION 35

N/171663 2021/05/07 2021/05/07 JT International SA 34

N/172509 2021/05/07 2021/05/07 Functional Foods Global Pty Ltd 05
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/172510 2021/05/07 2021/05/07 Functional Foods Global Pty Ltd 29

N/172679 2021/05/07 2021/05/07 Functional Foods Global Pty Ltd 05

N/172680 2021/05/07 2021/05/07 Functional Foods Global Pty Ltd 29

N/172681 2021/05/07 2021/05/07 Functional Foods Global Pty Ltd 05

N/172682 2021/05/07 2021/05/07 Functional Foods Global Pty Ltd 29

N/172683 2021/05/07 2021/05/07 Functional Foods Global Pty Ltd 05

N/172684 2021/05/07 2021/05/07 Functional Foods Global Pty Ltd 29

N/173134 2021/05/07 2021/05/07 Piiman Co., Ltd. 09

N/173135 2021/05/07 2021/05/07 Piiman Co., Ltd. 16

N/173136 2021/05/07 2021/05/07 Piiman Co., Ltd. 18

N/173137 2021/05/07 2021/05/07 Piiman Co., Ltd. 25

N/173205 2021/05/07 2021/05/07 KADOKAWA CORPORATION 28

N/173206 2021/05/07 2021/05/07 KADOKAWA CORPORATION 41

N/173318 2021/05/07 2021/05/07 STARTER CHINA LIMITED 03

N/173319 2021/05/07 2021/05/07 STARTER CHINA LIMITED 09

N/173320 2021/05/07 2021/05/07 STARTER CHINA LIMITED 14

N/173323 2021/05/07 2021/05/07 STARTER CHINA LIMITED 03

N/173324 2021/05/07 2021/05/07 STARTER CHINA LIMITED 09

N/173325 2021/05/07 2021/05/07 STARTER CHINA LIMITED 14

N/173353 2021/05/07 2021/05/07

ESSEX GROUP LLC

09

N/173354 2021/05/07 2021/05/07

ESSEX GROUP LLC

10

N/173355 2021/05/07 2021/05/07

ESSEX GROUP LLC

09

N/173356 2021/05/07 2021/05/07

ESSEX GROUP LLC

10

N/173416 2021/05/07 2021/05/07 FAST RETAILING CO., LTD. 24

N/173422 2021/05/07 2021/05/07 FAST RETAILING CO., LTD. 41

N/173423 2021/05/07 2021/05/07 FAST RETAILING CO., LTD. 42

N/173424 2021/05/07 2021/05/07 FAST RETAILING CO., LTD. 45

N/173551 2021/05/07 2021/05/07 Intel Corporation 09

N/173552 2021/05/07 2021/05/07 Intel Corporation 42

N/173581 2021/05/07 2021/05/07

CHEONG CHAN TOU 

30

N/173615 2021/05/07 2021/05/07 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 01

N/173616 2021/05/07 2021/05/07 Caterpillar (Qingzhou) Ltd. 01

N/173617 2021/05/07 2021/05/07

LU JUNYING

29

N/173618 2021/05/07 2021/05/07

LU JUNYING

29
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/173619 2021/05/07 2021/05/07

LU JUNYING

29

N/173658 2021/05/07 2021/05/07

LEONG KIN

11

N/173660 2021/05/07 2021/05/07

LEONG KIN

20

N/173661 2021/05/07 2021/05/07

LEONG KIN

21

N/173665 2021/05/07 2021/05/07

LEONG KIN

26

N/173919 2021/05/07 2021/05/07 Functional Foods Global Pty Ltd 05

N/173920 2021/05/07 2021/05/07 Functional Foods Global Pty Ltd 29

N/173977 2021/05/07 2021/05/07 Bone Therapeutics 05

N/173978 2021/05/07 2021/05/07 Bone Therapeutics 05

N/173980 2021/05/07 2021/05/07 AMSTEL BROUWERIJ B.V. 32

N/174131 2021/05/07 2021/05/07 30

N/174169 2021/05/07 2021/05/07 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/174196 2021/05/07 2021/05/07 Barefoot Dreams, Inc. 18

N/174197 2021/05/07 2021/05/07 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/174198 2021/05/07 2021/05/07 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/174490 2021/05/07 2021/05/07 Major League Baseball Properties, Inc. 14

N/174491 2021/05/07 2021/05/07 Major League Baseball Properties, Inc. 14

N/174492 2021/05/07 2021/05/07 Major League Baseball Properties, Inc. 14

N/174493 2021/05/07 2021/05/07 Major League Baseball Properties, Inc. 14

N/174522 2021/05/07 2021/05/07 KAME MANNEN CO., LTD. 09

N/174535 2021/05/07 2021/05/07 XOR UK Corporation Limited 09

N/174536 2021/05/07 2021/05/07 XOR UK Corporation Limited 35

N/174569 2021/05/07 2021/05/07 Eat Just, Inc. 29

N/174582 2021/05/07 2021/05/07 44 LABEL GROUP S.R.L. 14

N/174598 2021/05/07 2021/05/07

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

41

N/174611 2021/05/07 2021/05/07 Apple Inc. 41

N/174615 2021/05/07 2021/05/07 Apple Inc. 41

N/174625 2021/05/07 2021/05/07 CLEANBOX TECHNOLOGY, INC. 11

N/174646 2021/05/07 2021/05/07 Fratelli Fantini S.p.A. 11

N/174647 2021/05/07 2021/05/07 Fratelli Fantini S.p.A. 20

N/174778 2021/05/07 2021/05/07 NSK LTD. 12

N/174785 2021/05/07 2021/05/07

GUANGDONG GENIUS TECHNOLOGY CO.,LTD.

10

N/174786 2021/05/07 2021/05/07

GUANGDONG GENIUS TECHNOLOGY CO.,LTD.

41
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/174792 2021/05/07 2021/05/07 SPINTEC D.O.O. 09

N/174808 2021/05/07 2021/05/07 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/174810 2021/05/07 2021/05/07 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/174812 2021/05/07 2021/05/07 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/174814 2021/05/07 2021/05/07 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/174816 2021/05/07 2021/05/07 Helly Hansen AS 35

N/174817 2021/05/07 2021/05/07 Helly Hansen AS 35

N/174818 2021/05/07 2021/05/07 Helly Hansen AS 35

N/174822 2021/05/07 2021/05/07

RIGHTWAY INTERNATIONAL LIMITED

33

N/174843 2021/05/07 2021/05/07 CERTIS CISCO SECURITY PTE. LTD. 45

N/174923 2021/05/07 2021/05/07 KADOKAWA CORPORATION 28

N/174925 2021/05/07 2021/05/07

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

10

N/174926 2021/05/07 2021/05/07

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

11

N/174935 2021/05/07 2021/05/07 Waterly Pharmaceuticals Pty Ltd 21

N/174937 2021/05/07 2021/05/07 Waterly Pharmaceuticals Pty Ltd 05

N/174938 2021/05/07 2021/05/07 Waterly Pharmaceuticals Pty Ltd 03

N/174958 2021/05/07 2021/05/07 A.S. Watson TM Limited 35

N/174960 2021/05/07 2021/05/07 A.S. Watson TM Limited 35

N/175030 2021/05/07 2021/05/07 CATHAY GROUP LIMITED 05

N/175040 2021/05/07 2021/05/07 08

N/175042 2021/05/07 2021/05/07 29

N/175043 2021/05/07 2021/05/07 29

N/175044 2021/05/07 2021/05/07 03

N/175045 2021/05/07 2021/05/07 03

N/175059 2021/05/07 2021/05/07 Dairyfarm Establishment 03

N/175062 2021/05/07 2021/05/07

AZQUARE CIRCLE LIMITED

14

N/175063 2021/05/07 2021/05/07

AZQUARE CIRCLE LIMITED

25

N/175088 2021/05/07 2021/05/07 TISSOT SA 14

N/175166 2021/05/07 2021/05/07 McDonald’s International Property Company, Ltd. 30

N/175192 2021/05/07 2021/05/07 29

N/175199 2021/05/07 2021/05/07

NEW CHAPTER LIMITED

43

N/175207 2021/05/07 2021/05/07

NANOGRID LIMITED

11

N/175208 2021/05/07 2021/05/07 35

N/175268 2021/05/07 2021/05/07 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 10
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N/175269 2021/05/07 2021/05/07 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 10

N/175270 2021/05/07 2021/05/07 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 10

N/175271 2021/05/07 2021/05/07 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 10

N/175319 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

02

N/175320 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

03

N/175321 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

05

N/175323 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

24

N/175324 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

25

N/175325 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

40

N/175326 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

44

N/175327 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

02

N/175328 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

03

N/175329 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

05

N/175331 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

24

N/175332 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

25

N/175333 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

40

N/175334 2021/05/07 2021/05/07

Raze Technology Limited

44

N/175421 2021/05/07 2021/05/07 Messika Group 14

N/175457 2021/05/07 2021/05/07

MediBeacon Inc.

05

N/175539 2021/05/07 2021/05/07 Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 03

N/175541 2021/05/07 2021/05/07 05

N/175542 2021/05/07 2021/05/07 05

N/175543 2021/05/07 2021/05/07 05

N/175677 2021/05/07 2021/05/07

LUEN YICK FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

30

N/175678 2021/05/07 2021/05/07

LUEN YICK FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

30

N/175723 2021/05/07 2021/05/07 29
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N/175751 2021/05/07 2021/05/07 Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson 

Corporation)

09

N/175791 2021/05/07 2021/05/07

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

09

N/175792 2021/05/07 2021/05/07

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

35

N/175793 2021/05/07 2021/05/07

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

36

N/175794 2021/05/07 2021/05/07

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

39

N/175795 2021/05/07 2021/05/07

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

42

N/175838 2021/05/07 2021/05/07 Koninklijke Philips N.V. 12

N/175839 2021/05/07 2021/05/07 Koninklijke Philips N.V. 20

N/175859 2021/05/07 2021/05/07 03

N/175920 2021/05/07 2021/05/07 BURBERRY LIMITED 18

N/175967 2021/05/07 2021/05/07 BioNTech SE 05

N/175968 2021/05/07 2021/05/07 BioNTech SE 05

N/175986 2021/05/07 2021/05/07 CHATEAU HAUT-BATAILLEY 33

N/176000 2021/05/07 2021/05/07

LAI SO ON 

28

N/176001 2021/05/07 2021/05/07

LAI SO ON 

28

N/176033 2021/05/07 2021/05/07

YOSHIDA CO., LTD. 

32

N/176034 2021/05/07 2021/05/07

Guangzhou Blue Magpie Technology Co., LTD.

09

N/176035 2021/05/07 2021/05/07

Guangzhou Blue Magpie Technology Co., LTD.

41

N/176180 2021/05/07 2021/05/07 18

N/176181 2021/05/07 2021/05/07 25

N/176182 2021/05/07 2021/05/07 18

N/176183 2021/05/07 2021/05/07 25

N/176186 2021/05/07 2021/05/07 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., 

Ltd.)

01

N/176187 2021/05/07 2021/05/07 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., 

Ltd.)

