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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 

de 24 de Setembro de 2021:

Tendo em consideração o disposto na alínea 5) do artigo 

61.º e n.º 1 do artigo 65.º da Lei n.º 13/2021, nos termos do 

artigo 19.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do ETAPM, 

vigente, conjugados com o artigo 30.º do Regulamento 

Admi nistrativo n.º 21/2001, alterado pela Ordem Executiva 

n.º 65/2013, é nomeada, definitivamente, a verificadora 

alfandegária n.º 40170, Leong Siu Leng como verificadora 

de primeira alfandegária, 1.º escalão, da carreira geral de 

base do quadro do pessoal alfandegário dos Serviços de 

Alfândega. 

A antiguidade e o vencimento relativos à promoção ao posto 

em questão do pessoal acima referido são contados a partir de 

15 de Setembro de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 

de 29 de Setembro de 2021:

Ho Heng Nam, Lam Kin, Leong Chon Kit, Wai Ut Lan, Chan 

Chak Kin e Kou Chi Seng, n.os 190070, 190081, 190091, 

190100, 190111 e 190121, auxiliares, 2.º escalão, em regime 

de contrato administrativo de provimento destes Serviços 

— alterados para CAP de longa duração de três anos, nos 

termos da alínea 1) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 

— Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, 

a partir de 10 de Setembro de 2021. 

Lo Mio Kun, Lou Cheong Un, Li Yanfen e Ho Oi I, auxiliares, 

n.os 160040, 160051, 160070 e 160080, 3.º escalão, em regime 

do contrato administrativo de provimento de longa dura-

ção destes Serviços — alterados para CAP sem termo, nos 

termos da alínea 2) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 

— Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, 

a partir de 31 de Agosto de 2021.

Por despacho da signatária, de 29 de Setembro de 2021:

Tang Tin Vai, n.º 160130 — renovado o contrato administrativo 

de provimento de longa duração, pelo período de três anos, 

como técnica superior assessora principal, 2.º escalão, índice 

685, nestes Serviços, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da 

Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos, a partir de 16 de Novembro de 2021.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 12 de Outubro de 2021. — A 

Subdirectora-geral, Chau Kin Oi.

澳門特別行政區
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14/2009

12/2015

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Gabinete do Presidente do Tri-

bunal de Última Instância, de 5 de Outubro de 2021:

Un Chi Kin, motorista de ligeiros, 5.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento sem termo, deste 

Gabinete — alterado o seu índice salarial para o 6.º escalão, 

índice 220, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento 

Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezem-

bro, artigo 13.º, n.º 2, alínea 3), n.º 3 e n.º 4, da Lei n.º 14/2009, de 

3 de Agosto, e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 

conjugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presidente 

do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 

21 de Setembro de 2021.

Chan Kuok Mei e Iu Sok Cheng, auxiliares, 3.º escalão, em regi-

me de contrato administrativo de provimento sem termo, deste 

Gabinete — alterados os seus índices salariais para o 4.º esca-

lão, índice 140, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento 

Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezem-

bro, artigo 13.º, n.º 2, alínea 2), e n.º 4, da Lei n.º 14/2009, de 

3 de Agosto, e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 

conjugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presidente 

do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 

23 de Setembro de 2021.

Huang Huang, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, em 

regime de contrato administrativo de provimento, deste 

Gabinete — alterado o seu índice salarial para o 2.º escalão, 

índice 275, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento 

Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezem-

bro, artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), e n.º 4, da Lei n.º 14/2009, de 

3 de Agosto, e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 

conjugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presidente 

do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 

25 de Setembro de 2021.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, 

aos 15 de Outubro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok 
Lin.

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 21 de Setembro 

de 2021:

Siu Lee Lail — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento de longa duração, 

neste Gabinete, progredindo para técnica superior assesso-
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–––––––

 

   

4/2017 2/2021 14/2009

a

ra, 2.° escalão, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da 

Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 

n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos serviços 

públicos), a partir de 17 de Setembro de 2021.

Por despachos do chefe deste Gabinete, de 30 de Setem-

bro de 2021:

Ma Wai Man — renovado o seu contrato administrativo de 

provimento de longa duração, pelo período de três anos, 

como intérprete-tradutora principal, 1.º escalão, neste 

Gabinete, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 4, da 

Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos ser-

viços públicos), a partir de 14 de Novembro de 2021.

Lei Ieng Wai — renovado o seu contrato administrativo de pro-

vimento, pelo período de um ano, como técnico superior de 

2.ª classe, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos dos artigos 

4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato 

de trabalho nos serviços públicos), a partir de 13 de Novem-

bro de 2021.

Lam Chi Fong e Hong Peng Nei — renovados os seus contratos 

administrativos de provimento, pelo período de um ano, 

como auxiliares, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos dos 

artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 (Regime do 

contrato de trabalho nos serviços públicos), a partir de 20 de 

Novembro de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Un Man, escrivã 

do Ministério Público auxiliar, 2.º escalão, de nomeação defi-

nitiva, deste Gabinete, cessou as suas funções, a seu pedido, a 

partir de 11 de Outubro de 2021.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 12 de Outubro de 2021. — O 

Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extracto de despacho

Por despacho da directora, substituta, de 8 de Outubro de 

2021:

Isabel Evangelista da Luz, assistente técnica administrativa es-

pecialista, 3.º escalão — nomeada, definitivamente, assisten-

te técnica administrativa especialista principal, 1.º escalão, 

índice 345, da carreira de assistente técnico administrativo 

do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos do artigo 

14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
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200

12/2015
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–––––––

 

Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, 

alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data da publica-

ção do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 

aos 12 de Outubro de 2021. — A Directora dos Serviços, subs-

tituta, Joana Maria Noronha.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS  

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 11 de Agosto de 2021:

Ian Hio Tong e Leung Peng Tou, motoristas de ligeiros, 5.º 

escalão, providos em regime de contrato administrativo de 

provimento, destes Serviços — alterada a cláusula 3.ª contra-

tual para a mesma categoria, 6.º escalão, índice 220, nos ter-

mos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, a 

partir de 1 de Agosto de 2021.

Por despacho do director destes Serviços, substituto, de 

25 de Agosto de 2021:

Pun Kam Tong, motorista de ligeiros, 4.º escalão, provido em 

regime de contrato administrativo de provimento, destes 

Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual para a mesma 

categoria, 5.º escalão, índice 200, nos termos do artigo 13.º, 

n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 20 de 

Agosto de 2021.

Por despacho do director destes Serviços, substituto, de 

27 de Agosto de 2021:

Lio Weng Tong, técnica superior principal, 1.º escalão, provida 

em regime de contrato administrativo de provimento de lon-

ga duração, destes Serviços — renovado o contrato, pelo 

período de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei 

n.º 12/2015, a partir de 20 de Outubro de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato administra-

tivo de provimento sem termo de Fu Mei Pou, adjunta-técnica 

especialista, 3.º escalão, destes Serviços, caducou a partir de 10 

de Outubro de 2021, nos termos do artigo 15.º, alínea 1), da Lei 

n.º 12/2015.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 11 de Ou-

tubro de 2021. — O Director dos Serviços, Liu Dexue.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho da directora dos Serviços, de 12 de Outubro 

de 2021:

Lei Man Tat — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo ascen-

dendo a adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, índice 400, 

nestes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 

2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado 

com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da pu-

blicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 15 de Outubro 

de 2021. — A Directora dos Serviços, Wong Pou Ieng.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 8 de Outubro de 2021:

Leung Tak Chao, operário qualificado da Direcção dos Servi-

ços para os Assuntos da Sede do Governo, com o número 

de contribuinte 6010138, cancelada a inscrição no Regime 

de Previdência em 6 de Setembro de 2021, nos termos do 

artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as 

taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 

Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 

das Contribuições Individuais» e da «Conta Especial», e 

91% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 

completar 22 anos de tempo de contribuição no Regime de 

Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do 

mesmo diploma.

Loi Kei Tak, motorista de ligeiros do Gabinete do Presidente 

do Tribunal de Última Instância, com o número de contri-

buinte 6014028, cancelada a inscrição no Regime de Pre-

vidência em 15 de Setembro de 2021, nos termos do artigo 

13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de 

reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-

dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 

Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 

da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 38 anos 

de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 

termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Chao Kun Leong, operário qualificado do Instituto para os As-

suntos Municipais, com o número de contribuinte 6035718, 

cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 17 de 

Setembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 

1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que 

tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
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pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 

Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» e da 

«Conta Especial», por completar 33 anos de tempo de con-

tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 

14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Moc Tim, motorista de ligeiros do Instituto para os Assuntos 

Municipais, com o número de contribuinte 6039390, cance-

lada a inscrição no Regime de Previdência em 17 de Setem-

bro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei 

n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que tem direito 

no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 

100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», 

da «Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Es-

pecial», por completar 37 anos de tempo de contribuição no 

Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 

39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Wan Io Fai, auxiliar do Instituto para os Assuntos Municipais, 

com o número de contribuinte 6049735, cancelada a inscri-

ção no Regime de Previdência em 17 de Setembro de 2021, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 

— fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito 

do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos 

saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da «Conta 

das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 

completar 35 anos de tempo de contribuição no Regime de 

Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do 

mesmo diploma.

Ng Sio Wa, motorista de pesados do Instituto para os Assuntos 

Municipais, com o número de contribuinte 6053953, cance-

lada a inscrição no Regime de Previdência em 14 de Setem-

bro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei 

n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que tem direito 

no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 

100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», 

da «Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Es-

pecial», por completar 30 anos de tempo de contribuição no 

Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 

39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Fong Kin Wong, auxiliar da Direcção dos Serviços de Protec-

ção Ambiental, com o número de contribuinte 6054500, 

cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 22 de 

Setembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que tem 

direito no âmbito do Regime de Previdência, corresponden-

tes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições Indivi-

duais» e da «Conta Especial», e 82% do saldo da «Conta das 

Contribuições da RAEM», por completar 19 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos 

artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Nor Mahomed, assistente técnico administrativo do Instituto 

para os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 

6058726, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 

em 14 de Setembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 

alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a 

que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-

respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-

ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 
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e da «Conta Especial», por completar 34 anos de tempo de 

contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos ar-

tigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Ip Hon Cheng, auxiliar de serviços gerais dos Serviços de 

Saúde, com o número de contribuinte 6068080, cancelada 

a inscrição no Regime de Previdência em 12 de Setembro 

de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei 

n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que tem direito 

no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 

100% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» 

e 50% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 

por completar 14 anos de tempo de contribuição no Regime 

de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 

diploma.

Dao Sio Chong, técnico superior de saúde dos Serviços de 

Saúde, com o número de contribuinte 6218030, cancelada 

a inscrição no Regime de Previdência em 9 de Setembro de 

2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — 

fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito do 

Regime de Previdência, correspondentes a 100% do saldo 

da «Conta das Contribuições Individuais» e 25% do saldo 

da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 5 

anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despachos da presidente do Conselho de Administra-

ção, de 29 de Setembro de 2021:

Ho Ion Wa e Chen Xiaoying — alterada, por averbamento, 

a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-

mento para técnicos principais, 2.º escalão, índice 470, neste 

Fundo, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 

Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 

4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 

24 de Setembro de 2021.

Lam Nga Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento de longa du-

ração para técnica principal, 2.º escalão, índice 470, neste 

Fundo, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 

Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 

4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 

24 de Setembro de 2021.

Kuong Pei Tak — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo para 

técnico principal, 2.º escalão, índice 470, neste Fundo, nos 

termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009 

(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços pú-

blicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei 

n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 26 de Se-

tembro de 2021.

Por despachos da presidente do Conselho de Administra-

ção, de 30 de Setembro de 2021: 

Lei Cheok Fan e Angelina Chow — nomeados, definitivamen-

te, técnicos superiores assessores, 1.º escalão, índice 600, do 

quadro do pessoal deste Fundo, nos termos dos artigos 14.º, 
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n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carrei-

ras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada pelas 

Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 

vigente, a partir da data da publicação do presente extracto 

de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Wan Iok San — nomeada, definitivamente, adjunta-técnica es-

pecialista, 1.º escalão, índice 400, do quadro do pessoal des-

te Fundo, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 

Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 

e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data 

da publicação do presente extracto de despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.
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IMPRENSA OFICIAL

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 8 de Outubro de 2021:

Tam Sit Man, adjunto-técnico principal, 2.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento sem termo, desta Im-

prensa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu con-

trato com referência à categoria de adjunto-técnico especialista, 

1.º escalão, índice 400, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 

e 2, da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, 5.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 

Selecção e Formação para efeitos de Acesso dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos», alterado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 23/2017, e republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 21/2021 e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 «Re-

gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a par-

tir da data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 11 de Outubro de 2021. — A Adminis-

tradora, Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extracto de despacho

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 31 de 

Agosto de 2021:

O seguinte pessoal destes Serviços — renovados os contratos 

administrativos de provimento, na categoria, escalão, data e 

período de contrato a cada um indicados, nos termos dos ar-

tigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 

de Trabalho nos Serviços Públicos»:

Chan Chin Fai e Cheong Wong San, técnicos de 2.ª classe, 1.º 

escalão, pelo período de dois anos, a partir de 28 de Outubro 

de 2021; 

Fan Weng Tong, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 

pelo período de dois anos, a partir de 26 de Outubro de 2021; 

U Weng Chi, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, pelo 

período de dois anos, a partir de 1 de Dezembro de 2021;

Wong Iok Cheng, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 

pelo período de um ano, a partir de 1 de Dezembro de 2021.