04

N/176188 2021/05/07 2021/05/07 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., 

Ltd.)

06

N/176190 2021/05/07 2021/05/07 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., 

Ltd.)

09

N/176334 2021/05/07 2021/05/07 Tenro AG 25
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N/176380 2021/05/07 2021/05/07 09

N/176401 2021/05/07 2021/05/07 07

N/176402 2021/05/07 2021/05/07 17

N/176404 2021/05/07 2021/05/07 30

N/176406 2021/05/07 2021/05/07

MINUTY SAS

33

N/176407 2021/05/07 2021/05/07

MINUTY SAS

33

N/176429 2021/05/07 2021/05/07 18

N/176430 2021/05/07 2021/05/07 25

N/176431 2021/05/07 2021/05/07 18

N/176432 2021/05/07 2021/05/07 25

N/176433 2021/05/07 2021/05/07 18

N/176434 2021/05/07 2021/05/07 25

N/176481 2021/05/07 2021/05/07 MYRKA ICELAND, Inc. 25

N/176482 2021/05/07 2021/05/07 MYRKA ICELAND, Inc. 35

N/176483 2021/05/07 2021/05/07 SIRET ESKO 25

N/176484 2021/05/07 2021/05/07 SIRET ESKO 35

N/176487 2021/05/07 2021/05/07 29

N/176500 2021/05/07 2021/05/07 Zinzino AB 03

N/176502 2021/05/07 2021/05/07 Zinzino AB 29

N/176503 2021/05/07 2021/05/07 28

N/176517 2021/05/07 2021/05/07 Super Potato Co. Ltd. 42

N/176518 2021/05/07 2021/05/07 Super Potato Co. Ltd. 42

N/176605 2021/05/07 2021/05/07

NANZUKA CO., LTD.

14

N/176693 2021/05/07 2021/05/07 09

N/176694 2021/05/07 2021/05/07 35

N/176695 2021/05/07 2021/05/07 36

N/176696 2021/05/07 2021/05/07 41

N/176697 2021/05/07 2021/05/07 42

N/176786 2021/05/07 2021/05/07

Huawei Technologies Co., Ltd.

39

N/176788 2021/05/07 2021/05/07

Huawei Technologies Co., Ltd.

36

N/176799 2021/05/07 2021/05/07

C O M PA N H I A D E B I O T E C N O LO G I A NA N YA N G 

YANYENG MACAU LIMITADA

35

N/176800 2021/05/07 2021/05/07

C O M PA N H I A D E B I O T E C N O LO G I A NA N YA N G 

YANYENG MACAU LIMITADA

42
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N/176801 2021/05/07 2021/05/07 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/176802 2021/05/07 2021/05/07 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/176803 2021/05/07 2021/05/07 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/176804 2021/05/07 2021/05/07 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/176805 2021/05/07 2021/05/07 WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC 43

N/176806 2021/05/07 2021/05/07 SG GAMING, INC 09

N/176810 2021/05/07 2021/05/07 Azumi Limited 43

N/176813 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 09

N/176814 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 28

N/176815 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 09

N/176816 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 28

N/176817 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 09

N/176818 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 28

N/176819 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 09

N/176820 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 28

N/176821 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 09

N/176822 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 28

N/176823 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 09

N/176824 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 28

N/176825 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 09

N/176826 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 28

N/176827 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 09

N/176828 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 28

N/176829 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 09

N/176830 2021/05/07 2021/05/07 KONAMI GAMING, INC. 28

N/176835 2021/05/07 2021/05/07 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/176836 2021/05/07 2021/05/07 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/176844 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 09

N/176845 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 35

N/176846 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 36

N/176848 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 39

N/176849 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 09

N/176850 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 35

N/176851 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 36

N/176853 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 39

N/176854 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 09

N/176855 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 35

N/176856 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 36

N/176858 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 39
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N/176859 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 09

N/176860 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 35

N/176861 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 36

N/176863 2021/05/07 2021/05/07 Coupang Corp. 39

N/176864 2021/05/07 2021/05/07 Hilton Worldwide Manage Limited 43

N/176867 2021/05/07 2021/05/07 05

N/176868 2021/05/07 2021/05/07 05

N/176881 2021/05/07 2021/05/07 29

N/176882 2021/05/07 2021/05/07 29

N/176893 2021/05/07 2021/05/07 EGGTART 09

N/176894 2021/05/07 2021/05/07 EGGTART 41

N/176895 2021/05/07 2021/05/07

ZICCO Tableware CO.,LTD.

21

N/176896 2021/05/07 2021/05/07 Lenzing Aktiengesellschaft 18

N/176897 2021/05/07 2021/05/07 Lenzing Aktiengesellschaft 35

N/176898 2021/05/07 2021/05/07 IGT 28

N/176916 2021/05/07 2021/05/07 09

N/176917 2021/05/07 2021/05/07 38

N/176918 2021/05/07 2021/05/07 42

N/176919 2021/05/07 2021/05/07 45

N/176934 2021/05/07 2021/05/07 35

N/176935 2021/05/07 2021/05/07 43

N/176936 2021/05/07 2021/05/07

LIN HUAMEI

33

N/176938 2021/05/07 2021/05/07 43

N/176944 2021/05/07 2021/05/07

MQL HEALTH MANAGEMENT (HK) INT’L HOLDINGS 

LIMITED

05

N/176945 2021/05/07 2021/05/07

MQL HEALTH MANAGEMENT (HK) INT’L HOLDINGS 

LIMITED

32

N/176946 2021/05/07 2021/05/07

MQL HEALTH MANAGEMENT (HK) INT’L HOLDINGS 

LIMITED

33

N/176947 2021/05/07 2021/05/07

MQL HEALTH MANAGEMENT (HK) INT’L HOLDINGS 

LIMITED

35

N/176948 2021/05/07 2021/05/07

MQL HEALTH MANAGEMENT (HK) INT’L HOLDINGS 

LIMITED

42

N/176949 2021/05/07 2021/05/07 Shiseido Americas Corporation 03

N/176950 2021/05/07 2021/05/07 LOUIS VUITTON MALLETIER 25
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N/176952 2021/05/07 2021/05/07 GILEAD SCIENCES IRELAND UC 05

N/176956 2021/05/07 2021/05/07 10

N/176957 2021/05/07 2021/05/07 10

N/176959 2021/05/07 2021/05/07 36

N/176960 2021/05/07 2021/05/07 43

N/176961 2021/05/07 2021/05/07 09

N/176962 2021/05/07 2021/05/07 41

N/176963 2021/05/07 2021/05/07 09

N/176964 2021/05/07 2021/05/07 41

N/176965 2021/05/07 2021/05/07 09

N/176966 2021/05/07 2021/05/07 41

N/176984 2021/05/07 2021/05/07

YUPOAK SERVICES LIMITED

35

N/176985 2021/05/07 2021/05/07

YUPOAK SERVICES LIMITED

42

N/176986 2021/05/07 2021/05/07 35

N/176993 2021/05/07 2021/05/07

CHAN IN CHENG

35

N/176994 2021/05/07 2021/05/07 36

N/177004 2021/05/07 2021/05/07

CANADA ROYAL MILK ULC

29

N/177005 2021/05/07 2021/05/07

CANADA ROYAL MILK ULC

35

N/177006 2021/05/07 2021/05/07

CANADA ROYAL MILK ULC

05

N/177007 2021/05/07 2021/05/07

CANADA ROYAL MILK ULC

29

N/177008 2021/05/07 2021/05/07

CANADA ROYAL MILK ULC

05

N/177009 2021/05/07 2021/05/07

CANADA ROYAL MILK ULC

29

N/177010 2021/05/07 2021/05/07

CANADA ROYAL MILK ULC

05

N/177011 2021/05/07 2021/05/07

CANADA ROYAL MILK ULC

29

N/177012 2021/05/07 2021/05/07

CANADA ROYAL MILK ULC

05

N/177013 2021/05/07 2021/05/07

CANADA ROYAL MILK ULC

29

N/177014 2021/05/07 2021/05/07

MATEX LAB SWITZERLAND SA

03
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N/177015 2021/05/07 2021/05/07

MATEX LAB SWITZERLAND SA

05

N/177016 2021/05/07 2021/05/07

MATEX LAB SWITZERLAND SA

10

N/177017 2021/05/07 2021/05/07

MATEX LAB SWITZERLAND SA

41

N/177018 2021/05/07 2021/05/07

MATEX LAB SWITZERLAND SA

44

N/177021 2021/05/07 2021/05/07 11

N/177022 2021/05/07 2021/05/07 20

N/177023 2021/05/07 2021/05/07 21

N/177024 2021/05/07 2021/05/07 35

N/177025 2021/05/07 2021/05/07 06

N/177026 2021/05/07 2021/05/07 11

N/177027 2021/05/07 2021/05/07 19

N/177028 2021/05/07 2021/05/07 20

N/177029 2021/05/07 2021/05/07 35

N/177038 2021/05/07 2021/05/07

Haimarrow Food Service Co., Ltd.

43

N/177039 2021/05/07 2021/05/07

Haimarrow Food Service Co., Ltd.

29

N/177041 2021/05/07 2021/05/07

BDH RICE MERCHANT LIMITED

30

N/177042 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177043 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177044 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177045 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177046 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177047 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177048 2021/05/07 2021/05/07 Cartier International AG 14

N/177050 2021/05/07 2021/05/07 KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 12

N/177052 2021/05/07 2021/05/07 Oatly AB 29

N/177053 2021/05/07 2021/05/07 Oatly AB 30

N/177054 2021/05/07 2021/05/07 Oatly AB 32

N/177055 2021/05/07 2021/05/07 Oatly AB 35

N/177056 2021/05/07 2021/05/07 OCEAN GROWN ABALONE LIMITED 29

N/177057 2021/05/07 2021/05/07 OCEAN GROWN ABALONE LIMITED 31

N/177058 2021/05/07 2021/05/07 OCEAN GROWN ABALONE LIMITED 29

N/177059 2021/05/07 2021/05/07 OCEAN GROWN ABALONE LIMITED 31

N/177060 2021/05/07 2021/05/07 Incyte Holdings Corporation 05

N/177061 2021/05/07 2021/05/07 Incyte Holdings Corporation 44
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N/177064 2021/05/07 2021/05/07

CHE MEI KEI

NGAN WAI HONG

25

N/177065 2021/05/07 2021/05/07

CHE MEI KEI 

NGAN WAI HONG

26

N/177071 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177072 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177073 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177074 2021/05/07 2021/05/07

S H A N G H A I L I L I T H N E T W O R K T E C H N O LO G Y 

COMPANY LIMITED

09

N/177075 2021/05/07 2021/05/07

S H A N G H A I L I L I T H N E T W O R K T E C H N O LO G Y 

COMPANY LIMITED

38

N/177076 2021/05/07 2021/05/07

S H A N G H A I L I L I T H N E T W O R K T E C H N O LO G Y 

COMPANY LIMITED

41

N/177077 2021/05/07 2021/05/07

S H A N G H A I L I L I T H N E T W O R K T E C H N O LO G Y 

COMPANY LIMITED

42

N/177078 2021/05/07 2021/05/07

S H A N G H A I L I L I T H N E T W O R K T E C H N O LO G Y 

COMPANY LIMITED

09

N/177079 2021/05/07 2021/05/07

S H A N G H A I L I L I T H N E T W O R K T E C H N O LO G Y 

COMPANY LIMITED

38

N/177080 2021/05/07 2021/05/07

S H A N G H A I L I L I T H N E T W O R K T E C H N O LO G Y 

COMPANY LIMITED

41

N/177081 2021/05/07 2021/05/07

S H A N G H A I L I L I T H N E T W O R K T E C H N O LO G Y 

COMPANY LIMITED

42

N/177082 2021/05/07 2021/05/07

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/177083 2021/05/07 2021/05/07

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/177084 2021/05/07 2021/05/07

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/177090 2021/05/07 2021/05/07 43

N/177092 2021/05/07 2021/05/07 30

N/177093 2021/05/07 2021/05/07 35
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N/177096 2021/05/07 2021/05/07 30

N/177097 2021/05/07 2021/05/07 35

N/177098 2021/05/07 2021/05/07 06

N/177099 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177100 2021/05/07 2021/05/07 35

N/177101 2021/05/07 2021/05/07 36

N/177102 2021/05/07 2021/05/07 38

N/177103 2021/05/07 2021/05/07 41

N/177104 2021/05/07 2021/05/07 42

N/177107 2021/05/07 2021/05/07

IM CHENG IAN

05

N/177108 2021/05/07 2021/05/07

IM CHENG IAN

30

N/177109 2021/05/07 2021/05/07

IM CHENG IAN

35

N/177110 2021/05/07 2021/05/07

IM CHENG IAN

44

N/177113 2021/05/07 2021/05/07

teamLab Inc.

09

N/177114 2021/05/07 2021/05/07

teamLab Inc.

35

N/177116 2021/05/07 2021/05/07

FORMULA Z HONG KONG GROUP LIMITED

44

N/177117 2021/05/07 2021/05/07 Advanced New Technologies Co., Ltd. 09

N/177119 2021/05/07 2021/05/07 Advanced New Technologies Co., Ltd. 36

N/177120 2021/05/07 2021/05/07 Advanced New Technologies Co., Ltd. 42

N/177139 2021/05/07 2021/05/07 William Grant & Sons Limited 33

N/177141 2021/05/07 2021/05/07 30

N/177148 2021/05/07 2021/05/07

TENCENT HOLDINGS LIMITED

38

N/177149 2021/05/07 2021/05/07 SHS International Ltd. 05

N/177150 2021/05/07 2021/05/07 SHS International Ltd. 30

N/177156 2021/05/07 2021/05/07

YONHO FOOD (CHINA) CO., LTD.

30

N/177157 2021/05/07 2021/05/07

YONHO FOOD (CHINA) CO., LTD.

32

N/177158 2021/05/07 2021/05/07

YONHO FOOD (CHINA) CO., LTD.

43

N/177159 2021/05/07 2021/05/07

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED

09

N/177160 2021/05/07 2021/05/07 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP 

CORPORATION

09
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N/177161 2021/05/07 2021/05/07 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP 

CORPORATION

12

N/177162 2021/05/07 2021/05/07 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/177173 2021/05/07 2021/05/07 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

32

N/177175 2021/05/07 2021/05/07 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

30

N/177176 2021/05/07 2021/05/07 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

30

N/177181 2021/05/07 2021/05/07 Shiseido Americas Corporation 03

N/177183 2021/05/07 2021/05/07 Shiseido Americas Corporation 03

N/177184 2021/05/07 2021/05/07 Shiseido Americas Corporation 03

N/177195 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

05

N/177196 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

05

N/177197 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

05

N/177198 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

05

N/177199 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

05

N/177200 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

05

N/177201 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

05
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N/177202 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

14

N/177203 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

14

N/177204 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

14

N/177205 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

14

N/177206 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

14

N/177207 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

14

N/177208 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

14

N/177209 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

16

N/177210 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

16
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N/177211 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

16

N/177212 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

16

N/177213 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

16

N/177214 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

16

N/177215 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

16

N/177216 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

25

N/177217 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

25

N/177218 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

25

N/177219 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

25
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N/177220 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

25

N/177221 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

25

N/177222 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

25

N/177223 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

28

N/177224 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

28

N/177225 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

28

N/177226 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

28

N/177227 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

28

N/177228 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

28
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N/177229 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

28

N/177230 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

29

N/177231 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

29

N/177232 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

29

N/177233 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

29

N/177234 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

29

N/177235 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

29

N/177236 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

29

N/177237 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

30
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N/177238 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

30

N/177239 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

30

N/177240 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

30

N/177241 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

30

N/177242 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

30

N/177243 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

30

N/177244 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

31

N/177245 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

31

N/177246 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

31
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N/177247 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

31

N/177248 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

31

N/177249 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

31

N/177250 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

31

N/177251 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

32

N/177252 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

32

N/177253 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

32

N/177254 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

32

N/177255 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

32
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N/177256 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

32

N/177257 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

32

N/177258 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

33

N/177259 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

33

N/177260 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

33

N/177261 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

33

N/177262 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

33

N/177263 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

33

N/177264 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

33
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N/177265 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

35

N/177266 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

35

N/177267 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

35

N/177268 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

35

N/177269 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

35

N/177270 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

35

N/177271 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

35

N/177272 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

41

N/177273 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

41
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N/177274 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

41

N/177275 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

41

N/177276 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

41

N/177277 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

41

N/177278 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

41

N/177279 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

42

N/177280 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

42

N/177281 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

42

N/177282 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

42
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N/177283 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

42

N/177284 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

42

N/177285 2021/05/07 2021/05/07

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau 

(CPTTM)

42

N/177287 2021/05/07 2021/05/07 Oy Karl Fazer Ab 29

N/177289 2021/05/07 2021/05/07 Oy Karl Fazer Ab 32

N/177290 2021/05/07 2021/05/07 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 03

N/177291 2021/05/07 2021/05/07 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 05

N/177294 2021/05/07 2021/05/07 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 05

N/177295 2021/05/07 2021/05/07 Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 10

N/177299 2021/05/07 2021/05/07

KAM WAI HA 

06

N/177300 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177301 2021/05/07 2021/05/07 35

N/177302 2021/05/07 2021/05/07 41

N/177303 2021/05/07 2021/05/07 42

N/177304 2021/05/07 2021/05/07 44

N/177305 2021/05/07 2021/05/07 29

N/177306 2021/05/07 2021/05/07 30

N/177307 2021/05/07 2021/05/07 33

N/177308 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177309 2021/05/07 2021/05/07 41

N/177310 2021/05/07 2021/05/07 03

N/177311 2021/05/07 2021/05/07 14

N/177312 2021/05/07 2021/05/07 18

N/177313 2021/05/07 2021/05/07 24

N/177314 2021/05/07 2021/05/07 25

N/177315 2021/05/07 2021/05/07 35

N/177316 2021/05/07 2021/05/07

YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

11

N/177317 2021/05/07 2021/05/07

YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

21
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N/177318 2021/05/07 2021/05/07

YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

29

N/177319 2021/05/07 2021/05/07

YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

30

N/177320 2021/05/07 2021/05/07

YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.

43

N/177329 2021/05/07 2021/05/07 30

N/177330 2021/05/07 2021/05/07

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/177331 2021/05/07 2021/05/07

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/177332 2021/05/07 2021/05/07

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/177333 2021/05/07 2021/05/07

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/177338 2021/05/07 2021/05/07

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/177339 2021/05/07 2021/05/07

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/177368 2021/05/07 2021/05/07 10

N/177369 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177373 2021/05/07 2021/05/07

MASS WINNING LIMITED

05

N/177374 2021/05/07 2021/05/07 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

39

N/177375 2021/05/07 2021/05/07 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

42

N/177376 2021/05/07 2021/05/07 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

39

N/177377 2021/05/07 2021/05/07 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

42

N/177378 2021/05/07 2021/05/07

TAM MEI I 

03

N/177386 2021/05/07 2021/05/07 APM

APM MONACO S.A.M.

18

N/177387 2021/05/07 2021/05/07 APM

APM MONACO S.A.M.

18

N/177388 2021/05/07 2021/05/07 PetSmart, Inc. 31

N/177394 2021/05/07 2021/05/07 Citigroup Inc. 09

N/177395 2021/05/07 2021/05/07 Citigroup Inc. 42

N/177396 2021/05/07 2021/05/07 MSC Management Limited (MSC Gestão Limitada) 41

N/177397 2021/05/07 2021/05/07 MSC Management Limited (MSC Gestão Limitada) 41

N/177416 2021/05/07 2021/05/07 TOD’S S.p.A. 25
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N/177417 2021/05/07 2021/05/07 03

N/177418 2021/05/07 2021/05/07 04

N/177419 2021/05/07 2021/05/07 08

N/177420 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177421 2021/05/07 2021/05/07 13

N/177422 2021/05/07 2021/05/07 14

N/177423 2021/05/07 2021/05/07 15

N/177424 2021/05/07 2021/05/07 16

N/177425 2021/05/07 2021/05/07 17

N/177426 2021/05/07 2021/05/07 18

N/177427 2021/05/07 2021/05/07 20

N/177428 2021/05/07 2021/05/07 21

N/177429 2021/05/07 2021/05/07 22

N/177430 2021/05/07 2021/05/07 24

N/177431 2021/05/07 2021/05/07 25

N/177432 2021/05/07 2021/05/07 26

N/177433 2021/05/07 2021/05/07 27

N/177434 2021/05/07 2021/05/07 28

N/177435 2021/05/07 2021/05/07 29

N/177436 2021/05/07 2021/05/07 30

N/177437 2021/05/07 2021/05/07 32

N/177438 2021/05/07 2021/05/07 33

N/177439 2021/05/07 2021/05/07 03

N/177440 2021/05/07 2021/05/07 04

N/177441 2021/05/07 2021/05/07 08

N/177442 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177443 2021/05/07 2021/05/07 13

N/177444 2021/05/07 2021/05/07 14

N/177445 2021/05/07 2021/05/07 15

N/177446 2021/05/07 2021/05/07 16

N/177447 2021/05/07 2021/05/07 17

N/177448 2021/05/07 2021/05/07 18

N/177449 2021/05/07 2021/05/07 20

N/177450 2021/05/07 2021/05/07 21

N/177451 2021/05/07 2021/05/07 22

N/177452 2021/05/07 2021/05/07 24

N/177453 2021/05/07 2021/05/07 25

N/177454 2021/05/07 2021/05/07 26

N/177455 2021/05/07 2021/05/07 27

N/177456 2021/05/07 2021/05/07 28
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N/177457 2021/05/07 2021/05/07 29

N/177458 2021/05/07 2021/05/07 30

N/177459 2021/05/07 2021/05/07 32

N/177460 2021/05/07 2021/05/07 33

N/177465 2021/05/07 2021/05/07 The Coca-Cola Company 32

N/177466 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

05

N/177467 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

09

N/177468 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

10

N/177469 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

11

N/177470 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

12

N/177471 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

16

N/177472 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

21

N/177473 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

35

N/177475 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

39

N/177476 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

41

N/177477 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

42

N/177478 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

44

N/177480 2021/05/07 2021/05/07

SAMMO HOLDINGS LIMITED

16

N/177481 2021/05/07 2021/05/07

SAMMO HOLDINGS LIMITED

41

N/177483 2021/05/07 2021/05/07 09

N/177484 2021/05/07 2021/05/07 14

N/177485 2021/05/07 2021/05/07 16

N/177486 2021/05/07 2021/05/07 35

N/177487 2021/05/07 2021/05/07 41

N/177489 2021/05/07 2021/05/07 Lemon Inc. 09

N/177490 2021/05/07 2021/05/07 Lemon Inc. 28

N/177491 2021/05/07 2021/05/07 Lemon Inc. 41

N/177492 2021/05/07 2021/05/07 Lemon Inc. 42
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/177493 2021/05/07 2021/05/07

Lei Chi Technology Co., Ltd.