   

4/2017 14/2009

23/2017 21/2021
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12/2015

400

–––––––
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despachos da directora destes Serviços, de 15 de Setem-

bro de 2021:

Zhu Haiyin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento com referência à 

categoria de técnico superior assessor principal, 2.º escalão, 

índice 685, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, 

da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 

1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 29 de Agosto 

de 2021, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lao Un Meng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento com referência 

à categoria de técnico principal, 2.º escalão, índice 470, 

nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 

n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 

e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 3 de Setembro 

de 2021, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos do director destes Serviços, substituto, de 

23 de Setembro de 2021:

Isabel Cristina Brito e Silva Simões Ferreira e Wu Man Teng 

— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contra-

tos administrativos de provimento com referência à catego-

ria de técnico superior assessor, 2.º escalão, índice 625, 

nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 

n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 

e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 10 de Setembro 

de 2021, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lao Un Meng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento ascendendo a 

técnica especialista, 1.º escalão, índice 505, nestes Serviços, 

nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, 17.º e 

18.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 

conjugado com o artigo 5.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento Ad-

ministrativo n.º 21/2021, a partir da data da publicação do 

presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 12 de Outubro de 

2021. — A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna 
Fernandes.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Extracto de despacho

Por despacho da Comissão Executiva do Conselho de 

Consumidores, de 11 de Outubro de 2021:

Cheong I Lei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-

gredindo para adjunta-técnica principal, 2.º escalão, índice 
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365, neste Conselho, a partir de 24 de Setembro de 2021, e 

ascendendo a adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, índice 

400, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), e 14.º, n.os 1, 

alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugados com o 

artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir da data da publi-

cação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 12 de Outubro de 2021. — 

O Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho da subdirectora desta Polícia, de 18 de 

Agosto de 2021:

Chai Chong Iong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

respectivo contrato administrativo de provimento de longa 

duração progredindo para motorista de ligeiros, 3.º escalão, 

índice 170, nesta Polícia, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, 

alínea 2), e 4, do Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos, vigente, e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, al-

terada pela Lei n.º 2/2021, conjugados com o artigo 11.º, n.º 1, 

da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, bem como o 

artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 57/99/M, e com referência ao disposto no n.º 1, alínea 

2), ponto (8) do despacho do director da Polícia Judici-

ária n.º 1/DIR-PJ/2020, publicado no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2020, a partir de 7 

de Agosto de 2021.

Por despacho da subdirectora desta Polícia, de 23 de 

Agosto de 2021:

Leong Wai Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

respectivo contrato administrativo de provimento sem ter-

mo progredindo para auxiliar, 6.º escalão, índice 160, nesta 

Polícia, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, do 

Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-

cos, vigente, e do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 

Lei n.º 2/2021, e do artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada 

pela Lei n.º 14/2020, conjugados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea 

a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com 

referência ao disposto no n.º 1, alínea 2), ponto (8) do des-

pacho do director da Polícia Judiciária n.º 1/DIR-PJ/2020, 

publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 5, II Série, de 30 

de Janeiro de 2020, a partir de 3 de Agosto de 2021.

Por despachos do signatário, de 30 de Agosto de 2021:

Leung Sio Kam, Si Cheng Chong e Leong Chon Fai, adjuntos-

-técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação provisória, 

desta Polícia — nomeados, definitivamente, para o mesmo 

lugar, nos termos dos artigos 22.º, n.º 1 e 3, do ETAPM, 

vigente, e dos artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, 

alterada pela Lei n.º 14/2020, e do artigo 38.º, n.os 1, alínea 

8), e 2, e 39.º do Regulamento Administrativo n.º 35/2020, e 
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com referência ao disposto no n.º 1, alínea 3), do Despacho 

do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, publicado no 

Boletim Oficial da RAEM n.º 1, II Série, de 2 de Janeiro de 

2020, a partir de 21 de Agosto de 2021.

Por despacho da subdirectora desta Polícia, de 1 de Se-

tembro de 2021:

Manuel Meira Fa Vengue — alterada, por averbamento, a cláu-

sula 3.ª do respectivo contrato administrativo de provimento 

progredindo para motorista de pesados, 3.º escalão, índice 

190, nesta Polícia, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), 

e 4, do Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 

públicos, vigente, e do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 

pela Lei n.º 2/2021, e do artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, 

alterada pela Lei n.º 14/2020, conjugados com o artigo 

118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 57/99/M, e com referência ao disposto no n.º 1, alínea 2), 

ponto (8) do despacho do director da Polícia Judiciária 

n.º 1/DIR-PJ/2020, publicado no Boletim Oficial da RAEM 

n.º 5, II Série, de 30 de Janeiro de 2020, a partir de 7 de 

Agosto de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-

rança, de 6 de Setembro de 2021:

Chai Chong Iong, motorista de ligeiros, 3.º escalão, em regime 

de contrato administrativo de provimento de longa duração, 

desta Polícia — alterado para contrato administrativo de 

provimento sem termo, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alí-

nea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 

partir de 7 de Agosto de 2021.

Tang Sao Kun, auxiliar, 3.º escalão, em regime de contrato ad-

ministrativo de provimento de longa duração, desta Polícia 

— alterado para contrato administrativo de provimento sem 

termo, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da 

Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 14 

de Agosto de 2021.

Por despacho do signatário, de 6 de Setembro de 2021:

Lu Tong, Hu Mingrui, Fu Liying, Zhao Yiyi e Wang Wanxin — 

renovados os contratos individuais de trabalho, pelo período 

de um ano, a partir de 4 de Janeiro de 2022.

Por despacho do signatário, de 8 de Setembro de 2021:

Lei Hoi Peng — renovado o contrato administrativo de provi-

mento de longa duração, pelo período de três anos, como 

motorista de pesados, 4.º escalão, nesta Polícia, nos termos 

dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alterada pela 

Lei n.º 2/2021, e do artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alte-

rada pela Lei n.º 14/2020, e com referência ao disposto no 

n.º 1, alínea 5), do Despacho do Secretário para a Seguran-

ça n.º 189/2019, publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 1, 

II Série, de 2 de Janeiro de 2020, a partir de 1 de Novembro 

de 2021.

Por despachos do signatário, de 30 de Setembro de 2021:

Leung Sio Kam e Si Cheng Chong, adjuntos-técnicos de 2.ª 

classe, 2.º escalão, de nomeação definitiva da Polícia Judi-

ciária — nomeados, definitivamente, adjuntos-técnicos de 

1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, da carreira de adjunto-

-técnico do quadro do pessoal desta Polícia, nos termos do 
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artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, do Regime das carreiras dos 

trabalhadores dos serviços públicos, vigente, do artigo 5.º do 

Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 

dos trabalhadores dos serviços públicos, republicado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e dos artigos 19.º, 

20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigen-

te, conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, 

alterada pela Lei n.º 14/2020, e os artigos 38.º, n.os 1, alínea 

8), e 2, e 39.º do Regulamento Administrativo n.º 35/2020, a 

partir da data da publicação do presente extracto de despa-

cho.

Iun Ka Man, intérprete-tradutora de 1.ª classe, 2.º escalão, 

de nomeação definitiva da Polícia Judiciária — nomeada, 

definitivamente, intérprete-tradutora principal, 1.º escalão, 

índice 540, da carreira de intérprete-tradutor do quadro do 

pessoal desta Polícia, nos termos dos artigos 14.º e 27.º, 

n.º 4, do Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-

ços públicos, vigente, do artigo 5.º do Recrutamento, selec-

ção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos, republicado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 21/2021, e dos artigos 19.º, 20.º, n.º 1, alínea a), e 

22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, conjugados com os 

artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei 

n.º 14/2020, e os artigos 38.º, n.os 1, alínea 5), e 2, e 39.º do 

Regulamento Administrativo n.º 35/2020, a partir da data 

da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 13 de Outubro de 2021. — O Director, 

Sit Chong Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

de 21 de Julho de 2021:

Hoi Lai Teng e Wong Sok I, docentes do ensino secundário de 

nível 1, 2.º escalão — autorizada a conversão da nomeação 

provisória em definitiva da carreira de docente do ensino 

secundário de nível 1, do quadro do pessoal da DSC, nos 

termos dos artigos 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 3, do 

ETAPM, vigente, a partir de 4 e 11 de Setembro de 2021, 

respectivamente.

Por despachos do chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

de 3 de Setembro de 2021:

Lei Chai Sam, motorista de pesados, 8.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento sem termo — altera-

da, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com 

referência à mesma categoria, 9.º escalão, índice 300, nos ter-

mos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 

vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 13 de Agosto de 2021.
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Chan In Mui, técnica superior assessora, 2.º escalão, em regi-

me de contrato administrativo de provimento sem termo — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato 

com referência à mesma categoria, 3.º escalão, índice 650, nos 

termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 24 de Agosto de 2021.

Che Hoi Kei, técnica superior assessora, 1.º escalão, em regime 

de contrato administrativo de provimento sem termo — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato 

com referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice 625, nos 

termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 27 de Agosto de 2021.

Wong Kam San, adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, em 

regime de contrato administrativo de provimento sem ter-

mo — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido 

contrato com referência à mesma categoria, 2.º escalão, ín-

dice 415, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 

Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 27 de Agosto de 2021.

Cheang Meng, motorista de pesados, 4.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento sem termo — altera-

da, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com 

referência à mesma categoria, 5.º escalão, índice 220, nos ter-

mos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 

vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 30 de Agosto de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-

rança, de 24 de Setembro de 2021:

Chu Veng Iun, Ng Wai Hon, Leong Chi Pan, Wong Weng Fai, 

Si Tou Chit In e Lao Ian, guardas, 4.º escalão, de nomeação 

definitiva, destes Serviços — nomeados, definitivamente, 

guardas de primeira, 1.º escalão, do quadro do pessoal des-

tes Serviços, nos termos dos artigos 12.º-E, n.º 1, alínea 3), 

e 13.º, n.º 2, da Lei n.º 7/2006, vigente, 20.º, n.º 1, alínea a), e 

22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir de 15 de 

Setembro de 2021.

Declarações

Kong Man Seng, guarda, 2.º escalão, de nomeação definitiva 

— cessa as funções destes Serviços, a seu pedido, a partir de 20 

de Setembro de 2021.

— Tran Van Thu, guarda, 4.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento — rescindido, a seu pedido, o 

referido contrato, a partir de 21 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 5 de Outubro de 

2021. — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirec-

tor.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 27 de Setembro de 2021:

Ao Weng Ian — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu CAP ascendendo a técnica superior principal, 1.º esca-

lão, índice 540, nestes Serviços, nos termos do artigo 14.º da 

Lei n.º 14/2009, vigente, e do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a 

partir da data da publicação do presente extracto de despa-

cho no Boletim Oficial da RAEM.

Leng Chon Hei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu CAP ascendendo a assistente técnico administrativo de 

1.ª classe, 1.º escalão, índice 230, nestes Serviços, nos termos 

do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e do artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação do presente 

extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 11 de Outubro de 2021. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegário.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 23 de Setembro de 2021:

Lam Vai Ip — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de dois anos, como chefe da Divisão de Desenvolvimento 

das Artes Visuais deste Instituto, nos termos dos artigos 

5.º, n.º 1, da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 26/2009, por possuir competência profissional e 

experiência adequadas para o exercício das suas funções, a 

partir de 1 de Outubro de 2021.

Por despachos da signatária, de 29 de Setembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-

bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 

de provimento progredindo para escalões imediatos, neste 

Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º 

da Lei n.º 14/2009, a partir de 17 de Outubro de 2021:

Chao Hong Peng e Ao Ieong Wai In, para técnicos superio-

res assessores, 3.º escalão, índice 650;

Ho Lai In, Kan Sut Cheng, Mou Hong Ieng e Wong Sut Han, 

para técnicas especialistas, 3.º escalão, índice 545;

Chan Sok Han e Ieong Hio San, para adjuntas-técnicas espe-

cialistas, 3.º escalão, índice 430;

Ieong Wan Cheong, para assistente técnico administrativo 

especialista, 3.º escalão, índice 330;
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Chan Keng Man, Hun Chon Kit Patrício, Kwok Tim Kan e 

Mak Lei, para fotógrafos e operadores de meios audiovisuais 

especialistas, 3.º escalão, índice 330.

–––––––

Instituto Cultural, aos 13 de Outubro de 2021. — A Presi-

dente do Instituto, Mok Ian Ian.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 25 de Agosto de 2021:

Sam Oi Weng — exonerado, a seu pedido, do cargo de técnico 

de 1.ª classe, 1.º escalão, de nomeação definitiva, deste Insti-

tuto, a partir de 11 de Outubro de 2021.

Por despachos do signatário, de 11 de Outubro de 2021:

Wu Man Fong — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, como técnica superior de 2.ª 

classe, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º 

e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 

partir de 19 de Outubro de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-

bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 

de provimento sem termo para o exercício de funções neste 

Instituto, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alte-

rada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 

alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir das datas abaixo indica-

das:

Ng Cheong Seng, progride para motorista de pesados, 4.º es-

calão, índice 200, a partir de 13 de Outubro de 2021;

Chiang Wai Kit, progride para técnico especialista, 2.º esca-

lão, índice 525, a partir de 15 de Outubro de 2021;

Ivy Chiang e Leong Teng Hei, progridem para técnicos princi-

pais, 2.º escalão, índice 470, a partir de 15 de Outubro de 2021;

Van U Pio, progride para auxiliar, 9.º escalão, índice 220, a 

partir de 15 de Outubro de 2021.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 12 de Outubro de 2021. — O Pre-

sidente do Instituto, Pun Weng Kun.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 1 de Junho de 

2021:

Lam Chi Kin, técnico superior de saúde assessor, 3.º escalão, 

contratado por contrato administrativo de provimento, des-

tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
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contrato com referência à categoria de técnico superior de 

saúde assessor, 4.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 

n.º 12/2015, conjugado com os artigos 13.º da Lei n.º 6/2010 e 

13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 

n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 29 de Janeiro 

de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Leong Ka Ian, farmacêutico de 1.ª classe, 1.º escalão, contrata-

do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-

ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 

com referência à categoria de farmacêutico de 1.ª classe, 2.º 

escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-

do com os artigos 7.º da Lei n.º 6/2010 e 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, com efeitos 

retroactivos a partir de 20 de Março de 2021, ao abrigo do 

artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 

11 de Outubro.