41

N/177494 2021/05/07 2021/05/07

Lei Chi Technology Co., Ltd.

41

N/177497 2021/05/07 2021/05/07 The Square Mile Coffee Roasters Ltd 21

N/177498 2021/05/07 2021/05/07 The Square Mile Coffee Roasters Ltd 30

N/177499 2021/05/07 2021/05/07 The Square Mile Coffee Roasters Ltd 43

N/177503 2021/05/07 2021/05/07 FITT S.p.a. 17

N/177504 2021/05/07 2021/05/07 FITT S.p.a. 20

N/177505 2021/05/07 2021/05/07 FITT S.p.a. 21

N/177506 2021/05/07 2021/05/07 FITT S.p.a. 17

N/177507 2021/05/07 2021/05/07 FITT S.p.a. 20

N/177508 2021/05/07 2021/05/07 FITT S.p.a. 21

N/177514 2021/05/07 2021/05/07 25

N/177520 2021/05/07 2021/05/07 20

N/177525 2021/05/07 2021/05/07

CHENG LAI NGAN

03

N/177526 2021/05/07 2021/05/07 30

N/177528 2021/05/07 2021/05/07 Lemon Inc. 09

N/177529 2021/05/07 2021/05/07 Lemon Inc. 28

N/177530 2021/05/07 2021/05/07 Lemon Inc. 41

N/177531 2021/05/07 2021/05/07 Lemon Inc. 42

N/177556 2021/05/07 2021/05/07

Tai Chak Fong

06

N/177557 2021/05/07 2021/05/07

Tai Chak Fong

06

N/177558 2021/05/07 2021/05/07 41

N/177576 2021/05/07 2021/05/07

TONG FOK VENG

43

N/177587 2021/05/07 2021/05/07 35

N/177590 2021/05/07 2021/05/07 THUNEVIN 33

N/177591 2021/05/07 2021/05/07 THUNEVIN 33

N/177592 2021/05/07 2021/05/07 THUNEVIN 33

N/177597 2021/05/07 2021/05/07 16

N/177602 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

09

N/177603 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

16

N/177604 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

35

N/177605 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

36
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/177606 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

39

N/177607 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

42

N/177608 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

09

N/177609 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

16

N/177610 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

35

N/177611 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

36

N/177612 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

39

N/177613 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

42

N/177614 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

09

N/177615 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

16

N/177616 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

35

N/177617 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

36

N/177618 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

39

N/177619 2021/05/07 2021/05/07

SF (IP) LIMITED

42

N/177622 2021/05/07 2021/05/07 Johnson & Johnson 05

N/177623 2021/05/07 2021/05/07 TOTO LTD. 11

N/177627 2021/05/07 2021/05/07 TOTO LTD. 11

N/177628 2021/05/07 2021/05/07 05

Recusa

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/157796 2021/05/05 09 214 1 b 215 1 9 1

c 214 1 a

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e da 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
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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/158526 2021/05/05 07 214 1 b 215 1 9 1

c 214 1 a

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e da 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/158527 2021/05/05 11 214 1 b 215 1 9 1

c 214 1 a

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e da 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/159274 2021/05/05 08 214 1 b 215 1 9 1

c 214 1 a

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º e da 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/166783 2021/05/10 16 214 1 a 9 1 a 199

1 b 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/166784 2021/05/10 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/166785 2021/05/10 41 214 1 a 9 1 a 199

1 b 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/167734 2021/05/10

Tang Io Fai

37 214 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/167738 2021/05/10

LAO MONG LAN

HONG WAI IAM

29 214 1 a 9 1 c 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea c) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/167931 2021/05/10 30 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/167933 2021/05/10 30 214 2 b 215 1 9 1

c

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
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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/167958 2021/05/10 BABYZEN 18 214 1 a 9 1 a 199

1 b 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/167986 2021/05/10 DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., LTD.

03 214 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/168341 2021/05/10 Paltronics Australasia Pty 

Limited

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/168342 2021/05/10 Paltronics Australasia Pty 

Limited

41 214 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/168714 2021/05/10 TURTLE MOUNTAIN, LLC 29 214 1 a 9 1 a 199

1 b 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/168715 2021/05/10 TURTLE MOUNTAIN, LLC 30 214 1 a 9 1 a 199

1 b 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/168716 2021/05/10 TURTLE MOUNTAIN, LLC 32 214 1 a 9 1 a 199

1 b 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/169352 2021/05/10

WONG MAN PAN

35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/170051 2021/05/10

Pun Wan San

10 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/170286 2021/05/10 Sony Interactive 

Entertainment Inc.

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/173284 2021/05/10

WONG CHI CHENG

03 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 

do art.º 215.º

N/175202 2021/05/10

FENG DANDAN

30 214 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
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Recusa de Pedidos de Registo

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/170136 2021/05/13 ROCKY MOUNTAIN 

HIGH BRANDS, INC.

32 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

N/177085 2021/05/13 Betasierra Holdings Ltd 36 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/177086 2021/05/13 Betasierra Holdings Ltd 36 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/177087 2021/05/13 Betasierra Holdings Ltd 36 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/177088 2021/05/13 Betasierra Holdings Ltd 36 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/177089 2021/05/13 Betasierra Holdings Ltd 36 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/178744 2021/05/13 29 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/178745 2021/05/13 30 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/178746 2021/05/13 35 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

N/178747 2021/05/13 43 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

Pedidos Indeferidos

N.º
Data de 

apresentação

Data de 

despacho

/

Titular/Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/171564 2020/07/29 2021/05/10 OPPO

GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.

10 11 57/99/M

11 2

Nos termos do n.º 2 do art.º 11.º do CPA, 

aprovado pelo D.L. n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
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N.º
Data de 

apresentação

Data de 

despacho

/

Titular/Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/171565 2020/07/29 2021/05/10 OPPO

GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.

10 11 57/99/M

11 2

Nos termos do n.º 2 do art.º 11.º do CPA, 

aprovado pelo D.L. n.º 57/99/M, de 11 de 

Outubro.

Renovação

N.º

P/000105

(105-M)

P/000388

(334-M)

P/000391

(337-M)

P/000394

(340-M)

P/000512

(457-M)

P/000996

(901-M)

P/001020

(925-M)

P/001167

(1072-M)

P/001531

(1435-M)

P/002124

(2027-M)

P/002141

(2044-M)

P/002142

(2045-M)

P/002143

(2046-M)

P/002144

(2047-M)

P/002145

(2048-M)

P/002146

(2049-M)

P/002147

(2050-M)

P/003099

(2994-M)

P/003670

(3541-M)

P/003673

(3544-M)

P/009146

(8894-M)

P/009147

(8895-M)

P/009148

(8896-M)

P/009295

(9063-M)

P/009296

(9064-M)

P/009297

(9065-M)

P/009298

(9066-M)

P/009639

(9776-M)

P/009648

(9785-M)

P/009657

(9794-M)

P/009857

(9685-M)

P/010420

(10295-M)

P/010421

(10296-M)

P/010809

(10914-M)

P/010810

(10915-M)

P/011032

(11001-M)

P/011783

(11665-M)

P/012752

(12705-M)

P/012753

(12706-M)

P/013377

(13279-M)

P/013592

(13513-M)

P/014597

(14536-M)

N/004219 N/005299 N/005300 N/005301 N/005302 N/005303 N/005304

N/005306 N/005391 N/005417 N/005419 N/005458 N/005519 N/005532

N/005533 N/005534 N/005535 N/005536 N/005607 N/005611 N/005612

N/005694 N/005695 N/005696 N/005698 N/005699 N/005700 N/005763

N/005764 N/005765 N/005855 N/005856 N/005859 N/005907 N/005908

N/005909 N/005910 N/005911 N/005912 N/005913 N/005914 N/005915

N/005916 N/005917 N/005918 N/005919 N/005920 N/005990 N/006140

N/020831 N/023147 N/023800 N/023957 N/023958 N/023959 N/023960

N/023961 N/023962 N/023963 N/023971 N/023972 N/023974 N/023975

N/023976 N/023979 N/025382 N/025716 N/025717 N/025718 N/025719

N/025817 N/025852 N/025853 N/025854 N/025930 N/025931 N/025932

N/025933 N/025968 N/025969 N/025972 N/026179 N/026321 N/026382

N/026399 N/026424 N/026425 N/026491 N/026492 N/026493 N/026584

N/026715 N/026716 N/026794 N/026795 N/026843 N/026864 N/026973

N/027040 N/027041 N/027058 N/027059 N/027060 N/027061 N/027499

N/027500 N/028237 N/028339 N/028419 N/028614 N/028627 N/028629

N/028644 N/028699 N/028700 N/028701 N/028702 N/028703 N/028704
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N.º

N/028705 N/028706 N/028707 N/028708 N/028709 N/028710 N/028711

N/028712 N/028713 N/028714 N/028715 N/028716 N/028717 N/028718

N/028737 N/028738 N/028748 N/028750 N/028751 N/028779 N/028820

N/028821 N/028822 N/028823 N/028824 N/028825 N/028826 N/028831

N/028832 N/028834 N/028847 N/028906 N/028907 N/028924 N/028925

N/028932 N/028933 N/028934 N/028937 N/028938 N/028939 N/028940

N/028941 N/028942 N/028943 N/028964 N/029020 N/029021 N/029022

N/029054 N/029069 N/029070 N/029071 N/029072 N/029073 N/029074

N/070687 N/071298 N/071329 N/072364 N/072559 N/072560 N/072561

N/072562 N/072581 N/073976 N/074033 N/074034 N/074035 N/074550

N/076133 N/076135 N/076136 N/076138 N/076265 N/076266 N/076267

N/077170 N/077171 N/077323 N/077324 N/077568 N/077942 N/077944

N/078233 N/078263 N/078264 N/078268 N/078529 N/078646 N/078725

N/078726 N/078880 N/078881 N/078882 N/079921 N/079924 N/079925

N/079926 N/079927 N/079928 N/079929 N/079930 N/079931 N/079932

N/079933 N/079934 N/079935 N/080038 N/080039 N/080109 N/080110

N/080145 N/080146 N/080147 N/080150 N/080151 N/080152 N/080154

N/080155 N/080156 N/080157 N/080178 N/080190 N/080196 N/080197

N/080411 N/080412 N/080498 N/080524 N/080525 N/080581 N/080636

N/080687 N/080688 N/080784 N/080785 N/080811 N/080961 N/080962

N/080963 N/080964 N/081008 N/081009 N/081010 N/081011 N/081012

N/081013 N/081014 N/081015 N/081016 N/081017 N/081018 N/081019

N/081020 N/081021 N/081101 N/081124 N/081125 N/081309 N/081310

N/081350 N/081358 N/081359 N/081360 N/081361 N/081367 N/081388

N/081402 N/081403 N/081435 N/081447 N/081473 N/081499 N/081505

N/081531 N/081532 N/081533 N/081534 N/081535 N/081536 N/081537

N/081538 N/081557 N/081558 N/081559 N/081560 N/081598 N/081613

N/081614 N/081617 N/081618 N/081654 N/081762 N/081852 N/081854

N/081868 N/081988 N/082054 N/082087 N/082088 N/082091 N/082092

N/082093 N/082094 N/082132 N/082155 N/082183 N/082186 N/082187

N/082188 N/082216 N/082247 N/082248 N/082249 N/082250 N/082251

N/082280 N/082281 N/082287 N/082290 N/082291 N/082292 N/082293

N/082544 N/082545 N/082546 N/082547 N/082548 N/082549 N/082560

N/082561 N/082566 N/082618 N/082638 N/082797 N/082798 N/082858

N/082859 N/082860 N/082861 N/082874 N/082875 N/082876 N/082877

N/082878 N/082879 N/082883 N/082888 N/082889 N/082890 N/082891

N/082892 N/082893 N/082894 N/082895 N/082896 N/082975 N/082976

N/082988 N/083022 N/083158 N/083159 N/083160 N/083161 N/083304

N/083305 N/083306 N/083307 N/083357 N/083358 N/083359 N/083360

N/083644 N/083645 N/083655 N/083704 N/084026 N/084135 N/084145

N/084146 N/084147 N/084148 N/084168 N/084169 N/084170 N/084171
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N.º

N/084172 N/084173 N/084418 N/084419 N/084424 N/084425 N/084426

N/084452 N/084479 N/084480 N/084481 N/084539 N/084540 N/084542

N/084589 N/084590 N/084599 N/084600 N/084623 N/084624 N/084625

N/084626 N/084636 N/084637 N/084638 N/084639 N/084640 N/084641

N/084642 N/084643 N/084644 N/084645 N/084646 N/084647 N/084648

N/084649 N/084650 N/084651 N/084652 N/084653 N/084654 N/084655

N/084656 N/084657 N/084658 N/084659 N/084660 N/084661 N/084662

N/084663 N/084664 N/084665 N/084666 N/084667 N/084668 N/084669

N/084670 N/084671 N/084672 N/084673 N/084674 N/084675 N/084676

N/084677 N/084678 N/084679 N/084680 N/084681 N/084682 N/084683

N/084684 N/084685 N/084686 N/084687 N/084688 N/084689 N/084690

N/084691 N/084692 N/084693 N/084694 N/084695 N/084696 N/084697

N/084698 N/084699 N/084700 N/084701 N/084702 N/084703 N/084704

N/084705 N/084751 N/084752 N/084753 N/084754 N/084755 N/084756

N/084757 N/084758 N/084759 N/084760 N/084761 N/084762 N/084763

N/084764 N/084765 N/084766 N/084767 N/084768 N/084777 N/084779

N/084783 N/084788 N/084845 N/084846 N/084847 N/084848 N/084918

N/084919 N/085052 N/085123 N/085212 N/085265 N/085266 N/085267

N/085268 N/085269 N/085345 N/085369 N/085661 N/085662 N/085718

N/085719 N/085746 N/085748 N/085749 N/085750 N/085761 N/085809

N/085810 N/085862 N/085868 N/085939 N/085940 N/085941 N/085943

N/085946 N/085947 N/085948 N/085949 N/085950 N/085951 N/085952

N/085953 N/085954 N/085955 N/085956 N/085980 N/085981 N/086026

N/086036 N/086037 N/086038 N/086082 N/086083 N/086084 N/086118

N/086119 N/086120 N/086121 N/086122 N/086123 N/086124 N/086125

N/086126 N/086127 N/086128 N/086129 N/086130 N/086131 N/086132

N/086133

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/006858

(6646-M)

P/007258

(7028-M)

P/007320

(7090-M)

2021/05/05

Modificação de 

sede

PERNOD RICARD, Societe 

anonyme

5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, 

France

P/014427

(14355-M)

P/014428

(14356-M)

P/014429

(14357-M)

P/014430

N/027038

N/027039

N/029781

N/037056

N/049912

N/049913

N/050307

2021/05/11

Modificação de 

identidade

SEGA Games Co., Ltd. SEGA CORPORATION
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

(14358-M)

P/014431

(14359-M)

P/014432

(14360-M)

P/015132

(15106-M)

P/015133

(15107-M)

P/015134

(15108-M)

P/015443

(15370-M)

P/015444

(15371-M)

P/015507

(15465-M)

N/003623

N/003947

N/004586

N/004587

N/004625

N/004626

N/019053

N/019054

N/019541

N/019542

N/019545

N/019546

N/019572

N/019573

N/019870

N/019871

N/020282

N/022290

N/022291

N/027036

N/027037

N/050308

N/053690

N/053691

N/053692

N/053693

N/053694

N/054712

N/054713

N/073950

N/073951

N/075500

N/075501

N/076507

N/076508

N/080335

N/080336

N/080337

N/080341

N/095651

N/095652

N/095653

N/095654

N/096628

N/096629

N/096630

N/096631

N/110302

N/110303

N/110304

N/110305

N/110306

N/110307

N/110308

N/110309

N/110310

N/110311

N/161895

N/161896

N/004219 2021/04/29

Modificação de 

sede

Esselte IPR AB C/o Esselte AB, Box 115, 335 03 

Hestra, Sweden

N/018100

N/018101

2021/04/29

Transmissão

Catherines, Inc. FullBeauty Brands Operations, LLC, 

com sede em 2300 Southeastern 

Avenue, Indianapolis, Indiana 46201, 

U.S.A.

N/019958 2021/04/29

Modificação de 

identidade

JIN MAI LANG FOOD 

CORPORATION

Jinmailang Industrial Co., Ltd.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/019958 2021/04/29

Modificação de 

sede

 

Jinmailang Industrial Co., 

Ltd. East side of the middle section of 

Hualong Street, Xingtai High-tech 

Industrial Development Zone, Hebei 

Province, China

2021/04/29

Transmissão Jinmailang Industrial Co., 

Ltd. 1

JINMAILANG FOOD CO., LTD., 

com sede em No.1 Hualong Dajie, 

Longyao Food Town, Xingtai High-

tech Industrial Development Zone, 

Hebei Province, China

N/024595 2021/04/28

Modificação de 

sede

Madewell Inc. 225 Liberty Street, 17th Floor, New 

York, New York 10281, United States 

of America

N/068136

N/110647

N/119966

N/121259

N/121260

2021/05/05

Modificação de 

identidade

IT’S SKIN CO., LTD.

IT’S HANBUL CO., LTD.

N/068136

N/100308

N/100309

N/110647

N/119966

N/121259

N/121260

2021/05/05

Modificação de 

sede

IT’S HANBUL CO., LTD.

311

311, Hakdong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea

N/069416

N/087569

N/094025

N/100311

2021/04/28

Modificação de 

sede

IT’S HANBUL CO., LTD. 311

311, Hakdong-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea

N/078412

N/078413

2021/05/05

Transmissão

BROCAL S.r.l. R.C. Trademarks S.r.l., com sede em 

Via Posillipo 222 - 80123 Napoli (ltaly)

N/085369 2021/04/28

Modificação de 

sede

76 8

N/087927

N/087928

N/087929

N/087930

N/087931

N/087932

N/087933

N/087934

N/087935

2021/04/29

Transmissão

6

N/087936 2021/04/29

Transmissão

6

N/093947

N/093948

N/093949

N/093950

N/094978

N/094979

N/094980

N/094981

N/094982

N/094983

N/094984

N/094985

2021/05/05

Modificação de 

sede

PERNOD RICARD, Société 

Anonyme

5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, 

France

N/100308

N/100309

2021/05/05

Modificação de 

identidade

It’s skin CO., LTD. IT’S HANBUL CO., LTD.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/102626 2021/05/05

Transmissão

219 12 3

N/103599

N/103600

N/103601

N/103602

N/103603

N/103604

N/106504

N/106505

N/110803

N/110804

N/111943

N/111944

N/113727

N/113728

N/126414

N/126415

N/128433

N/128434

N/128546

N/128547

N/128548

N/128549

N/128550

N/128551

N/131091

N/131092

N/132598

N/132599

N/132600

N/132601

N/132602

N/132603

N/132742

N/132743

N/133354

N/133355

N/138408

N/138409

N/141322

N/141323

N/141324

N/141325

N/141326

N/141327

N/141543

N/141544

N/144038

N/144039

N/144040

N/144041

N/150868

N/150869

N/150870

N/150871

N/151460

N/151461

N/153392

N/153393

N/153532

N/153533

N/153534

N/153535

2021/05/11

Modificação de 

identidade

KABUSHIKI KAISHA 

SEGA Games (SEGA Games 

Co., Ltd.)

SEGA CORPORATION

N/111401 2021/04/29

Transmissão 3-27-11 5F

T-Garden Co., Ltd., com sede em 5F, 

Yushin Bldg. Shinkan, 3-27-11 Shibuya, 

Shibuya-ku, Tokyo, Japan

N/128103

N/128104

N/128105

2021/04/28

Modificação de 

sede

1335

N/129363 2021/05/05

Modificação de 

sede

PERNOD RICARD 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, 

France

N/134500 2021/05/11

Transmissão

ALTERCOSMETO 

DIFFUSION

ALGOLOGIE, com sede em 10 places 

des Victoires 75002 Paris, France

N/137860

N/137861

N/137862

2021/04/29

Transmissão

AY-TIM TEKSTIL SANAYI 

VE DIS TICARET ANONIM 

SIRKETI

LB GLOBAL TEKSTIL TICARET 

ANONIM SIRKETI, com sede em 

Etiler Mahallesi Dilhayat Sokak No:24 

Besiktas, Istanbul, Turkey
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/142834

N/142835

N/142836

N/142837

N/154867

N/154868

2021/04/28

Modificação de 

identidade

1. Agensys, Inc.

2. Seattle Genetics, Inc.

1. Agensys, Inc.

2. Seagen Inc.

N/150515

N/150517

2021/04/28

Modificação de 

sede

Zheng SheGui

212 2 5

K

N/151709

N/151710

N/151711

N/151712

2021/05/05

Transmissão

CALZEDONIA S.P.A. FALCONERI S.R.L., com sede em 

Viale del Lavoro 18, Avio (Trento), 

Italy

N/153661

N/153662

2021/04/29

Modificação de 

sede

GENKI FOREST CO., LTD.

3 15

702

3-15-702 , 3 -C h o m e, R o p p o n g i , 

Minatoku, Tokyo, Japan

2021/04/29

Transmissão GENKI FOREST CO., LTD.