Lio Iok Fan e Chan Wai Cheok, técnicos de diagnóstico e te-

rapêutica principais, 1.º escalão, contratados por contratos 

administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 

à categoria de técnico de diagnóstico e terapêutica princi-

pal, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 

conjugado com os artigos 8.º da Lei n.º 7/2010 e 13.º, n.º 1, 

alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 

com efeitos retroactivos a partir de 3 de Abril de 2021, ao 

abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Proce-

dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 

de 11 de Outubro.

Kam Kuok U, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor, 1.º 

escalão, contratado por contrato administrativo de provi-

mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-

sula 3.ª do contrato com referência à categoria de técnico de 

diagnóstico e terapêutica assessor, 2.º escalão, nos termos 

do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com os artigos 

8.º da Lei n.º 7/2010 e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 6 de Junho de 2021.

Lei Sio Fong e Lei Sio Leng, técnicos de diagnóstico e tera-

pêutica assessores, 1.º escalão, contratados por contratos 

administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 

à categoria de técnico de diagnóstico e terapêutica assessor, 

2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, con-

jugado com os artigos 8.º da Lei n.º 7/2010 e 13.º, n.º 1, alínea 

2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, com efei-

tos retroactivos a partir de 29 de Maio de 2021, ao abrigo 

do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 

11 de Outubro.

Chan Sut Kei, Ho Soi Tong e Ng Sze Nga, técnicos de diagnós-

tico e terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, contratados por 

contratos administrativos de provimento, destes Serviços — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com 

referência à categoria de técnico de diagnóstico e terapêu-

tica de 1.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 

n.º 12/2015, conjugado com os artigos 8.º da Lei n.º 7/2010 e 

13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 

n.º 4/2017, a partir de 26 de Junho de 2021.
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Viegas, Nelson Monteiro

Ieong Wai Hou e Ko Siu Ping, técnicos de diagnóstico e tera-

pêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, contratados por contratos 

administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referên-

cia à categoria de técnico de diagnóstico e terapêutica de 

1.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 

n.º 12/2015, conjugado com os artigos 8.º da Lei n.º 7/2010 e 

13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 

n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 27 de Março 

de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 2 de Junho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados por contra-

tos administrativos de provimento, destes Serviços — alte-

rada, por averbamento, a cláusula 2.ª dos seus contratos para 

contratos administrativos de provimento de longa duração, 

pelo período de três anos, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, 

alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015:

Leong Pui Wan, como operário qualificado, 4.º escalão, a 

partir de 16 de Abril de 2021;

Ian U Man e Tam Soi Heng, como auxiliares de serviços ge-

rais, 3.º escalão, a partir de 16 de Abril de 2021;

Yeung Kam Tai e Chan Hon Ming, como auxiliares, 5.º esca-

lão, a partir de 16 de Abril de 2021;

Leong Choi Ian e Lo Hoi U, como enfermeiros de grau I, 3.º 

escalão, a partir de 16 de Abril de 2021;

Wong Pui Keng, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, 

a partir de 22 de Abril de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados por contra-

tos administrativos de provimento, destes Serviços — alte-

rada, por averbamento, a cláusula 2.ª dos seus contratos para 

contratos administrativos de provimento sem termo, nos ter-

mos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015:

Tong Weng Ian, como técnico de diagnóstico e terapêutica 

de 1.ª classe, 1.º escalão, a partir de 2 de Abril de 2021;

Mak Wai Chan, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, 

a partir de 2 de Abril de 2021;

Lao Weng Ian, Pun Ian I e Wong Ian Wa, como enfermeiros 

de grau I, 3.º escalão, a partir de 2 de Abril de 2021;

Kuok Wai Nang, Lei Weng In e Leung Kwok Yin, como téc-

nicos de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, a 

partir de 4 de Abril de 2021;

Cheong Sok U e Ho Kit Ieng, como enfermeiros de grau I, 3.º 

escalão, a partir de 8 de Abril de 2021;

Huang Miaoling, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 

3.º escalão, a partir de 9 de Abril de 2021;

Ao Ieong Peng e Viegas, Nelson Monteiro, como enfermei-

ros de grau I, 3.º escalão, a partir de 9 de Abril de 2021;
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Chung Ka I, como técnico principal, 1.º escalão, a partir de 

10 de Abril de 2021;

Chan Ut Peng, como auxiliar de serviços gerais, 2.º escalão, 

a partir de 10 de Abril de 2021;

Chan Hok Man, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a 

partir de 10 de Abril de 2021;

Lei Chi Wa, como operário qualificado, 4.º escalão, a partir 

de 17 de Abril de 2021;

Un Sio In, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, a 

partir de 20 de Abril de 2021;

Lei Chi Peng, como técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª 

classe, 1.º escalão, a partir de 24 de Abril de 2021;

Cheang Lai Kuan e Pun Kin Kan, como auxiliares de servi-

ços gerais, 2.º escalão, a partir de 24 de Abril de 2021;

Pun Choi San, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a par-

tir de 24 de Abril de 2021;

Cheang Son Man e Hoi Ka Kun, como enfermeiros de grau I, 

3.º escalão, a partir de 29 de Abril de 2021;

Chang Chong U, como médico assistente, 3.º escalão, a partir 

de 30 de Abril de 2021.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 25 de Junho de 2021:

Tam Soi In, enfermeiro de grau I, 2.º escalão, destes Serviços 

— alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª do seu contrato 

administrativo de provimento para contrato administrativo de 

provimento de longa duração, pelo prazo de três anos, nos ter-

mos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2 , alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 10 de Maio de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados por con-

tratos administrativos de provimento, destes Serviços — 

alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª dos seus contratos 

administrativos de provimento para contratos administra-

tivos de provimento de longa duração, pelo prazo de três 

anos, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2 , alínea 1), e 3, 

da Lei n.º 12/2015, a partir de 11 de Maio de 2021:

Ng Un U, como técnico de 2.ª classe, 2.º escalão;

Cheong Hong Tat, como assistente técnico administrativo de 

1.ª classe, 1.º escalão;

Ho Iok Keong, como motorista de pesados, 3.º escalão;

Chao Sam I, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º 

escalão;

Fong Hio Hong, Ian Sin Heng, Ieong Ng Mui, Lou Iok Leng, 

Ning Guiying, Wong Im Fong, Wong Ion Ha e Wong Weng 

Mui, como auxiliares de enfermagem de 2.ª classe, 2.º escalão;

Iun Iok Lan, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 3.º 

escalão;

Mok Soi Fa, como auxiliar de serviços gerais, 4.º escalão;

Ao Ieong Choi Lai, Iek Sut Fong e Lin Xiaojuan, como auxi-

liares de serviços gerais, 3.º escalão;
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Lao Ieng Ieng, como médico geral, 3.º escalão;

Au Hoi Lon, Chan Sio Leng, Cheang Iok Sim, Cheong Keng 

Ut, Cheung Sao Peng, Hong Sao U, Huang Limin, Iek San San, 

Iong Kin Fai, Ip Tang Fai, Kam Lai San, Leong I Man, Leong 

In Peng, Leong Weng U, Lo I Mei, Lok Ka Man, Sin Lai San, 

Sou Mei Ian, Tam Kin Hou, Tang Chi San, Tsang Hio Cheng, 

Wong Wai Long, Zhang Shuyao, Chan Wai Man e Iong Weng 

Kei, como enfermeiros de grau I, 3.º escalão.

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados por contratos 

administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 

averbamento, a cláusula 2.ª dos seus contratos administrativos 

de provimento para contratos administrativos de provimento 

de longa duração, pelo prazo de três anos, nos termos dos arti-

gos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 

13 de Maio de 2021:

Choi I Mei, Ieong Un I e Ou Meichan, como auxiliares de 

enfermagem de 2.ª classe, 3.º escalão;

Wong Man Wa, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão;

Chan Man Hong, Cheong Hoi Tan, Ho Mei Sut, Wong Wai I 

e Leong Chi Cheng, como enfermeiros de grau I, 3.º escalão.

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados por contratos 

administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 2.ª dos seus contratos para contra-

tos administrativos de provimento sem termo, nos termos dos 

artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015:

Tam Man Pan, como médico assistente, 3.º escalão, a partir 

de 2 de Maio de 2021;

Hong Si Si e Pun Chi Fong, como enfermeiros de grau I, 3.º 

escalão, a partir de 4 de Maio de 2021;

Ng I Cheng, como técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, a partir 

de 7 de Maio de 2021;

Chan Ieng Ieng, Lei Hou Chio e Loi Io San, como enfermei-

ros de grau I, 3.º escalão, a partir de 7 de Maio de 2021;

Lei Fong Mei, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, a 

partir de 11 de Maio de 2021;

Wong Iok Fong, como inspector sanitário de 1.ª classe, 2.º 

escalão, a partir de 11 de Maio de 2021;

Chio Sok Man, Lam Seong e Lao Kam U, como médicos ge-

rais, 3.º escalão, a partir de 13 de Maio de 2021;

Choi Mei I, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 

de 13 de Maio de 2021;

Chiang Tak Man, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-

calão, a partir de 16 de Maio de 2021;

Lei Wai Man, como operário qualificado, 4.º escalão, a partir 

de 16 de Maio de 2021;

Lao Hio Ieng, como técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª 

classe, 1.º escalão, a partir de 16 de Maio de 2021;

Ung U Hin, como técnico principal, 1.º escalão, a partir de 

22 de Maio de 2021;
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Chan Weng I, como técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª 

classe, 1.º escalão, a partir de 27 de Maio de 2021;

Ho Man Ting e Ieong Chi Ieong, como enfermeiros de grau I, 

3.º escalão, a partir de 27 de Maio de 2021;

Chong Ka Wai, como técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, a par-

tir de 28 de Maio de 2021;

Tong Lai Wa, como técnico principal, 1.º escalão, a partir de 

29 de Maio de 2021;

Cheong Sut Man e Ng Kam Lam, como operários qualifica-

dos, 4.º escalão, a partir de 31 de Maio de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 22 de Julho de 

2021: 

Chan Sio In e Choi Fei San, técnicos superiores de saúde asses-

sores, 1.º escalão, contratados por contratos administrativos 

de provimento, destes Serviços — alterada, por averbamen-

to, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 

técnico superior de saúde assessor, 2.º escalão, nos termos 

do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 

conjugado com os artigos 13.º da Lei n.º 6/2010 e 13.º, n.º 1, 

alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, 

com efeitos retroactivos a partir de 26 de Junho de 2021, ao 

abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 

de 11 de Outubro.

Cheang Chao Leng, Lam Kuok Wa e Lau Chi Hin, técnicos 

superiores de saúde assessores, 1.º escalão, contratados por 

contratos administrativos de provimento, destes Serviços — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com 

referência à categoria de técnico superior de saúde assessor, 

2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, al-

terada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com os artigos 13.º da 

Lei n.º 6/2010 e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alte-

rada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 

2 de Maio de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Cheang Fai, Chu Weng Un e Keong Po, técnicos superiores 

de saúde assessores, 3.º escalão, contratados por contratos 

administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referên-

cia à categoria de técnico superior de saúde assessor, 4.º 

escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 

pela Lei n.º 2/2021, conjugado com os artigos 13.º da Lei 

n.º 6/2010 e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 29 

de Janeiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despacho do director dos Serviços, de 29 de Julho de 

2021:

Ieong Chi Heng — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo, como adjunto-técnico 

especialista, 2.º escalão, nestes Serviços, a partir de 20 de 

Setembro de 2021.
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Por despacho do director dos Serviços, de 3 de Agosto de 

2021:

Mak Wai Hong — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo, como adjunto-técnico 

principal, 2.º escalão, nestes Serviços, a partir de 1 de Setembro 

de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 10 de Agosto 

de 2021:

Rios Peralta Correia, Fátima Maria — rescindido, a seu pedido, 

o contrato individual de trabalho, como médica assistente, 3.º 

escalão, nestes Serviços, a partir de 1 de Setembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 18 de Agosto 

de 2021: 

Chan Sio Cheong, auxiliar de serviços gerais, 7.º escalão, 

contratado por contrato administrativo de provimento, 

destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 

3.ª do contrato com referência à categoria de auxiliar de 

serviços gerais, 8.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 

n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o 

artigo 7.º, n.os 1, alínea 4), e 2, da Lei n.º 9/2010, com efeitos 

retroactivos a partir de 2 de Agosto de 2021, ao abrigo do 

artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 

de 11 de Outubro.

Ip Soi Ngo, auxiliar de serviços gerais, 6.º escalão, contratado 

por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 

— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 

referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 7.º esca-

lão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 

Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 7.º, n.os 1, alínea 4), e 

2, da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 15 

de Julho de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan Oi Iong e Ho Sio Iok, auxiliares de serviços gerais, 4.º 

escalão, contratados por contratos administrativos de pro-

vimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de au-

xiliar de serviços gerais, 5.º escalão, nos termos do artigo 4.º 

da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado 

com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 9/2010, com efei-

tos retroactivos a partir de 19 de Julho de 2021, ao abrigo 

do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 

11 de Outubro.

Ho Sio Chi, Lei Sao Kun, Wong Kam Peng e Ung Su Kan, 

auxiliares de serviços gerais, 4.º escalão, contratados por 

contratos administrativos de provimento, destes Serviços 

— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos 

com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 5.º 

escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 

pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 

3), da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 12 

de Julho de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
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Seak Wun Chan, auxiliar de serviços gerais, 4.º escalão, 

contratado por contrato administrativo de provimento, 

destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 

3.ª do contrato com referência à categoria de auxiliar de 

serviços gerais, 5.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 

n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com 

o artigo 7.º, n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 9/2010, com efeitos 

retroactivos a partir de 20 de Janeiro de 2021, ao abrigo do 

artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 

de 11 de Outubro.