6 501

G e n k i  F o r e s t  ( B e i j i n g )  F o o d 

Technology Group Co., Ltd, com sede 

em Room 501, 5th Floor, Building 

No.6, East 3rd Ring North Road, 

Chaoyang Dist., Beijing, China

N/165836

N/165837

2021/04/28

Modificação de 

sede

14

N/166867

N/166868

2021/05/05

Transmissão 1107 1

4-170

N/173923 2021/04/29

Modificação de 

identidade

STB

STB HIGUCHI CO., LTD.

STI-IR

STI-IR Co., Ltd.

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º 
Data de trânsito 

em julgado

1
 N/153076 Islestarr Holdings Limited

TJB

CV3-20-0057-CRJ 2021/01/19

1
 N/159448

N/159594

N/160104

JR Apparel World LLC

TJB

CV3-20-0087-CRJ 2021/04/22

2
 N/62525

Pastelaria Lai Kei Limitada TJB

CV3-20-0039-CRJ 2021/04/22

3
 N/164503 Advanced New Technologies Co., Ltd.

TJB

CV3-21-0031-CRJ 2021/05/04
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N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º 
Data de trânsito 

em julgado

4
 N/20777 The Coca Cola Company 

TJB

CV1-08-0065-CAO 2009/1/15

4
 N/87648

TJB

CV1-15-0112-CAO 2016/09/22

4
 N/87649

TJB

CV1-15-0110-CAO 2016/09/12

5
 N/133909 Berkshire Hathaway Specialty Insurance 

Company TUI

Ac de 2021/04/23

Proc. n.º 42/2021

2021/05/06

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

1 A sentença do TJB manteve o despacho da DSEDT de recusa da marca.
2 A sentença do TJB manteve o despacho da DSEDT que declarou caducidade da marca. 
3 A sentença do TJB revogou o despacho da DSEDT de recusa da marca e concede para os seguintes serviços de “... embalagem e 

armazenamento de produtos; armazenamento físico de dados ou documentos guardados em suporte electrónico; abastecimento 

de água; entrega/distribuição de mensagens; transporte por oleodutos; entrega de mercadorias encomendadas por 

correspondência; serviços de correio [mensagens ou mercadorias]; serviços de estacionamento de automóveis; carga e descarga 

de carga; serviços de mudanças; serviços de corretagem para venda, compra e/ou afretamento de barcos e/ou navios; resgate e 

desencalhe de navios e/ou barcos; pilotagem; distribuição e fornecimento de gás; distribuição e fornecimento de electricidade; 

distribuição e fornecimento de aquecimento; distribuição e fornecimento de água; serviços de instalações de amarração; aluguer 

de entrepostos; fornecimento de áreas de voo; fornecimento de portagens; aluguer e/ou leasing de cadeiras de rodas; gestão de 

lugares de estacionamento; aluguer e/ou leasing de contentores; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento mecânico; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para empacotar ou para embrulhar; aluguer e/ou leasing de 

refrigeradores; recolha de resíduos e lixos domésticos; recolha de resíduos e lixos industriais; aluguer de sistemas de navegação; 

transporte por veículos blindados; serviços de estacionamento de automóveis; reposição de dinheiro em caixas automáticas; 

recolha de bens recicláveis [transporte]; entrega de mercadorias; distribuição de jornais; distribuição de energia; entrega de 

flores; franqueamento de correspondência; frete [transporte de mercadorias]; embrulho de presentes; lançamento de satélites 

para terceiros; entrega de encomendas; aluguer de lugares de estacionamento; aluguer de frigoríficos; aluguer de congeladores; 

aluguer de contentores para armazenamento; aluguer de tratores; aluguer de tejadilhos para veículos; aluguer de cadeiras de 

rodas; abastecimento de distribuidores automáticos; operações de socorro [transporte]; resgate; serviços de reboques; embrulho 

de produtos; serviços de consultadoria, informação e assessoria em relação aos serviços acima mencionados.”.
4 A sentenca do TJB homologou a desistência do recurso.
5 O acordão do TUI, manteve o despacho da DSEDT de recusa da marca.

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente Classe

N/172955 2021/05/04 Gulf Western Premium Quality Lubricating Oils (Manufacturing) Pty Ltd 01

N/172956 2021/05/04 Gulf Western Premium Quality Lubricating Oils (Manufacturing) Pty Ltd 04
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Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/176403 2021/04/07 TP-LINK CORPORATION LIMITED

N/176596 2021/04/07 SPRING AIR IP HOLDING, LLC Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/175535 2021/05/10

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.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 nome e in-

sígnia de estabelecimento 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.

 N.º : E/000317

 Data de pedido : 2021/04/30

 Requerente : 

 CHINA CLUB LIMITED

 Endereço : 411-417 20 I J

K L

 Nacionalidade :  Constituída segundo 

as leis de Macau

 Actividade : OK

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 

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 estabelecimento 

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.

Renovação

N.º

E/000012
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Protecção de Desenho e Modelo

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 desenho e modelo 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

D/002298 2021/05/10 2021/05/10 LOEWE S.A.

D/002438 2021/05/10 2021/05/10

D/002439 2021/05/10 2021/05/10

D/002440 2021/05/10 2021/05/10

D/002441 2021/05/10 2021/05/10

D/002442 2021/05/10 2021/05/10

D/002447 2021/05/10 2021/05/10

D/002448 2021/05/10 2021/05/10

D/002452 2021/05/10 2021/05/10

D/002454 2021/05/10 2021/05/10

D/002458 2021/05/10 2021/05/10

D/002537 2021/05/10 2021/05/10

D/002538 2021/05/10 2021/05/10

D/002539 2021/05/10 2021/05/10 KOWA COMPANY, LTD.

D/002540 2021/05/10 2021/05/10 KOWA COMPANY, LTD.

D/002541 2021/05/10 2021/05/10 KOWA COMPANY, LTD.

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, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento 

do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos de 

Propr iedade Intelectual entre a Direcção Nacional da 

Propr iedade Intelectual e a Direcção dos Serv iços de 

Economia do Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau», publica(m)-se a seguir a extensão de pedido(s) de 

patente de invenção.
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[21]  N.º : J/004788

[22]  Data de pedido : 2021/03/24

[71]  Requerente : 

 OBI PHARMA, INC.

  Endereço : 3 19

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202011258954.4

Data de pedido 2015/04/10 N.º de anúncio CN 

112390887A 2021/02/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C 07K16/30, A61K 39/395, 

A61P35/00, C12N5/20

[54]  Título : 

 Anticorpos, hibridomas produzindo anticorpos e usos 

dos mesmos.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/04/10  Estados Unidos 

da América N.º 61/977,824

 2014/09/30  Estados Unidos da América

N.º 62/057,381

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/004614

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 INCYTE CORPORATION

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : F , J R , L , C , L

C , D-Q , B , W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580019205.7

Data de pedido 2015/02/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 106488915B 2020/10/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D405/14, 

C07D401/04, C07D405/12, C07D413/06, C07D417/14, 

C07D211/98, A61K31/445

[54]  Título : LSD1

 «Cyclopropylamine» usada como inibidor de LSD1.

[57]  Resumo : 

LSD1

[30]  Prioridade : 2014/02/13  Estados Unidos 

da América N.º 61/939,458

 2014/10/08  Estados Unidos da América

N.º 62/061,258

[21]  N.º : J/004670

[22]  Data de pedido : 2021/01/27

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 The Rockefeller University

  Endereço : 1230

 1230 York Avenue New York, NY 10065 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 California Institute of Technology

  Endereço : 1200 E. California Blvd M/C 6-32 Pa-

sadena, CA 91125 US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  Johannes SCHEID, 

 Michel NUSSENZWEIG, 

J  Pamela J. BJORKMAN,  

Ron DISKIN

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610569462.4

Data de pedido 2012/05/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 106432484B 2020/10/30



N.º 22 — 2-6-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 8887

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/10 ,  C12N15/13, 

A61K39/21, A61P31/18, G01N33/569

[54]  Título : 

 Anticorpos neutralizantes para o vírus da imunodefi-

ciência humana e métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : 

H I V

HIV

HIV

[30]  Prioridade : 2011/05/17  Estados Unidos 

da América N.º 61/486,960

[21]  N.º : J/004694

[22]  Data de pedido : 2021/02/08

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 CARDIX THERAPEUTICS LLC

  Endereço : 5

8351  092126

 8351 Gold Coast Drive, Unit 5, San Diego, CA 92126, 

US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  WANG, Jin, Jean, 

 YAKATAN, Gerald, J.,  LIN, Ting, N., 

 GAO, Jing, H.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880003608.6

Data de pedido 2018/05/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 109890366B 2020/12/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/ 0 0 ,  A61K 31 / 0 0 , 

A61K38/00, A61K45/00, A61K47/00, A61P9/00

[54]  Título : 

 Medicina combinada para o tratamento de doenças 

cardiovasculares e seus métodos de preparação e utili-

zação.

[57]  Resumo : 

H1- H2- H3-

2-

 50%

-

- H1- H2-

H3- - 2-

-

[30]  Prioridade : 2017/05/09  Estados Unidos 

da América N.º US62/503902

 2018/04/04  Estados Unidos da América

N.º US62/652812

[21]  N.º : J/004699

[22]  Data de pedido : 2021/02/10

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 Gilead Connecticut, Inc.

  Endereço : 333 Lakeside Drive Foster City, CA 

94404, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor : A J M  BA R BOSA, 

Antonio, J., M., P A  BLOMGREN, Peter, 

A., K S  CURRIE, Kevin, S., R  

KRISHNAMOORTHY, Ravi, J E  KROPF, 

Jef f rey, E., S H  LEE, Seung H., S A  

MITCHELL, Scott, A., D  ORTWINE, Daniel, 

A C  SCHMIT T, Aaron, C., X  WANG, 

Xiaojing,  XU, Jianjun, W  YOUNG, Wendy, 

 ZHANG, Honglu,  ZHAO, Zhongdong, 

P E  ZHICHKIN, Pavel, E.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911154122.5

Data de pedido 2011/05/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 110818724B 2020/11/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D495/04, C07D487/04, 

C07D519/00, C07D471/14, C07F9/6561, C07D487/08, 

A61P37/02 , A61P35/0 0, A61P9/0 0, A61P31/12 , 

A61P 29/0 0, A61P3/0 0, A61P19/02 , A61P37/0 6 , 

A 61 P 9 / 10 ,  A 61 P 3 / 10 ,  A 61 P 1 / 0 0 ,  A 61 P 1 / 0 4 , 

A61P17/0 0, A61P25/0 0, A61P11/0 0, A61P27/02 , 

A61K31/501, A61K31/53, A61K31/551, A61K31/506, 

A 61 K 3 1 / 4 9 8 5 ,  A 61 K 3 1 / 5 3 7 7,  A 61 K 3 1 / 5 3 8 3 , 

A61K31/497, A61K31/444, A61K31/496, A61K31/4545, 

A61K31/4995, A61K31/5386

[54]  Título : 

 Compostos de «pyridone» e «azapyridone» e métodos 

de utilização.

[57]  Resumo : 

I

Btk

Btk I
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/05/07  Estados Unidos 

da América N.º 61/332,353

 2011/02/17  Estados Unidos da América

N.º 61/443,952

[21]  N.º : J/004707

[22]  Data de pedido : 2021/02/17

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 Wintech

  Endereço : 22 Route de Nay F-64110 Uzos (FR)

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  CROTTERE-

AU, Olivier,  FERNANDEZ, José

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810508696.7

Data de pedido 2010/11/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 108760055B 2021/01/08

[51]  Classificação : G01J5/04, G01J5/08, G02B23/16

[54]  Título : 

 Dispositivo de monitoramento de temperatura, apa-

rência com tal dispositivo e método de montagem as-

sociado.

[57]  Resumo : 

1

8 2

4 2

2

8 5 4

6 4

5

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2009/12/18  França

N.º 0906184

[21]  N.º : J/004710

[22]  Data de pedido : 2021/02/19

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 Forced Physics LLC

  Endereço : 15475 N. Greenway-Hayden Loop, 

Suite B12, Scottsdale, AZ 85260, U.S.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910198479.7

Data de pedido 2015/02/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 110068233B 2020/12/08

[51]  Classificação : F28D9/00, F28F3/08, H05K7/20, 

G06F1/20

[54]  Título : 

 Componentes e método para resfriamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/02/18  Estados Unidos 

da América N.º 61/941,313

[21]  N.º : J/004716

[22]  Data de pedido : 2021/02/23

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 INCYTE CORPORATION

  Endereço : 18 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803 USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Y-L , J , D-Q , S , , 

Y , Q , Z

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711000293.3

Data de pedido 2014/05/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107698569B 2020/11/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D403/14, C07D401/14, 

A61K31/4439, A61K31/497, A61K31/4155, A61P37/06, 
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A61P35/0 0, A61P29/0 0, A61P19/10, A61P17/0 0, 

A61P 19/ 0 2 ,  A61P 17/ 0 6 ,  A61P 3/10 ,  A61P 1 / 0 0 , 

A61P21/04, A61P9/00, A61P5/14

[54]  Título : JAK

 Derivados de «bipyrazole» como inibidores de JAK.

[57]  Resumo : 

 I

 

Janus JAK JAK

[30]  Prioridade : 2013/05/17  Estados Unidos 

da América N.º 61/824,683

[21]  N.º : J/004743

[22]  Data de pedido : 2021/03/09

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 NICOX OPHTHALMICS, INC.

  Endereç o : 4721 Emperor Blvd. Su ite 260, 

Durham, NC 27703, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T , S P , T , T B

, R V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711181360.6

Data de pedido 2013/05/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 107880091B 2020/12/18

[51]  Classificação : C07J31/00, C07J71/00, A61K31/56, 

A61P27/02

[54]  Título : 

 Formulações de agentes terapêuticos hidrofóbicos, 

métodos de preparação e uso dos mesmos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/05/08  Estados Unidos 

da América N.º 61/644,105

 2012/06/08  Estados Unidos da América

N.º 61/657,239

 2012/08/23  Estados Unidos da América

N.º 61/692,487

 2013/01/07  Estados Unidos da América

N.º 13/735,973

 2013/02/12  Estados Unidos da América

N.º 61/763,770

 2013/03/15  Estados Unidos da América

N.º 61/788,519

[21]  N.º : J/004755

[22]  Data de pedido : 2021/03/15

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

  Endereço : 2 3

15

 2-3-15 Nish iwa k i, H i ra no-ku, O sa ka-sh i, O sa ka 

5470035, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880017099.2

Data de pedido 2018/02/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 110461743B 2020/12/15

[51]  Classificação : B65H31/22, B65H31/10, G07D9/00

[54]  Título : 

 Dispositivo de processamento de folha de papel.

[57]  Resumo : 

6 6 4

6 7 7

7a 9

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/03/15  Japão

N.º 2017-049657

[21]  N.º : J/004777

[22]  Data de pedido : 2021/03/22

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 Beijing Tide Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 
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8 100176

 No.8 East Rongjing Street, BDA, Beijing 100176, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZH AO, Yanping,  

WANG, Hongjun,  LI, Gong,  J IANG, 

Yuanyuan,  LI, X iang,  LIU, Bin,  

ZHONG, Weiting,  LIU, Kai,  LI, Fajie, 

 ZHOU, Liying,  LIU, Yanan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010118186.6

Data de pedido 2018/06/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 111217797B 2021/02/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D403/14, A61P19/02 , 

A61P17/0 0, A61P17/0 6 , A61P1/0 0, A61P 29/0 0, 

A61 P 3 7/ 0 6 ,  A61 P 9 / 1 2 ,  A61 P 9 / 10 ,  A61 P 9 / 0 0 , 

A61P15/10, A61P11/0 6 , A61P1/0 4, A61P13/12 , 

A61P25/0 0, A61P25/14, A61P25/16, A61P25/28, 

A61 P 21 / 0 0 ,  A61 P 7/ 0 2 ,  A61 P 7/ 0 0 ,  A61 P 1 / 16 , 

A61P11/0 0, A61P35/0 0, A61P35/02 , A61P3/0 0, 

A61 P 5/5 0 ,  A61 P 3 / 10 ,  A61 P 3 / 0 8 ,  A61 P 19 / 10 , 

A61P27/02 , A61P27/06, A61P21/04, A61P37/08, 

A61P31/10, A61P33/00, A61P31/12, A61K31/506

[54]  Título : Rho

 Inibidores de proteína quinase relacionados a Rho, 

composição farmacêutica que contém o mesmo e mé-

todo de preparação e aplicação dos mesmos.

[57]  Resumo : XVII Rho

R ho ROCK

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/06/30  China

N.º PCT/CN2017/091085

 2017/09/29  China N.º PCT/CN2017/104290

 2017/11/08  China N.º 201711089580.6

[21]  N.º : J/004786

[22]  Data de pedido : 2021/03/24

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENGINEE-

RING, LTD.

  Endereço : 3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa 220-8401 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710615273.0

Data de pedido 2014/02/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 107321178B 2021/03/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  B01D53/8 6 ,  B01D53/4 8 , 

B01D53/52, C10K1/34

[54]  Título : 

 Aparelho de purificação de gás e método de purifica-

ção de gás.

[57]  Resumo : 

C O S

COS H2O CO2 H2S

COS

COS COS

COS

H2O H2O

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2013/03/05  Japão

N.º 2013-042795

[21]  N.º : J/004787

[22]  Data de pedido : 2021/03/24

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

  Endereço : 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-

-Ku, Tokyo 100-8310 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780093633.3

Data de pedido 2017/08/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 111033055B 2021/02/26

[51]  Classificação : F04D29/38

[54]  Título : 

 Ventilador de hélice, dispositivo de sopro de ar e dis-

positivo de ciclo de refrigeração.

[57]  Resumo : 
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1 1

2 1

1 1 2

2

1 2

2 2

  Figura : 

[21]  N.º : J/004792

[22]  Data de pedido : 2021/03/25

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 IMMUNOGEN, INC.

  Endereço : 830 Winter Street, Waltham, Massa-

chusetts 02451-1477, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

, , N , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480054040.2

Data de pedido 2014/08/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 105814079B 2021/02/09

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K39/395

[54]  Título : 1

 Anticorpos e ensaios para a detecção do receptor de 

folato 1.

[57]  Resumo : 

1

[30]  Prioridade : 2013/08/30  Estados Unidos 

da América N.º 61/872,407

 2013/09/09  Estados Unidos da América

N.º 61/875,475

 2014/02/14  Estados Unidos da América

N.º 61/940,184

[21]  N.º : J/004794

[22]  Data de pedido : 2021/03/29

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : -

 CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER

  Endereço : 8700 Beverly Boulevard, Los Angeles, 

CA 90048, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D Q , S R , , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480030128.0

Data de pedido 2014/03/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 105246501B 2021/01/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12Q1/6883, A61K39/395, 

A61P1/00

[54]  Título : TL1A

 Mitigação e reversão de fibrose e inflamação através 

da inibição da função de TL1A e dos meios de trans-

missão de sinal relacionado.

[57]  Resu mo : 

T L1A DR3

T L1A-DR3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/27  Estados Unidos 

da América N.º 61/805,806

 2013/08/30  Estados Unidos da América

N.º 61/872,020

[21]  N.º : J/004795

[22]  Data de pedido : 2021/03/29

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85, Sodertalje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  I nve nt o r : R.A. , C.D. , S. , 

M.A. , A.H. , J.F.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680064567.2

Data de pedido 2016/11/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 108349983B 2021/02/26

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D487/04, A61K31/4985, 

A61P35/00, C07D403/04

[54]  T ít u lo : 
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 Derivados de «Dihydroimidazopyrazinone» úteis ao 

tratamento do cancro.

[57]  Resumo : I

 R
1

R
2

R
3

[30]  Prioridade : 2015/11/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/252726

 2016/09/29  Estados Unidos da América

N.º 62/401351

[21]  N.º : J/004798

[22]  Data de pedido : 2021/03/30

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : C , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910622236.1

Data de pedido 2015/10/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 110164483B 2021/03/02

[51]  Classificação : G11B27/034, G11B27/10

[54]  Título : 

 Método e sistema para renderizar o programa de áu-

dio.

[57]  Re su mo : 

50 0 60 0 50 0

500 500 501

411,412,413,414

520 510 600

601 424 600

424 602

434,444 600

603

501 520 600

604 510

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/03  União Euro-

peia N.º 14187631.8

 2015/04/13  Estados Unidos da América

N.º 62/146,468

[21]  N.º : J/004799

[22]  Data de pedido : 2021/03/30

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 PFIZER, INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : K R , M , A J , 

W J , J R , T M , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580068063.3

Data de pedido 2015/12/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 107205923B 2021/03/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/5377, A61K9/08 , 

A61K9/19, A61K47/26, A61K47/12 , A61K47/04, 

A61P35/00, C07D401/12

[54]  Título : PI3K/MTOR-

 Formulações do inibidor PI3K/MTOR para o uso na 

administração intravenosa.

[57]  R e s u m o  :  

1 - 4 - { [ 4 - - 1 - ] }

-3-[4- 4,6- -4- -1,3,5- -2- ]

[30]  Prioridade : 2014/12/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/093,060

 2015/11/04  Estados Unidos da América

N.º 62/250,633

[21]  N.º : J/004800

[22]  Data de pedido : 2021/03/30

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 PFIZER, INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M F , A , A , 

B S , M M , D R , S W

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780013165.4

Data de pedido 2017/02/10 N.º de anún-
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cio da concessão CN 109071546B 2021/03/02

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D487/04, A61K31/4985, 

A61P37/02, A61P29/00, A61P25/28

[54]  Título : JAK [1,5-A] -4-

 Derivados de pirazol [1,5-A] pirazina-4-yl que servem 

como inibidores JAK.