Ieong Kuai Lan, auxiliar de serviços gerais, 2.º escalão, contra-

tado por contrato administrativo de provimento, destes Ser-

viços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 

com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 3.º 

escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 

pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 

2), da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 18 

de Julho de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Li Jinrong, Chan Weng Fai, Fong Oi Keng e Ho Mei I, auxiliares 

de serviços gerais, 1.º escalão, contratados por contratos ad-

ministrativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 

averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à ca-

tegoria de auxiliar de serviços gerais, 2.º escalão, nos termos do 

artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, con-

jugado com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 9/2010, com 

efeitos retroactivos a partir de 22 de Julho de 2021, ao abrigo 

do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 

de Outubro.

Por despacho do director dos Serviços, de 26 de Agosto 

de 2021:

Dao Sio Chong — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento de longa duração, como técnico 

superior de saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a 

partir de 9 de Setembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 6 de Setembro 

de 2021:

Ho Pui In — rescindido, a seu pedido, o contrato administra-

tivo de provimento, como enfermeiro de grau I, 1.º escalão, 

nestes Serviços, a partir de 19 de Setembro de 2021.

Leong Kit I — rescindido, a seu pedido, o contrato administra-

tivo de provimento, como enfermeiro de grau I, 1.º escalão, 

nestes Serviços, a partir de 22 de Setembro de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 20 de Setembro de 2021:

Lei Weng Kuong, técnico de diagnóstico e terapêutica princi-

pal, 3.º escalão, contratado por contrato administrativo de 

provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª do contrato com referência à categoria de técnico 

de diagnóstico e terapêutica assessor, 1.º escalão, nos termos 

dos artigos 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 

n.º 4/2017, 9.º, n.os 3 e 5, da Lei n.º 7/2010, 37.º, n.º 1, do Regula-

mento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento 
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Administrativo n.º 23/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 

pela Lei n.º 2/2021, a partir da data da publicação do presente 

extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 24 de Setembro de 2021:

Lam Weng Sam — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exer-

cício privado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-2892.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Ng Sio I, Chan Kim Wai, Chong Ka Man, Lo Pui Ian, Chong 

Ian Sit, Lam Ka Wai e Kuong Chi Hang — suspenso, a seus 

pedidos, por dois anos, o exercício privado da profissão de 

médico de medicina tradicional chinesa, licenças n.os W-0401, 

W-0402, W-0463, W-0464, W-0648, W-0707 e W-0709.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Wong Kam Chong, Cheong Weng San e Un Chi Hou — cance-

lada, a seus pedidos, a autorização para o exercício da pro-

fissão de enfermeiro, licenças n.os E-2505, E-2623, E-2766.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Kuan Chan Long e Un Weng Man — concedidas autorizações 

para o exercício privado da profissão de enfermeiro, licenças 

n.os E-3465 e E-3466.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 13.º do De-

creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a auto-

rização para o exercício da profissão de médico de Manuel 

Maria Dias Azêdo, licença n.º M-1899.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Canceladas, por não terem cumprido o n.º 2 do artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redac-

ção dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a 

autorização para o exercício da profissão de terapeuta (fisio-

terapia) de Sio Fu Seng e Lin Cheng I, licenças n.os T-0498 e 

T-0522.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 28 de Setembro de 2021:

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 12.º do De-

creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a auto-

rização para o exercício da profissão de enfermeiro de Li 

XiuLing, licença n.º E-1505.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 13.º do De-

creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a auto-

rização para o exercício da profissão de terapeuta (terapia 

ocupacional) de Leong Ka Kei, licença n.º T-0389.

(Custo desta publicação $ 363,00)
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Ho Wun Leng — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exer-

cício privado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-1716.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 13.º do De-

creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a autori-

zação para o exercício da profissão de médico de Pao Hong I, 

licença n.º M-2238.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Lei Ka Chon — concedida autorização para o exercício priva-

do da profissão de médico, licença n.º M-2728.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 29 de Setembro de 2021:

Leong Wai Hang — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o 

exercício privado da profissão de médico de medicina tradi-

cional chinesa, licença n.º W-0710.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Wong Pui Ian — concedida autorização para o exercício priva-

do da profissão de médico de medicina tradicional chinesa, 

licença n.º W-0788.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 30 de Setembro de 2021:

Lou Weng I, Zhu Qian, Lo Choi Ieng — suspenso, a seus pedi-

dos, por dois anos, o exercício privado da profissão de médi-

co, licenças n.os M-1386, M-1698, M-2688.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 12.º do De-

creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a autori-

zação para o exercício da profissão de terapeuta (psicotera-

pia) de Lao Ka Pek, licença n.º T-0637.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Cheang Hon Hou, 

técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de con-

trato administrativo de provimento sem termo, cessou as suas 

funções nestes Serviços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, 

vigente, a partir de 8 de Setembro de 2021, data em que iniciou 

funções na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunica-

ções.

— Para os devidos efeitos se declara que Chiang Ka I, técnico 

superior de 1.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento sem termo, cessou as suas funções nestes 

Serviços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, a partir 

de 17 de Setembro de 2021, data em que iniciou funções no 

Instituto de Habitação.
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— Para os devidos efeitos se declara que Lao Weng Kun, 

auxiliar de serviços gerais, 8.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento sem termo, nestes Serviços, res-

cindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos do 

artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado com 

o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Setem-

bro de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Lio Chan Un Ha, 

auxiliar de serviços gerais, 7.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento sem termo, nestes Serviços, res-

cindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos 

do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado 

com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 5 de 

Setembro de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Ip Hon Cheng, 

auxiliar de serviços gerais, 5.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento sem termo, nestes Serviços, res-

cindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos do 

artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado com 

o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 12 de Setem-

bro de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Tam Peng Wa, 

auxiliar de serviços gerais, 4.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento, cessou funções nestes Serviços, 

a partir de 10 de Setembro de 2021, por motivo de falecimento.

Rectificação

Por ter saído inexacta, por lapso deste Serviços, a versão em 

chinês do extracto de despacho publicado no Boletim Ofícial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 39/2021, II 

Série, de 29 de Setembro de 2021, a página 13 928, se rectifica:

Onde se lê: ............ ............

deve ler-se: ............ ............

(Custo desta publicação $ 420,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 12 de Outubro de 2021. — O Director 

dos Serviços, Lo Iek Long.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extractos de deliberações

Por deliberação do Conselho de Administração do Fundo 

de Segurança Social, de 5 de Agosto de 2021:

Sou Sok Fong — contratada em regime de contrato administra-

tivo de provimento sem termo, como técnica superior de 2.ª 

classe, 1.º escalão, índice 430, neste FSS, nos termos do artigo 

12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 

conjugado com os artigos 3.º, n.º 2, 4.º e 5.º, n.º 3, alínea 2), 

da Lei n.º 12/2015, a partir de 11 de Outubro de 2021.
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Por deliberação do Conselho de Administração do Fundo 

de Segurança Social, de 2 de Setembro de 2021:

Un Seng Ip, candidato classificado em 6.º lugar no concurso de 

avaliação de competêcias profissionais ou funcionais, exter-

no, do regime de gestão uniformizada, a que se refere a lista 

classificativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 47/2020, II Série, de 18 de Novembro — nomeado, pro-

visoriamente, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior do quadro do pessoal deste 

FSS, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alte-

rada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com os artigos 20.º, n.º 1, 

alínea a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, em vigor.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 11 de Outubro de 2021. —     

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da presidente do Instituto, de 1 de Julho de 

2021: 

O pessoal abaixo identificado — renovado o contrato adminis-

trativo de provimento de longa duração, para o exercício de 

funções neste Instituto, pelo período de três anos, nos termos 

do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data a 

seguir indicada:

— Pun Un Fan, assistente de relações públicas especialista, 3.º 

escalão, a partir de 1 de Setembro de 2021.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 11 de Outubro 

de 2021. — A Vice-Presidente do Instituto, substituta, Diamantina 
Luíza do Rosário Sá Coimbra.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extracto de despacho

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 

e Financeiro destes Serviços, de 30 de Agosto de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — al-

terada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 

administrativos de provimento, nos termos dos artigos 13.º, 

n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.os 2 

e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 27 de Agosto de 

2021, mantendo-se as demais condições contratuais:
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Tai Man Ian, Wong Kim Hoi e Yan Pui Si, progredindo para 

técnicos superiores assessores, 2.º escalão;

Ao Ieong Chon Weng e Cheong Kit Teng, progredindo para 

técnicos superiores principais, 2.º escalão;

Loi Pui, progredindo para técnico especialista, 2.º escalão;

Lei Kok Kin, Ngan Sio Cheng e Wong Sao Wan, progredin-

do para técnicos principais, 2.º escalão;

Cheng Oi I, Lam Lai Kun e Tang Sou Kuan, progredindo 

para adjuntas-técnicas especialistas, 2.º escalão;

Lai Sok Han, Lou Weng Si e Sin Mei Chan, progredindo 

para assistentes técnicas administrativas especialistas, 2.º esca-

lão.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que os contratos adminis-

trativos de provimento sem termo, de motorista de ligeiros, 5.º 

escalão, Un Wong Hong, e de motorista de ligeiros, 4.º escalão, 

Pang Tim Meng, destes Serviços, caducam em 1 de Outubro de 

2021, data em que iniciam funções no Gabinete para o Desen-

volvimento de Infra-estruturas, por mobilidade, nos termos dos 

artigos 9.º, n.º 1, e 15.º, alínea 3), da Lei n.º 12/2015, em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-

tes, aos 12 de Outubro de 2021. — A Directora dos Serviços, 

Chan Pou Ha.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, de 8 de Setembro de 2021:

Chong Hou, Iu Hong In e Lin Kuok Keong — renovados os 

contratos administrativos de provimento, pelo período de 

um ano, como técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, 

para exercerem as funções nestes Serviços, nos termos dos 

artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 4 

de Novembro de 2021.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, de 23 de Setembro de 2021:

Lio Kam Lin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento com referência à cate-

goria de técnico especialista, 2.º escalão, índice 525, nestes 

Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei 

n.º 14/2009, alteradas pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, 

conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir 

de 29 de Setembro de 2021.
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Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, de 12 de Outubro de 2021:

Cheong Tak Iong e Lei Iat Teng — alterada, por averbamento, 

a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-

mento com referência à categoria de fiscal técnico principal, 

1.º escalão, índice 305, nestes Serviços, nos termos da alínea 
2) do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, al-

teradas pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e do n.o 1 

do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 

conjugado com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a par-

tir da data da publicação deste despacho no Boletim Oficial 
da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 12 de 

Outubro de 2021. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 28 de Julho de 2021:

Chan Ka Chon, contratado em regime de contrato administra-

tivo de provimento sem termo, pelo período experimental 

de seis meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão, índice 430, nos termos do artigo 12.º, n.os 1 e 3, 

da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 

conjugado com os artigos 4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, da Lei 

n.º 12/2015, a partir de 5 de Outubro de 2021.

Lam Ka Wai, classificado em 11.º lugar, no concurso a que se 

refere a lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 36/2020, II Série, de 2 de Setembro — nomeado, 

provisoriamente, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 

área de informática, da carreira de técnico superior do quadro 

do pessoal destes Serviços, nos termos dos artigos 12.º da 

Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 

22.º, n.º 1, do ETAPM, em vigor.

Por despachos da signatária, de 30 de Setembro de 2021:

Loi Ka Meng e Wong Kuai Meng — renovadas as nomeações 

provisórias, pelo período de um ano, como técnicos superiores 

de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática, destes Ser-

viços, nos termos dos n.os 2 e 5 do artigo 22.º do ETAPM, 

vigente, a partir de 11 de Novembro de 2021.

Fong Chon Ip, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área 

de informática, em comissão de serviço, destes Serviços 
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–––––––

 

  

2/2018

/

— nomeado, definitivamente, para o mesmo lugar, nos termos 

do artigo 23.º, n.º 12, do ETAPM, vigente, a partir de 9 de 

Dezembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 

11 de Outubro de 2021. — A Directora dos Serviços, Lau Wai 
Meng.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Declarações

Extracto

Fundo de Reparação Predial

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 

transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2021):

2021 3

3.ª alteração orçamental do ano económico de 2021

 Classificação

Designação

/

Reforços/

/InscriçõesOrgân. Func. Económica

81200100

Fundo de Reparação Predial

Rubricas da receita

08-33-00-00-00

Transferências do orçamento central da RAEM

$ 200,000.00

Total das receitas 

$ 200,000.00

Rubricas da despesa

6-03-0 42-02-02-04-00

Planos de concessão de apoio financeiro  FRP

 $ 200,000.00 

Total das despesas

$ 200,000.00

Referente à autorização:

16/09/2021

Despacho do Chefe do Executivo, de 16/09/2021
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 Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

Orgân. Func. Económica

81200100

Fundo de Reparação Predial

6-03-0 39-01-00-00-00

Dotação provisional

$ 100,000.00 

6-03-0 42-02-02-04-00

Planos de concessão de apoio financeiro 

 FRP

$ 100,000.00 

Total   

$ 100,000.00 $ 100,000.00

Referente à autorização:

16/09/2021

Despacho do Chefe do Executivo, de 16/09/2021

2021 5

5.ª alteração orçamental do ano económico de 2021

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 

transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2021):

2/2018

/

 Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

Orgân. Func. Económica

81200100

Fundo de Reparação Predial

6-03-0 38-02-03-14-00

Regulamento do plano de apoio financeiro 

para reparação de edifícios

$ 1,200,000.00 

6-03-0 38-02-03-15-00

Plano provisório de apoio financeiro para

reparação das instalações comuns de edifí-

cios baixos

$ 1,200,000.00 

Total   

$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00

Referente à autorização:

29/9/2021

Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 29/9/2021

–––––––

Fundo de Reparação Predial, aos 11 de Outubro de 2021. — 

O Presidente do Conselho Administrativo, Arnaldo Ernesto 
dos Santos. 
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12/2015

450

–––––––

 

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extracto de despacho

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 2 de 

Setembro de 2021:

Huang Jianwei — alterado o seu contrato administrativo de 

provimento de longa duração para contrato administrativo 

de provimento sem termo, como técnico principal, 1.º esca-

lão, índice 450, neste Gabinete, nos termos dos n.os 2, alínea 
2), e 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 

Setembro de 2021.

–––––––

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 8 

de Outubro de 2021. — O Coordenador do Gabinete, Lam Wai 
Hou.
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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de um lugar vago de auxiliar, 1.º escalão, da carreira de 

auxiliar, área de servente, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento do Comissariado da Auditoria, e dos 

que vierem a verificar-se neste Comissariado até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II 

Série, de 30 de Junho de 2021, a entrevista de selecção, com a 

duração de 15 minutos, será realizada nos dias 8 a 11 de Novembro 

de 2021, no período das 10,00 horas às 12,30 horas, e das 15,00 

às 17,15 horas, no Comissariado da Auditoria, sito na Avenida 

Xian Xing Hai, n.º 105, Centro Golden Dragon, 22.º andar, 

Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 

cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-

vista de selecção, bem como outras informações de interesse 

para os candidatos serão afixadas no dia 20 de Outubro de 

2021, na Divisão Administrativa e Financeira do Comissariado 

da Auditoria, sito na Avenida Xian Xing Hai, n.º 105, Centro 

Golden Dragon, 22.º andar, Macau, podendo ser consultadas 

no local indicado dentro do horário de expediente (segunda a 

quinta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,45 

horas e sexta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 

17,30 horas), e disponibilizadas nas páginas electrónicas deste 

Comissariado (https://www.ca.gov.mo/) e dos SAFP (https://

www.safp.gov.mo/).

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 12 de Outubro de 

2021.

A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-

to, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 293/2018, vem o Gabinete de Comunicação So-

cial publicar a listagem do apoio concedido no 3.º trimestre de 

2021:

 

105 22

105 22

https://www.ca.gov.

mo/ https://www.safp.gov.mo/

 

 $1,813.00

 

293/2018

54/GM/97

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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 $1,496.00

 

 

 $748.00

 

011/DZVJ/2021

2022 2023

 

2022 2023

 

163

Gabinete de Comunicação Social, aos 12 de Outubro de 

2021.

A Directora do Gabinete, Chan Lou.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Aviso

De acordo com a indicação do Ex.mo Senhor Secretário para 

a Administração e Justiça, o pessoal que segundo a lei deve 

usar uniforme passará a usar uniforme de Inverno, a partir de 

15 de Novembro de 2021.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 

aos 11 de Outubro de 2021.

A Directora dos Serviços, substituta, Joana Maria Noronha.

(Custo desta publicação $ 748,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso Público n.º 011/DZVJ/2021

Prestação de serviços de manutenção de árvores na 

Península de Macau, nos anos 2022 e 2023

Faz-se público que, por autorização do Secretário para a Ad-

ministração e Justiça, de 12 de Outubro de 2021, se acha aberto 

o concurso público para a «Prestação de serviços de manuten-

ção de árvores na Península de Macau, nos anos 2022 e 2023».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 

ser obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de 

Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida 

Entidade beneficiária
Data da 

atribuição do 

apoio

Montante 

subsidiado
Finalidade

União de Beneficência das Associações de 

Trabalhadores da Comunicação Social de 

Macau

6/8/2021 $2,400,000.00 2021/2022

Fundos destinados à aplicação do plano de 

seguro de assistência médica para profissionais 

da comunicação social do ano 2021/2022.

Soma

$2,400,000.00
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http://www.iam.gov.mo

$50,000.00

$50,000.00

$50,000.00

6

6

 

 $2,752.00

012/DZVJ/2021

2022 2023

2022 2023

Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados gratuitamente 

na página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.mo). Os 

concorrentes que pretendam fazer o descarregamento dos 

documentos acima referidos assumem também a responsabili-

dade pela consulta de eventuais actualizações e alterações das 

informações na página electrónica deste Instituto durante o 

período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 

do dia 8 de Novembro de 2021. Os concorrentes devem entre-

gar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente 

e Arquivo do IAM e prestar a respectiva caução provisória 

consoante o item a concorrer (vide valor na tabela abaixo). A 

caução provisória pode ser prestada em numerário ou garantia 

bancária. Caso seja em numerário, a prestação da caução deve 

ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-

ceiros do IAM ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau, 

juntamente com a guia de depósito (em triplicado), havendo 

ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da Divisão de 

Assuntos Financeiros do Instituto, após a prestação da caução, 

para efeitos de levantamento do respectivo recibo oficial. Caso 

seja sob a forma de garantia bancária, a prestação da caução 

deve ser, obrigatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão 

de Assuntos Financeiros do IAM. As despesas resultantes da 

prestação de cauções constituem encargos do concorrente.

Zonas onde se prestam serviços Caução provisória 

Zona Norte da Península de Macau MOP50 000,00

Zona Central da Península de Macau MOP50 000,00

Zona Sul da Península de Macau MOP50 000,00

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-

mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 

China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 9 de Novembro 

de 2021.

O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no 

Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-

de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 15,30 horas do dia 26 

de Outubro de 2021.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 12 de Outubro de 

2021.

A Administradora do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 2 752,00)

Concurso Público n.º 012/DZVJ/2021

Prestação de serviços de manutenção de árvores de zonas das 

Ilhas, nos anos 2022 e 2023

Faz-se público que, por autorização do Secretário para a Ad-

ministração e Justiça, de 12 de Outubro de 2021, se acha aberto 

o concurso público para a «Prestação de serviços de manuten-

ção de árvores de zonas das Ilhas, nos anos 2022 e 2023».
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163

http://www.iam.gov.mo

$50,000.00

$50,000.00

6

6

 

 $2,480.00

1. 

2. 

3. 

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 

ser obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de 

Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida 

Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados gratuitamente 

na página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.mo). Os 

concorrentes que pretendam fazer o descarregamento dos 

documentos acima referidos assumem também a responsabili-

dade pela consulta de eventuais actualizações e alterações das 

informações na página electrónica deste Instituto durante o 

período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 

do dia 5 de Novembro de 2021. Os concorrentes devem entre-

gar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente 

e Arquivo do IAM e prestar a respectiva caução provisória 

consoante o item a concorrer (vide valor na tabela abaixo). A 

caução provisória pode ser prestada em numerário ou garantia 

bancária. Caso seja em numerário, a prestação da caução deve 

ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-

ceiros do IAM ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau, 

juntamente com a guia de depósito (em triplicado), havendo 

ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da Divisão de 

Assuntos Financeiros do Instituto, após a prestação da caução, 

para efeitos de levantamento do respectivo recibo oficial. Caso 

seja sob a forma de garantia bancária, a prestação da caução 

deve ser, obrigatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão 

de Assuntos Financeiros do IAM. As despesas resultantes da 

prestação de cauções constituem encargos do concorrente.

Zonas onde se prestam serviços Caução provisória 

Zona da Taipa MOP50 000,00

Zona de Coloane MOP50 000,00

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-

mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 

China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 8 de Novembro 

de 2021.

O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no 

Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-

de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 26 

de Outubro de 2021.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 12 de Outubro de 

2021.

A Administradora do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Concurso público da empreitada de 

«Obra de reparação e modificação do Mercado Vermelho»

1. Entidade adjudicante: Secretário para a Administração e 

Justiça.

2. Entidade do concurso: Instituto para os Assuntos Municipais.

3. Modalidade do concurso: concurso público.
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. $1,590,000.00

9. 5%

5%

10. 

11. 

12.  

163

13. 

804

74/99/M

14. 

517

4. Local de execução da obra: Avenida do Almirante Lacerda.

5. Objecto da empreitada: obra de reparação e modificação 

do Mercado Vermelho.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 

proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-

curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-

curso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. Caução provisória: um milhão e quinhentos e noventa 

mil patacas $ 1 590 000,00, a prestar por depósito em dinhei-

ro, garantia bancária ou seguro-caução aprovado nos termos 

legais, em nome do «Instituto para os Assuntos Municipais do 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau». Caso 

seja em numerário, a prestação da caução deve ser efectuada 

na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou 

no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com a 

guia de depósito (em triplicado), havendo ainda que entregar 

a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-

ceiros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de 

levantamento do respectivo recibo oficial. As despesas resul-

tantes da prestação de cauções constituem os encargos do concor-

rente.

9. Caução definitiva: a caução definitiva é de 5% do preço 

total da adjudicação (das importâncias que o empreiteiro tiver 

a receber em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos 

5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva 

a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: inscrição na DSSOPT na moda-

lidade de execução de obras.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida 

de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c , Macau, até às 17,00 horas do 

dia 24 de Novembro de 2021. 

13. Local, dia e hora do acto público:

Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Ave-

nida da Praia Grande, n.º 804, Edifício China Plaza 6.º andar, 

Macau, no dia 25 de Novembro de 2021, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-

sentes no acto público de abertura de propostas para os efeitos 

previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 

Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 

documentos apresentados no concurso. 

14. Local, dia e hora para exame do processo e obtenção da 

versão digital do processo do concurso:

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 

e outros documentos complementares podem ser examinados, 

no DEM do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, n.º 517, 

Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, Macau, durante as 

horas de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até 

ao dia e hora do acto público do concurso.
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$1,000.00 74/99/M

15.  

820

16.  

 ......................................... 50%

 .................................................................. 5%

i  .............................................................. 5%

ii  ........ 15%

iii  ..... 5%

 ................................................ 10%

 .................................................................. 5%

 ....................................................... 5%

17. 

517

 

  $4,960.00

 

293/2018

54/GM/97

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 

horas do dia 10 de Novembro de 2021, versão digital do proces-

so do concurso ao preço de MOP $ 1 000,00 por exemplar, ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 

Novembro.

15. Prazo de execução da obra: 

O prazo de execução não poderá ser superior a 820 dias, con-

tados a partir da data de consignação dos trabalhos.

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-

res de ponderação: 

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários ..... 50%;

— Prazo de execução razoável ............................................. 5%;

— Plano de trabalhos

i. Programa de trabalhos ....................................................... 5%;

ii. Plano de demolição dos elementos estruturais especificados 

e plano de execução da estrutura de suporte temporária ......15%;

iii. Plano de execução dos trabalhos de cada especialidade  

(nomeadamente estruturas, arquitectura, instalações eléctri-

cas, etc.)........................................................................................ 5%; 

— Experiência em obras semelhantes ............................... 10%;

— Material ............................................................................... 5%;

— Percentagem de trabalhadores residentes ...................... 5%.

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento 

de Edificações Municipais do IAM, sito na Avenida da Praia 

Grande, n.º 517, Edifício Comercial Nam Tung, 18.º andar, 

Macau, a partir de 11 de Novembro de 2021, inclusive, e até à 

data limite para entrega das propostas, para tomar conheci-

mento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 12 de Outubro de 

2021. 

O Administrador do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, Mak Kim Meng.   

(Custo desta publicação $ 4 960,00)

COFRE DOS ASSUNTOS DE JUSTIÇA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 

com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 293/2018, vem o Cofre dos Assuntos de Justiça 

publicar a lista dos apoios concedidos no 3.º trimestre do ano 

de 2021:
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Entidades beneficiárias

Data da 

atribuição dos 

apoios

Montantes 

subsidiados
Finalidades

Associação de Estudos Jurídico de 

Hou Kong

2/8/2021 $ 147,552.32

1949

Atribuição de subsídio para publicação de 

«Teoria, regime e prática sobre as eleições legisla-

tivas de Macau», «Colectânea de propostas de 

lei da Constituição da RPC» (antes de 1949, 1.º 

e 2.º volumes) e «Colectânea de relatórios da 

Constituição da RPC».

Sin Weng U

16/8/2021 $ 7,700.00 2021

Concessão do subsídio de estágio para o pro-

grama «Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Kuok Chi In

16/8/2021 $ 7,700.00 2021

Concessão do subsídio de estágio para o pro-

grama «Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Li Sin Man

16/8/2021 $ 7,700.00 2021

Concessão do subsídio de estágio para o pro-

grama «Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lu Hanming

16/8/2021 $ 7,000.00 2021

Concessão do subsídio de estágio para o pro-

grama «Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Song Hio Lam

16/8/2021 $ 7,200.00 2021

Concessão do subsídio de estágio para o pro-

grama «Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Wong Cheng Tou

16/8/2021 $ 7,650.00 2021

Concessão do subsídio de estágio para o pro-

grama «Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Cofre dos Assuntos de Justiça, aos 11 de Outubro de 2021.