[57]  Resumo : I

 

A A' A

O C=O C-R ' N-R R ' R

H -N R7COR6 -COR6 -CON R7R8 C1-C6

C1-C6 R

A A' A O

C=O R0 R H Br Cl F C1-C6

R1 H C 1-C 6 C 1-C 6 R 2

H C1-C6 C1-C6

C1-C6 C1-C6

-COR6 -OCOR6 -COOR6 -NR7COR6 -CO

NR7R8 - CH2 n-W W C3-C8

-SO2N R7R8 -SO2-R9 R9 C1-C6

C3-C8

C1-C6 X C-R3 N R3 H

C1-C6 R4 R5 H C1-C6

C1-C6 R6 R7 R8 H C1-C6

C1-C 4 C1-C6 C3-C 8

C1-C6 C N R7 R8

5- 6-

CN C1-C6 n 0 1 2 3

Janus

[30]  Prioridade : 2016/02/24  Estados Unidos 

da América N.º 62/299,130

[21]  N.º : J/004801

[22]  Data de pedido : 2021/03/31

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[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 ZL201810136268.6

Data de pedido 2018/02/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 108399379B 2021/02/12

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Método, dispositivo e equipamento electrónico usado 

para a identificação da idade facial.

[57]  Resumo : 

N N

2 N

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/08/11  China

N.º 201710687587.1

[21]  N.º : J/004802

[22]  Data de pedido : 2021/03/31

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.

  Endereço : 115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-

-cho, Naruto-shi, Tokushima 7728601, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680067817.8

Data de pedido 2016/11/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 108289868B 2021/03/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/155, A61K47/18 , 

A61K47/20, A61K47/32, A61P17/00, A61P31/02

[54]  Título : 

 Composição usada para a desinfecção da pele.

[57]  Resumo : 
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FC F

20

4

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/12/07  Japão

N.º 2015-238403

[21]  N.º : J/004804

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : B , R , S , M

, C , W , M , C

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201580022784.0

Data de pedido 2015/05/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 106255705B 2021/01/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/32 ,  C12N15/13, 

C12P21/00, A61K47/68, A61K39/395, A61P35/00

[54]  T í t u l o :  H E R 3 - H E R 2 I I

HER3/HER2

 Anticorpos biespecíficos HER3/HER2 que combinam 

o «beta-hairpin» de HER3 e o domínio II de HER2.

[57]  Resumo : H ER3 -

HER2 II HER3/HER2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/05/14  União Euro-

peia N.º 14168323.5

[21]  N.º : J/004805

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : V , G , V , 

O , S , B , I , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580064132.3

Data de pedido 2015/11/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 107001475B 2021/01/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

C12P21/02, A61K47/68, A61P35/00

[54]  Título : TIM3

 Anticorpos anti-TIM3 e métodos de uso.

[57]  Resumo : TIM3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/11/06  União Euro-

peia N.º 14192175.9

 2015/10/02  União Europeia N.º 15188056.4

[21]  N.º : J/004806

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : F , O , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580054047.9

Data de pedido 2015/11/02 N.º de anún-

cio da concessão CN106796235B 2021/01/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G01N33/569, G01N33/574, 

A61K38/17, A61P35/00

[54]  Título : T

 Ensaios para detectar subconjuntos imunes de células 

T e métodos de uso dos mesmos.

[57]  R e s u m o  :  

C D4+OX40+F o x p3+

C D 4

OX4 0

F o x p3
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C D4+OX40+F o x p3+

OX4 0

CD4+OX40+Foxp3+

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/11/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/074,594

[21]  N.º : J/004807

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M-G , K , E , H

, S T , R A , J , C , 

, , S K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680052020.0

Data de pedido 2016/09/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 108349996B 2021/01/08

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D498/04, A61K31/5365, 

A61K31/55, C07D519/00, A61P35/00

[54]  Título : PI3K

 Compostos inibidores tricíclicos PI3K e métodos de 

uso dos mesmos.

[57]  R e s u m o : -3 -

(PI3K)

I

I

PI3K PI3K

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/09/08  C h i na

N.º PCT/CN2015/089121

 2016/03/11  China N.º PCT/CN2016/076126

[21]  N.º : J/004808

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : B , M , G

, M , C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580023190.1

Data de pedido 2015/05/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 106459197B 2021/01/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C 0 7 K14 / 71, 

A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : HER1 - HER1

 Proteínas ligantes ao antígeno HER1 que combinam o 

«beta-hairpin» de HER1.

[57]  Resumo : HER1 -

H E R1 H E R1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/05/14  União Euro-

peia N.º 14168320.1

[21]  N.º : J/004810

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 MOLECULAR TARGETING TECHNOLOGIES, 

INC.

  Endereço : 833 Lincoln Avenue, Unit 9, Westche-

ter, Pennsylvania 19380, US

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 NATIONAL HEALTH RESEARCH INSTITUTES

  Endereço : 35

 No. 35 Keyan Road, Miaol i County, Zhunan, 350, 

Taiwan, China

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580025613.3
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Data de pedido 2015/05/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 106660992B 2021/01/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/12, C07D401/14, 

C07D491/22, A61K31/444, A61K31/437, A61K31/4353, 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Derivados de «Dipicolylamine» e usos farmacêuticos 

dos mesmos.

[57]  Resumo : I

[30]  Prioridade : 2014/05/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/001725

[21]  N.º : J/004811

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerber-

gweg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810295238.X

Data de pedido 2013/09/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 108540813B 2021/03/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/ 70 ,  H0 4N19/61, 

H04N19/44

[54]  Título : 

 Dispositivo de decodificação de imagem.

[57]  Resumo : 13

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2012/09/28  Japão

N.º 2012-218582

[21]  N.º : J/004812

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerber-

gweg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : C , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910622219.8

Data de pedido 2015/10/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 110364190B 2021/03/12

[51]  Classificação : G11B27/034, G11B27/10

[54]  Título : 

 Acesso inteligente ao áudio personalizado.

[57]  Resumo : 

500

600 500 500

500 501

411,412,413,414

520 510 600

601 424 600

424 602

434,444 600

603 501

520 600

604 510

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/03  União Euro-

peia N.º 14187631.8

 2015/04/13  Estados Unidos da América

N.º 62/146,468

[21]  N.º : J/004813

[22]  Data de pedido : 2021/04/07

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : NC

 NC MEDICAL RESEARCH INC

  Endereço : 17F Shiroyama Trust Tower, 4-3-1 To-

ranomon Minato-Ku, Tokyo 105-6017, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : N , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710633543.0

Data de pedido 2013/02/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 107267449B 2021/03/19

[51]  Classificação : C12N5/077
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[54]  Título : 

 Terapia celular usada para o tratamento da neurodege-

neração.

[57]  Resumo : NCS-01

NCS-01

NC S-01

MCAO

NCS-01

  Figura : 

[21]  N.º : J/004814

[22]  Data de pedido : 2021/04/07

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , S , R , A

, E , D , K , , D , L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710518109.8

Data de pedido 2010/04/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 107382997B 2021/02/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D417/12, C07D277/28, 

C07C307/06

[54]  Título : 

 Métodos e intermediários usados para a preparação de 

agentes farmacêuticos.

[57]  Resumo : I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2009/04/03  Estados Unidos 

da América N.º 61/166,498

[21]  N.º : J/004815

[22]  Data de pedido : 2021/04/07

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : 

 USM U. Schärer Söhne AG

  Endereço : Thunstrasse 55, 3110 Münsingen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780047655.6

Data de pedido 2017/04/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 109715900B 2021/01/08

[51]  Classificação : E05D3/16, E05F1/12, E05F3/04, 

E05F3/20

[54]  Título : 

 Dispositivo amortecedor.

[57]  Resumo : 

1 1 4

6 7

6 7 8 9

3 8 9

5

4

30

340 320

330 340

320

340 6

340

330

340

7 1

30

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/02  União Euro-

peia N.º 16182383.6

[21]  N.º : J/004817

[22]  Data de pedido : 2021/04/07

[24]  Data de despacho : 2021/05/11

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : T. , S. , J.R.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580067895.3

Data de pedido 2015/10/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 106999415B 2021/03/12

[51]  Classificação : A61K8/891, A61K8/64, A61K8/02, 

A61K8/19, A61K8/25, A61K8/29, A61K8/36, A61K8/44, 

A61K8/58, A61Q1/02, A61Q1/12, A61Q19/00

[54]  Título : 

 Pó cosmético de controlo de óleo.

[57]  Resumo : 

a

b

c

[30]  Prioridade : 2014/10/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/063433

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/002574 2021/05/07

Modificação de 

identidade

DENTSU INC. DENTSU GROUP INC.

J/002574 2021/05/07

Transmissão DENTSU GROUP INC. DENTSU INC., com sede em 1-8-1 Higashi-

Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo, Japan

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/001693

[22]  Data de pedido : 2020/11/16

[71]  Requerente : TCS John Huxley Europe Limited

  Endereço : Festival Trade Park Unit 6, Crown 

Road, Stoke On Trent, Staffordshire, ST1 5NJ, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : JACKSON, Gavin

[51]  Classificação : G06F21/552

[54]  Título : 

 Sistema de detecção de intrusão.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/11/22  Reino Unido

N.º 1917048.9
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Protecção de Patente de Utilidade

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/000276 2021/05/06 124 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

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/000021

 Data de pedido de certificado : 2021/03/23

 Data de despacho de certificado : 2021/05/06

 Requerente :

AMYLIN PHARMACEUTICALS, LLC

ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP

 Nacionalidade :  Americana

/  Domicílio/Sede : 1800 Concord Pike, Wilmington, DE, 19897, USA

9360 Towne Centre Drive San Diego, California, USA

 N.º da patente : J/001545

 Título da patente de invenção :

Formulações de libertação sustentada utilizando suportes 

não aquosos.

N.º da primeira autorização de colocação do produto no 

mercado no Território

: 603758
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Data da primeira autorização de colocação do produto no 

mercado no Território

: 2010/6/10

 Identificação do produto : Byetta (Exenatide)

 Prazo de validade : 2030/06/10

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/161964 2021 5 5 18

Renúncia parcial (B.O. da 
R.A.E.M. n.º 18, II Série, de 5 

de Maio de 2021)

anos para o chão em vinil;... panos para o chão em vinil;...

N/176005 2021 5 5 18

Rectificação (B.O. da R.A.E.M. 
n.º 18, II Série, de 5 de Maio 

de 2021)

In-N-Out Burger

Oponente (In-N-Out Burger)

In-N-Out Burgers

Oponente (In-N-Out Burgers)

N/175384 2021 1 20 3

Produtos (B.O. da R.A.E.M. 
n.º 3, II Série, de 20 de Janeiro 

de 2021)

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes: 

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/180277 2021 5 5 18

Produtos (B.O. da R.A.E.M. 
n.º 18, II Série, de 5 de Maio 

de 2021)

... fornecimento de dados financeiros sob 

a forma de análises de dados de índices 

financeiros.

... fornecimento de dados financeiros sob 

a forma de análises de dados de índices 

financeiros; preparação de relatórios 

financeiros e relatórios financeiros 

apresentando análises financeiras para 

terceiros; fornecimento de um sítio 

de Internet com índices financeiros; 

fornecimento de índices financeiros.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 13 de Maio de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.
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