O Presidente, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

 

 $2,480.00
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

 

Avisos

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/177392

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

[730]  Requerente : Pantone LLC

  Endereço : 590 Commerce Blvd., Carlstadt, NJ 

07072, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de uso temporário de 

software não-descarregáveis; Software como Serviço 

(SaaS); desenvolvimento de padrões de cores de tinta 

de impressão personalizados para garantia da consis-

tência de cores; especificação de cores para programas 

de identificação corporativa, fornecendo análises de 

cores para comparação com padrões de uma cor, in-

cluindo a sua potência, tom e transparência, de acordo 

com o pedido ou especificação de terceiros; desenvol-

vimento de padrões personalizados para garantia de 

consistência e precisão de cores na reprodução e espe-

cificação das cores; especificação e verificação de cores 

usadas por impressoras e artistas gráficos nas áreas 

de design gráfico, concepção de websites, design in-

dustrial, arquitectura e design de interiores, design de 

cosméticos e de moda; fornecimento de informações 

no domínio de tecnologia de reprodução de cores, flu-

xos de trabalho digital, consistência de cores no fluxo 

de trabalho e interfaces do produto; recomendações 

de paletes de cores para novos produtos e serviços 

com base nas tendências e uso das cores; fornecimento 

de informações técnicas sobre cores e tendências nas 

áreas de moda, beleza, casa e informações de produtos 

relacionadas das mesmas; serviços científicos e tec-

nológicos e de pesquisa e de design relacionados com 

os mesmos; serviços de análises e de pesquisas indus-

triais; serviços de controlo de qualidade e de autenti-

ficação; concepção e desenvolvimento de hardware e 

software informáticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180159

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

[730]  Requerente : BRITA GmbH

  Endereço : Heinrich-Hertz-Strasse 4, D-65232 

Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/29  União Euro-

peia N.º 018314784

[210]  N.º : N/180161

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

[730]  Requerente : BRITA GmbH

  Endereço : Heinrich-Hertz-Strasse 4, D-65232 

Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/29  União Euro-

peia N.º 018314784

[210]  N.º : N/180162

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

[730]  Requerente : BRITA GmbH

  Endereço : Heinrich-Hertz-Strasse 4, D-65232 

Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

/

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/29  União Euro-

peia N.º 018314784

[210]  N.º : N/180164

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

[730]  Requerente : BRITA GmbH

  Endereço : Heinrich-Hertz-Strasse 4, D-65232 

Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

/

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/29  União Euro-

peia N.º 018314784

[210]  N.º : N/180166

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

[730]  Requerente : BRITA GmbH

  Endereço : Heinrich-Hertz-Strasse 4, D-65232 

Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/29  União Euro-

peia N.º 018314784

[210]  N.º : N/180167

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

[730]  Requerente : BRITA GmbH

  Endereço : Heinrich-Hertz-Strasse 4, D-65232 

Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/29  União Euro-

peia N.º 018314784

[210]  N.º : N/180168

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

[730]  Requerente : BRITA GmbH

  Endereço : Heinrich-Hertz-Strasse 4, D-65232 

Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

/

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/29  União Euro-

peia N.º 018314784

[210]  N.º : N/180170

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

[730]  Requerente : BRITA GmbH

  Endereço : Heinrich-Hertz-Strasse 4, D-65232 

Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/29  União Euro-

peia N.º 018314784

[210]  N.º : N/180173

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

[730]  Requerente : BRITA GmbH

  Endereço : Heinrich-Hertz-Strasse 4, D-65232 

Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/29  União Euro-

peia N.º 018314784

[210]  N.º : N/180175

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

[730]  Requerente : BRITA GmbH

  Endereço : Heinrich-Hertz-Strasse 4, D-65232 

Taunusstein, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/29  União Euro-

peia N.º 018314784

[210]  N.º : N/182272

[220]  Data de pedido : 2021/05/06

[730]  Requerente : Tom Tailor GmbH

  Endereço : Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e produtos têxteis incluídos 

nesta classe; coberturas de cama e mesa; cortinas para 

duche em matérias têxteis ou plástico; suportes de cor-

tina, em matérias têxteis; roupa de cama; coberturas 

para almofadas; cortinas em matérias têxteis ou plásti-

co; toalhas em matéria têxtil; roupa para uso domésti-

co; fronhas de travesseiros; coberturas para colchões; 

conjuntos individuais (de mesa), não em papel; guar-

danapos de mesa em matérias têxteis; guardanapos 

em matérias têxteis; coberturas para camas; roupa de 

banho, excepto vestuário; revestimentos de móveis [em 

matérias plásticas]; bases para decantadores em maté-

rias têxteis; revestimentos para mobiliário em matérias 

têxteis; toalhas de mesa, sem ser em papel; corredores 

de mesa em matérias têxteis; toalhas de mesa, sem ser 

em papel; roupa de mesa, sem ser em papel; capas para 

tampas de sanita em tecido; oleados; tapeçarias mu-

rais em matérias têxteis; lenços de bolso em matérias 

têxteis; tecidos para uso têxtil; tecidos; luvas de banho; 

toalhas de banho em matérias têxteis; toalhas de mão 

[sem ser em papel]; toalhas de praia; bandeiras, sem 

ser em papel; fronhas de almofada; revestimentos para 

mobiliário; mantas de viagem; cortinados em matérias 

têxteis ou em matérias plásticas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/09  Alemanha

N.º 30 2020 024 457.9

[210]  N.º : N/182273

[220]  Data de pedido : 2021/05/06

[730]  Requerente : Tom Tailor GmbH

  Endereço : Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Fatos; roupa de cerimónia; camisolas 

sem mangas; vestuário de trabalho; vestidos de bailes 

de finalistas; biquínis; soutiens; calções de banho; ves-

tuário; fatos de natação; bóinas; boxers; roupões de 

banho; camisolas; blusas de senhora; vestidos; mitenes; 

artigos de vestuário de lazer; cintos, vestuário; vestu-

ário de ginástica; galochas; polainas; calças de ganga; 

casacos [vestuário]; luvas, vestuário; cachecóis; cami-

sas; calças; camisetas; botinas; botas de cano curto; 

pantufas; suportes para vestuário [suspensórios]; cin-

tas elásticas [roupa interior]; calções curtos; chapéus; 

chapelaria; espartilhos [roupa interior]; gravatas; capu-

zes [vestuário]; fatos de carnaval; fatos de mardi gras; 

vestuário para criança; presilhas para calças; roupa 
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interior; babetes, sem ser em papel; roupões; casacos; 

bonés [artigos de chapelaria]; palas de boné; camisolas 

de dormir; casacos para a chuva; calçado; meias; xai-

les; véus [vestuário]; véus, escapulários; véus de peito; 

camisolas; cuecas; polos; parkas; pelerines; sandálias 

abertas à frente; pulôveres; combinados [vestuário]; 

vestuário para actividades ao ar livre; saias; collants; 

pijamas; sapatos de desporto, sapatos rasos; sapatos 

loafers; fatos-macaco; sapatos; borzeguins; botas; gás-

peas para botas; sandálias; jarreteiras; casacos de ce-

rimónia; tops de alças; vestuário para esqui; botas de 

esqui; vestuário de desporto; meias-calças; vestuário 

de malha; chinelas; t-shirts; togas; camisolas desporti-

vas; fatos de treino; fatos para teatro; uniformes; roupa 

interior; sobretudos [vestuário], coletes; grevas (polai-

nas); sandálias de enfiar no dedo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/09  Alemanha

N.º 30 2020 024 457.9

[210]  N.º : N/182303

[220]  Data de pedido : 2021/05/07

[730]  Requerente : Scotch & Soda B.V.

  Endereço : Jacobus Spijkerdreef 20, 2132 PZ 

Hoofddorp, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14 - -  

Benelux N.º 1431587

[210]  N.º : N/182305

[220]  Data de pedido : 2021/05/07

[730]  Requerente : Scotch & Soda B.V.

  Endereço : Jacobus Spijkerdreef 20, 2132 PZ 

Hoofddorp, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14 - -  

Benelux N.º 1431587

[210]  N.º : N/182308

[220]  Data de pedido : 2021/05/07

[730]  Requerente : Scotch & Soda B.V.

  Endereço : Jacobus Spijkerdreef 20, 2132 PZ 

Hoofddorp, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14 - -  

Benelux N.º 1431587

[210]  N.º : N/182724

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182820

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182824

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182993

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso domés-

tico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas (com 

excepção de pincéis); materiais para fazer escovas; vidro 

em bruto ou semitrabalhado (excepto vidro utilizado na 

construção); vidraria, porcelana e faiança não incluídas 

noutras classes; tampas para panelas; vasos para flores; 

coberturas para vasos de flores, sem ser em papel; mar-

mitas; saboneteiras; caixas para sabão; cerâmica em bar-

ro; serviços de mesa, excepto facas, garfos e colheres; 

serviços de café; serviços de chá; recipientes para beber; 

cafeteiras; bules; copos; chávenas; latas para armazena-

gem; jarros; decantadores; garrafas para bebidas; trens 

de cozinha; assadeiras; utensílios para cozedura no 

forno; potes; panelas; bases para copos, não sendo em 

papel ou têxteis; baldes (geleiras) para garrafas; baldes 

(geleiras) para vinho; baldes (geleiras) para champanhe; 

bandejas; cestos para o pão; taças para ovos; castiçais; 

candelabros; distribuidores de sabão; pulverizadores de 

perfume; atomizadores de perfume; vasos; abridores 

de garrafas; saca-rolhas; baldes para gelo; saleiros e pi-

menteiros; moinhos de pimenta manuais; argolas para 

guardanapos; porta-guardanapos; descansos para facas; 

suportes para velas luminárias; bases para panelas; luvas 

para forno; travessas; pratos de mesa; taças; saladeiras; 

caixas/recipientes de armazenamento; galheteiros; co-
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lheres de pau para cozinhar; colheres para regar com 

molho [utensílios de cozinha]; colheres para misturar 

[utensílios de cozinha]; baldes para champanhe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182994

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluí-

dos noutras classes; coberturas de cama e mesa; roupa 

de cama e cobertores; lençóis [têxteis]; lençóis ajusta-

dos; capas de edredão; coberturas de colchões; lençóis 

de cama; toalhas de banho turcas; toalhas; roupa de 

banho (sem ser vestuário); toalhas de banho; toalhas 

de praia; toalhas de rosto; cobertores; colchas; roupa 

de mesa; toalhas de mesa; guardanapos de pano; in-

dividuais de mesa (têxteis); toalhas de centro de mesa 

em matérias têxteis; individuais de mesa em matérias 

têxteis; roupa de casa; capas de almofadas; capas de-

corativas para almofadas; fronhas; coberturas para as-

sentos; coberturas em tecido [não ajustadas] para mó-

veis; cobertas de cama; cortinas; reposteiros; tecidos; 

lenços de bolso em matérias têxteis; colchas almofada-

das para camas; tecidos para toalhas de mesa; têxteis 

de cozinha; panos para a louça; cortinas de duche em 

matérias têxteis ou folhas de plástico; braçadeiras para 

cortinas em matérias têxteis; suportes para cortinas 

em matérias têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182995

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestu-

ário exterior para homem, senhora e criança; calça; 

calças de ganga; casacos; vestidos; saias; fatos; grava-

tas; roupão de banho; roupa de dormir; aventais para 

cozinhar; roupa interior; roupa interior de senhora; 

vestuário interior; espartilhos; hosiery ; peúgas; 

cintos (vestuário); suspensórios; lenços de cabeça e 

pescoço; chapéus; xales; luvas (vestuário); perneiras; 

bandanas; fatos de natação; roupas para crianças e 

bebés; calçado de lazer e citadino para homens e se-

nhoras; calçado infantil; roupas, calçado e chapelaria 

para desporto, especialmente para corrida, exercício 

físico, ginástica, ioga, golfe, ténis, squash, badminton, 

desporto aquático, vela, windsurf, canoagem, mergu-

lho, remo, esqui alpino, esqui todo o terreno, snowbo-

ard, futebol americano, basquete, andebol, voleibol, 

basebol, patinagem em linha, skate em prancha, pati-

nagem sobre rodas, hóquei, hóquei no gelo, patinagem 

no gelo, futebol, ciclismo, desportos equestres; ves-

tuário em malha; roupas para actividades ao ar livre 

nomeadamente para caminhada (hiking), caminhadas 

(trekking), escalada; calçado para actividades ao ar 

livre nomeadamente para caminhada (hiking), cami-

nhadas (trekking), e escalada.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182996

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Carpetes; tapetes para entrada de por-

tas; esteiras (tapetes); linóleo; outros materiais acol-

choados para revestimento de pavimentos existentes; 

tapeçarias murais (não têxteis); passadeiras; tapetes; 

tapetes de banho; papéis de parede têxteis.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183476

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

 WONG ROGERIO

  Endereço : 32 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183513

[220]  Data de pedido : 2021/06/03

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Singapore 138568

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Ágar-ágar para fins culinários; albumi-

na para fins de culinária; leite albuminoso; manteiga 

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

de amêndoa; óleo de amêndoa para al imentação; 

amêndoas, moídas; filetes de anchovas; pasta de an-

chovas; gorduras animais para alimentação; óleos ani-

mais para alimentação; saladas antipasto; compota de 

maçã; molho de maçã (compota); natas artif iciais 

(substitutos de produtos lácteos); sobremesas artificial 

à base de leite; aspic (gelatina); óleo de abacate para 

alimentos; bacon [toucinho]; produtos à base de bacon; 

feijão cozido; produtos de aperitivos à base de banana; 

aperitivos à base de feijão; coalhada de feijão; feijão, 

conservado; carne de vaca; produtos à base de carne 

de vaca; bebidas que consistem principalmente em lei-

te; bebidas com uma base de leite; bebidas predomi-

nante de leite; bebidas feitas a partir de iogurte; bebi-

das com uma base de leite; óleo de mistura para ali-

mentação; óleo de osso para alimentação; caldo de 

carne; caldos; hambúrgueres [patês de carne]; mantei-

ga; preparações de manteiga; substitutos de manteiga; 

creme de barrar; leitelho; produtos de leitelho; frutas 

cristalizadas; carne, peixe, ou carne de aves enlatados; 

óleo de canola; caçarolas [refeição preparada de carne 

ou legumes]; creme de chantilly; produtos de charcuta-

ria; queijo; patês de queijo; misturas de queijos; pasta 

de queijo; produtos de queijo; substitutos de queijo; 

galinha; pepitas de frango; produtos de frango; chili 

com carne; alimentos refrigerados constituídos predo-

minantemente ou principalmente por carne, peixe, 

marisco, caça, aves, legumes, substitutos de carne ou 

produtos lácteos; feijão de chili; pimentão; manteiga 

de cacau; bebidas à base de leite com sabor a cacau; 

creme de coco; gordura de coco; leite de côco; bebidas 

à base de leite de côco; óleo de coco para alimentação; 

aditivos de leite, em pó para café; carnes frias; salada 

de repolho; compotas; leite condensado; conservas; so-

pas de caldo; refeições cozinhadas que consistem prin-

cipalmente em carne, peixe, marisco, caça, aves, legu-

mes, substitutos de carne ou produtos lácteos; pratos 

de carne cozinhada; gorduras de cozinha; óleo de cozi-

nha; óleo de milho para alimentação; requeijão; nata; 

nata [produto lácteo]; queijo cremoso; creme de queijo 

para barrar; produtos à base de creme de queijo cre-

mosos; crème fraiche; sobremesas à base de natas; ba-
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tatas fritas; croquetes; coalhada [leite coalhado]; pro-

dutos de coalhada; caril [refeições preparadas princi-

palmente de carne, com ou sem arroz]; iogurtes à 

moda de creme de leite; sobremesas lácteas, à excep-

ção de gelados ou iogurtes congelados; produtos lácte-

os; substitutos de leite; produtos lácteos para barrar; 

bebidas à base de lacticínios; sobremesas à base de 

lacticínios; patês à base de lacticínios; pastas de barrar 

à base de lacticínios; sobremesas feitas principalmente 

a partir de produtos lácteos; sobremesas feitas princi-

palmente a partir de substitutos do leite; sobremesas 

feitas total ou principalmente de produtos lácteos; pro-

dutos à base de frutos secos; snacks à base de frutos 

secos; iogurtes para beber; bebidas à base de iogurte; 

bebidas predominantemente à base de leite; bebidas 

aromatizadas com chocolate e com uma base de leite; 

bebidas à base de produtos lácteos; bebidas, total ou 

principalmente, à base de leite; misturas secas para so-

pas; natas comestíveis; coalhada comestível; gorduras 

comestíveis; nozes comestíveis; óleos comestíveis; óle-

os e gorduras comestíveis; óleos comestíveis para utili-

zação em cozedura; óleos vegetais comestíveis; ovo 

produtos; substitutos dos ovos; ovos; azeite extra-vir-

gem; extractos para sopas; extractos de carne, peixe, 

marisco, caça, aves, legumes, substitutos de carne ou 

produtos lácteos; gorduras para alimentação; alimen-

tos à base de peixe; produtos à base de peixe prepara-

dos para consumo humano; peixe, não vivo; leite aro-

matizado; bebidas à base de leite aromatizado; iogur-

tes aromatizados; alimentos feitos principalmente a 

partir de leite; preparados alimentares constituídos 

principalmente por carne, peixe, marisco, caça, aves, 

legumes, substitutos de carne ou produtos lácteos; pro-

dutos alimentares constituídos principalmente por 

carne, peixe, marisco, caça, aves, legumes, substitutos 

de carne ou produtos lácteos; produtos alimentares 

constituídos principalmente por carne, peixe, marisco, 

caça, aves, legumes, sucedâneos de carne ou produtos 

lácteos; pastas para barrar alimentos sendo uma mis-

tura de óleos alimentares e gorduras comestíveis; pro-

dutos alimentares para barrar constituídos principal-

mente por carne, peixe, marisco, caça, aves, legumes, 

substitutos de carne ou produtos lácteos; pastas de 

barrar constituídas principalmente por gorduras co-

mestíveis; alimentos compostos por carne, peixe, ma-

risco, caça, aves, legumes, substitutos de carne ou pro-

dutos lácteos; proteína vegetal texturizada para utili-

zação como substituto da carne; produtos à base de 

batata frita; queijo fresco; refeições congeladas consti-

tuídas principalmente por carne, peixe, marisco, caça, 

aves, legumes, substitutos de carne ou produtos lácte-

os; frutas e legumes congelados, conservados, secos e 

cozinhados; pedaços de fruta; compotas de fruta; con-

centrados de fruta [purés]; conservas de fruta; sobre-

mesas de fruta; recheios de fruta; iogurtes aromatiza-

dos de fruta; compotas de fruta; geleias de fruta; mar-

melada de fruta; pastas de fruta; conservas de fruta; 

pastas de fruta para barrar; fruta, processada; sobre-

mesas à base de fruta; snacks à base de fruta; frutas, 

cozinhadas; produtos de caça [carne]; manteiga de 

alho; margarina de alho; pasta de alho para uso culi-

nário; produtos para barrar à base de alho; gelatina 

alimentar; ghee [óleo de manteiga purificada]; queijo 

de cabra; leite de cabra; óleo de grainhas de uva para 

uso alimentar; iogurte grego; óleo de amendoim para 

uso alimentar; guacamole; produtos lácteos com meta-

de da gordura; presunto [fiambre]; pastéis de batata 

fritos [hash browns]; óleo de avelã para uso alimentar; 

pastas de avelã; avelãs processadas; salsichas de ca-

chorro-quente; húmus; óleos hidrogenados para uso 

alimentar; imitações de queijo, natas e leite; doces [ge-

leias]; geleias comestíveis; kebabs; kefir; bebidas de 

ácido láctico; carne de cordeiro processada; banha; 

manteiga de limão; coalhada de limão; sumo de limão 

para fins culinários; leite de longa duração; produtos 

lácteos com baixo teor de gordura; iogurtes com baixo 

teor de gordura; óleo de macadâmia para alimentação; 

óleo de milho para alimentação; leite maltado [leite de 

malte], com predominância de leite; margarina; substi-

tutos de margarinas; marmelada; mascarpone; carne; 

extratos de carne; preparados de carne; produtos à 

base de carne; substitutos de carne; sucedâneos de car-

ne preparados a partir de cereais; sucedâneos de carne 

preparados a partir de plantas; carne, peixe, aves e 

caça; alimentos à base de carne; pastas de barrar à 

base de carne; leite e produtos lácteos; produtos à base 

de leite, com predominância de leite; bebidas à base de 

leite, com predominância de leite; natas de leite; sobre-

mesas à base de leite; bebidas à base de leite; leite de 

origem vegetal; produtos lácteos; substitutos do leite; 

leite, queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácte-

os; alimentos à base de leite; preparações à base de lei-

te; misturas para fazer sopa; concentrados de cogume-

los [puré]; puré de cogumelos; queijo não-lácteo; cre-

me não-lácteo; iogurte não laticínio; barras de snack à 

base de nozes e sementes; óleos de oleaginosas; produ-

tos de oleaginosas; produtos de oleaginosas para ali-

mentos; snacks à base de oleaginosas; produtos para 

barrar à base de oleaginosas; frutos oleaginosos pre-

parados; leite de aveia; óleos e gorduras para alimen-
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tos; óleos para alimentos; azeite para alimentos; pastas 

de azeitona; puré de azeitona; leite orgânico; óleo de 

palma para a alimentação; pastas contendo principal-

mente de carne, peixe, marisco, caça, aves, legumes, 

substitutos de carne ou produtos lácteos; recheios de 

pastelaria de carne, peixe, marisco, caça, aves, legu-

mes, substitutos de carne ou produtos lácteos; mantei-

ga de amendoim; leite de amendoim; bebidas à base de 

leite de amendoim; óleo de amendoim para alimentos; 

pasta de amendoim; pasta de amendoim para barrar; 

nozes pecans, preparadas; óleo de noz-pecã para ali-

mentos; pimentos, preparados; pickles [picles]; re-

cheios de tartes de carne, peixe, marisco, caça, aves, 

legumes, substitutos de carne ou produtos lácteos; óleo 

de pistache para alimentos; substitutos de carne à base 

de plantas; carne de porco; produtos de carne de por-

co; snacks à base de batata; batatas fritas; produtos de 

batata; produtos de aves; substitutos de aves; carne de 

aves; leite em pó; pratos e produtos à base de prepara-

dos de carne; aperitivos preparados, feitos principal-

mente de carne, peixe, marisco, caça, aves, legumes, 

sucedâneos de carne ou produtos lácteos; carne pro-

cessada, peixe, marisco, caça, aves, vegetais e produtos 

de substituição de carne; produtos constituídos princi-

palmente por ou feitos de carne, peixe, marisco, caça, 

aves de capoeira, legumes, substitutos de carne ou 

produtos lácteos; leite proteico; guisados [ragouts]; 

óleo de colza [couve-nabiça] para a alimentação; refei-

ções prontas a comer constituídas total ou substancial-

mente por carne, peixe, marisco, caça, aves de capoei-

ra, legumes, substitutos de carne ou produtos lácteos; 

óleo de farelo de arroz para alimentos; leite de arroz; 

bebidas à base de leite de arroz; óleo de açafrão para 

fins culinários; óleo para salada; saladas, predominan-

do vegetais; satay; produtos de salsicha; salsichas; pro-

dutos do mar; frutos do mar, não vivos; leite de sésa-

mo; óleo de sésamo; queijo de ovelha; leite de ovelha; 

gordura para cozedura; leite desnatado; alimentos para 

snacks compostos principalmente de carne, peixe, ma-

risco, caça, aves, legumes, substitutos de carne ou pro-

dutos lácteos; aperitivos feitos principalmente de car-

ne, peixe, marisco, caça, aves de capoeira, legumes, 

substitutos de carne ou produtos lácteos; preparações 

de sopa; sopas; nata azeda; substitutos de nada azeda; 

leite coalhado; produtos de leite coalhado; batatas fri-

tas de soja; bebidas à base de leite de soja; snacks à 

base de soja; substitutos lácteos à base de soja; óleo de 

soja para alimentação; carne de hambúrgueres de soja; 

batatas fritas de soja; creme de soja; sobremesas de 

soja; leite de soja; pastéis de soja; iogurte de soja; pre-

parações à base de soja; óleo de soja; fruta para bar-

rar; pastas para barrar constituídas total ou principal-

mente por produtos lácteos; pastas de barrar constituí-

das total ou principalmente por carne, peixe, marisco, 

caça, aves, legumes, substitutos de carne ou produtos 

lácteos; pastas de barrar derivadas do leite; pastas para 

barrar feitas de carne, peixe, marisco, caça, aves, legu-

mes, substitutos de carne ou produtos lácteos; pastas 

de barrar feitas a partir de óleos comestíveis; guisados; 

óleo de girassol para alimentação; snacks à base de 

milho doce; doces para barrar [compotas]; tahini; pro-

teína vegetal texturizada para utilização como exten-

sor de carne; tofu; pastilhas de hambúrgueres de tofu; 

pastilhas de tofu; snacks à base de tofu; paste de toma-

te; puré de tomate; leite UHT; hambúrgueres de vege-

tais; batatas fritas de vegetais; extractos vegetais para 

alimentação; gorduras vegetais para alimentos; produ-

tos alimentares vegetais; geleias de legumes; óleos ve-

getais para alimentos; saladas de legumes; gordura ve-

getal para cozedura; julianas [sopas]; batatas fritas à 

base de vegetais; nata à base de vegetais; alimentos à 

base de vegetais; substitutos de carne à base de vege-

tais; substitutos de leite à base de legumes; snacks à 

base de vegetais; pastas à base de legumes para barrar; 

alimentos vegetarianos feitos a partir de óleos e gor-

duras comestíveis; salsichas vegetarianas; óleo de no-

zes para alimentação; soro de leite; nata batida; natas 

para chantilly; leite integral; iogurte; bebidas à base de 

iogurte; bebidas de iogurte; sobremesas à base de io-

gurte; preparações à base de iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183514

[220]  Data de pedido : 2021/06/03

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Singapore 138568

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Aioli; molho Alfredo; pimenta da Ja-

maica; xarope de agave [adoçante natural]; confeitaria 

à base de amêndoa; farinha de amêndoa; pasta de 

amêndoa; pastéis de amêndoa; vinagre de cidra de 

maçã; tortas de maçã; molho de maçã [condimento]; 
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tartes de maçã; preparações aromáticas para alimenta-

ção; café ou chá artificial; bagels; baguettes [pães fran-

ceses]; confeitaria a ser arrefecida; produtos de pada-

ria; fermento em pó; especiarias para cozer; vinagre 

balsâmico; Baozi [pãezinhos recheados]; molho para 

barbecue; molhos para assar; misturas de massa; vina-

gre de cerveja; bebidas que consistem principalmente 

em chocolate, cacau, café ou chá; bebidas feitas de 

chocolate, cacau, café ou chá; biscoitos; massa de bis-

coitos; misturas para biscoitos; produtos de biscoitos; 

biscoitos [bolinhos]; misturas de condimentos; pão; 

massa para pão; pãezinhos; massa de pão; farinha de 

pão; misturas para pão; rolo de pão; pão, pastelaria e 

confeitaria; pão ralado; cereais para pequeno-almoço; 

brioche; molho castanho; açúcar mascavado; brownies; 

brioches; produtos de cacau; massa para bolos; massa 

de bolos; farinha de bolo; misturas para bolos; prepa-

rações para bolos; bolos; açúcar candy; molhos em 

conserva; caramelos [doçaria]; alimentos à base de ce-

reais, para consumo humano; alimentos à base de ce-

reais, para pequeno-almoço; preparações à base de ce-

reais; snacks à base de cereais; cereais, processados; 

hambúrgueres de queijo cheeseburgers  [sanduí-

ches]; bolo de queijo; molho de frango; tortas de fran-

go; óleo de malagueta para uso como tempero ou con-

dimento; pasta de pimenta para uso como tempero; 

molho de malagueta; condimentos à base de malague-

ta; molho de chimichurri; bolinhos chineses cozinha-

dos a vapor; chocolate; produtos à base de chocolate; 

bolos de chocolate; confeitaria de chocolate; produtos 

de chocolate; substitutos de chocolate; bebidas à base 

de chocolate; snacks à base de chocolate; produtos 

para barrar à base de chocolate; chutneys [condimen-

tos]; vinagre de cidra; cacau; bebidas à base de cacau; 

café; bebidas à base de café; aromas de café; substitu-

tos do café; café, chá, cacau e café artificial; condimen-

tos; confeitaria; misturas de bolachas; bolachas; essên-

cias para culinária; molhos para culinária; flocos de 

milho; alimentos à base de milho; snack foods à base 

de milho; bolachas de água e sal; molho de mirtilo 

[condimento]; bolos de creme; tortas de nata; misturas 

de crepes; crepes; biscoitos crocantes; croissants; cubi-

nhos de pão tostado; bolinhos; bolos de copo; pasta de 

caril; caril em pó; molho de caril; caril [condimento]; 

creme de ovos; creme de ovos em pó; sobremesas à 

base de creme de ovos; confeitaria de lacticínios; gela-

dos de lacticínios; pudins de sobremesa; molhos de 

imersão; massa de pasteleiro; mistura da massa; mo-

lhos para comida; molhos para saladas; massa seca; 

condimentos e temperos secos; gelos de fruta comestí-

veis; gelados comestíveis; especiarias comestíveis; es-

sências para cozinhar, para além dos óleos essenciais; 

essências para alimentos, excepto essências etéricas e 

óleos essenciais; essências para utilização na prepara-

ção de alimentos, com excepção dos óleos essenciais; 

massa de filo; pastéis de filo; molho de peixe; flapjacks 

[bolos de grelhados]; pão achatado; melhoradores de 

sabor para alimentos, para além dos óleos essenciais; 

aromas, à excepção de óleos essenciais, para alimentos 

ou bebidas; farinha; farinha e preparações feitas a par-

tir de cereais; snacks saborosos à base de farinha; con-

feitaria à base de farinha; produtos à base de farinha 

para alimentos; fondants [confeitaria]; molhos de co-

mida [molhos]; aromas de alimentação, para além dos 

óleos essenciais; produtos de alimentação contendo 

principalmente cereais; produtos de alimentação con-

tendo principalmente farinha; produtos de alimenta-

ção à base de pastelaria; condimentos de alimentação; 

pão fresco; massa fresca; tartes frescas; bebidas conge-

ladas [gelos comestíveis]; confeitaria congelada; con-

feitaria de lacticíneos congelada; gelados congelados; 

refeições congeladas constituídas principalmente por 

massa, macarrão ou arroz; pastelaria congelada; iogur-

te gelado [gelados alimentares]; confeites de iogurte 

congelado; molhos à base de frutas; confeitaria de fru-

ta; gelados de fruta; pastelaria de fruta; doce de açú-

car; molhos à base de alho; pão de alho; pasta de alho 

[condimento]; pasta de gengibre [condimento]; revesti-

mentos e coberturas brilhantes para doces; glacêr para 

produtos alimentares; glúten para a alimentação; xaro-

pe de melaço; batatas fritas à base de cereais (grãos); 

misturas para molho; hambúrgueres [sanduíches]; ex-

tractos de ervas aromáticas [condimentos]; mel; substi-

tutos do mel; rábano preparado (condimento); molho 

de malagueta picante; molho picante; gelo; confeitaria 

de gelo; gelados [sorvetes]; confeitaria de gelados; so-

bremesas para gelados; produtos de gelados; substitu-

tos de gelados; gelados, sorvetes e outros sorvetes co-

mestíveis; barras de leite gelado; picolé; glacê; creme 

de imitação; imitação de gelado; imitação de maionese; 

infusões, não medicinais; ketchup [molho]; alcaçuz 

[confeitaria]; macarrão; madalenas; merendas à base 

de milho; farinha de milho; maltose; extracto de malte 

para alimentos; vinagre de malte; xarope de bordo; 

marinadas; marinadas contendo condimentos; maione-

se; refeições; sucos de carne; tartes de carne [empadas 

de carne]; alho picado [tempero]; condimentos à base 

de mirina; miso; especiarias mistas; misturas para a 

confecção de produtos de padaria; misturas para a 

preparação de molhos; melaço; xarope de melaço para 
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fins culinários; muesli; muffins; pão multigrão; mostar-

da; preparações de mostarda para alimentos; vinagre 

de mostarda; molhos de imersão à base de mostarda; 

edulcorantes naturais; gelado não lácteo; talharim 

[massas com ovos]; nogado; confeitar ia à base de 

amendoim; farinhas de frutos oleaginosos; barras de 

aveia; alimentos à base de aveia; farinha de aveia; mis-

turas para panquecas; panquecas [crepes]; parfaits; 

massas alimentares; refeições preparadas à base de 

massa; produtos de massas al imentícias; pâtés en 

croûte (pasties); pastelaria; formas de massa para pas-

telaria; confeitaria de pastelaria; massa de pastelaria; 

produtos de pastelaria; produtos de pastelaria de 

amendoim; molho de amendoim; pimenta; molhos de 

pimenta; vinagre de pimenta; pesto [molhos]; tartes 

[empadas]; tortas contendo carne, peixe, marisco, caça, 

aves, legumes, substitutos de carne ou produtos lácte-

os; pão pita; bases de pizza; massa de pizza; pizzas; pi-

pocas; farinha de batata; produtos alimentares à base 

de farinha de batata; pralinés [bombons]; preparados 

para o fabrico de produtos de padaria; preparados 

para a confecção de produtos de confeitaria; prepara-

dos feitas a partir de cereais; pratos pré-cozinhados 

constituídos predominantemente por massa, arroz, 

macarrão, ou produtos à base de cereais; pratos prepa-

rados e refeições constituídos principalmente por mas-

sas, arroz, macarrão, ou produtos à base de cereais; 

pratos preparados e refeições feitos total ou principal-

mente de massa, arroz, macarrão, ou produtos à base 

de cereais; pratos e refeições de massas preparadas; 

pratos e refeições preparadas de arroz; snacks prepa-

rados feitos principalmente de massa, arroz, macarrão, 

ou produtos à base de cereais; pretzels; cereais proces-

sados; grãos processados; produtos constituídos princi-

palmente por massas, arroz, macarrão, ou produtos à 

base de cereais; pudins; massa folhada; quiches; ravio-

li; misturas para bolos prontas a cozer; molhos prontos 

a cozer; molho de tempero [condimento]; arroz; bola-

chas de arroz; farinha de arroz; mistura de arroz; pro-

dutos à base de arroz para alimentos; arroz, massas e 

macarrão; snacks à base de arroz; pão de centeio; sagú; 

creme de salada; pensos e molhos para salada; salsa; 

sal; sanduiches; molhos [condimentos]; rolos de salsi-

cha; molhos salgados; scones; marinada e misturas de 

temperos; temperos; sorbert [confeitaria]; vinagre de 

xerez; pão curto; snack foods compostos principalmente 

de pão, cereais, massas, cereais ou arroz; snack foods 

preparados a partir de pão, cereais, massas, cereais, 

ou arroz; sorbets [gelados]; fermento; farinha de soja; 

molho de soja; substitutos de gelados à base de soja; 

preparações à base de especiarias; especiarias; bolos 

de esponja; rolos de massa frita; amido para a alimen-

tação; açúcar; confeitaria de açúcar; substitutos do 

açúcar; açúcar, mel, melaço; molho agridoce e doce; 

doces; xarope para comida; tacos [alimentação]; cara-

melo de manteiga; tapioca; molho tártaro; tartes; chá; 

substitutos de chá; bebidas à base de chá; molho te-

riyaki; agentes espessantes para cozinhar alimentos; 

torradas; pão torrado; caramelos; molho de tomate; 

tortilhas; melaço; trifle (sobremesa); pão ázimo; aro-

mas de baunilha para alimentos ou bebidas; substitu-

tos de café à base de vegetais; vinagre; vinagre, molhos 

e outros condimentos; molhos à base de vinagre; bola-

chas; waffles [gaufres]; gelo de água; preparados de 

trigo para alimentos; snacks à base de trigo; farinha de 

trigo; pão integral; vinagre de vinho; molho worcester-

shire; sanduíches no formato de Wrap ; levedura; 

confeitaria de iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183515

[220]  Data de pedido : 2021/06/03

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Singapore 138568

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas sem álcool; ales(cerveja); 

bebidas à base de sumo de maçã; cerveja; águas ga-

sosas; sumo de coco; água de coco [bebida]; colas [re-

frigerantes]; concentrados para fazer sumos de fruta; 

água potável; bebidas energéticas; água aromatizada; 

sumos de fruta fresca; sumos de vegetais frescos; be-

bidas congeladas à base de fruta; bebidas à base de 

fruta e sumos de frutas; bebidas de frutas; bebidas à 

base de fruta; ginger ale [cerveja de gengibre]; bebidas 

isotónicas; limonadas; águas minerais e gaseificadas; 

sumos mistos de fruta; bebidas sem álcool; bebidas 

carbonatadas não alcoólicas; bebidas não-alcoólicas; 

bebidas de frutas, não alcoólicas; sumo de laranja; be-

bidas enriquecidas com proteínas; bebidas à base de 

arroz, com excepção dos sucedâneos de leite; cerveja 

de raízes; bebidas de frutos [smoothies]; refrigerantes; 

bebidas à base de soja, não sendo sucedâneos de leite; 
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água gaseificada; xaropes para fazer bebidas; bebidas 

à base de sumo de tomate; bebidas à base de vegetais; 

bebidas à base de legumes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183516

[220]  Data de pedido : 2021/06/03

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Singapore 138568

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; publicidade, marketing e 

serviços de promoção; publicidade e serviços de publi-

cidade; serviços de publicidade, marketing e promoção 

relacionados com produtos alimentares e bebidas; ser-

viços de publicidade, marketing e promoção relaciona-

dos com produtos de padaria; criação de marcas, ges-

tão, posicionamento e serviços estratégicos; serviços 

de administração e aconselhamento de empresas, con-

sultoria e informação; assistência em negócios comer-

ciais; gestão, organização e administração de empre-

sas; pesquisa de consumidores; serviços de publicidade 

digital; marketing directo; divulgação de material pu-

blicitário, de marketing e de publicidade; serviços de 

venda a retalho por correspondência; marketing; servi-

ços de publicidade online; serviços de venda a retalho 

online; serviços grossistas online; marketing de produ-

tos; merchandising de produtos; serviços promocionais 

e publicitários; marketing promocional; aconselha-

mento sobre produtos de consumo; fornecimento de 

informações sobre produtos de consumo relativos a 

produtos alimentares ou bebidas; serviços de promo-

ção de vendas; recolha, em benefício de outros, de 

uma variedade de bens (excluindo o seu transporte), 

permitindo aos clientes ver e comprar bens com conve-

niência; serviços por grosso relacionados com bens, 

alimentos e bebidas; serviços de retalho relacionados 

com produtos alimentares e bebidas; serviços de venda 

a retalho relacionados com produtos de padaria; servi-

ços de venda por grosso relacionados com produtos 

alimentares e bebidas; serviços de venda por grosso 

relacionados com produtos de panificação; serviços a 

retalho ou por grosso de aioli, xarope de agave, ales 

(cerveja), confeitaria de amêndoa, farinha de amên-

doa, leite de amêndoa, pastéis de amêndoa, gorduras e 

óleos animais, vinagre de cidra de maçã, sumo de 

maçã, tortas e tartes de maçã, molho de maçã, prepa-

rações aromáticas, café ou chá artificial, sobremesas à 

base de natas e leite artificiais, bagels, baguetes, pro-

dutos de padaria, especiarias para cozer, vinagre bal-

sâmico, baozi, molho para barbecue, misturas de mas-

sas, produtos à base de carne de vaca, cerveja, bebidas, 

biscoitos, biscoitos, óleo de mistura, misturas de con-

dimentos, pão, massa de pão, farinha de pão, misturas 

para pão, cereais de pequeno-almoço, brioche, ham-

búrgueres, brioches, manteiga, substitutos de mantei-

ga, creme de barrar, leitelho, produtos de cacau, massa 

para bolos e massa de bolo, farinha e misturas de bolo, 

bolos, óleo de canola, caramelos, águas gasosas, ali-

mentos e snacks à base de cereais, preparações à base 

de cereais, produtos de cereais, cereais, creme de 

chantilly, queijo, produtos de queijo, substitutos de 

queijo, frango, pepitas de frango, produtos de frango, 

molhos e temperos de malagueta, refeições e alimen-

tos refrigerados, molho chimichurri, chocolate, confei-

taria e produtos de chocolate, sucedâneos de chocola-

te, chutneys, vinagre de cidra, cacau, produtos de ca-

cau, sumo de coco, leite de coco, café, colas, compotas, 

concentrados, condimentos, confeitaria, bolachas, 

misturas de bolachas, essências para culinária, molhos 

para culinária, conservas, gorduras de cozinha, óleo 

de cozinha, flocos de milho, óleo de milho, alimentos à 

base de milho e snacks, bolachas de água e sal, molho 

de mirtilo, natas, bolos de natas, queijo cremoso, cre-

me de queijo para barrar, produtos à base de creme de 

queijo cremosos, crème fraiche, biscoitos crocantes, 

batatas fritas, croissants, croquetes, cubinhos de pão 

tostado, bolinhos, bolos de copo, coalhada, caril em 

pó, molho de caril, creme de ovos, iogurtes à moda de 

creme de leite, sobremesas à base de creme de ovos, 

confeitaria de lacticínios, produtos lácteos, substitutos 

de leite, bebidas à base de lacticínios, produtos lácteos 

para barrar, sobremesas, molhos de imersão, massa de 

pasteleiro, molhos para comida, molhos para saladas, 

iogurtes para beber, bebidas, condimentos e temperos 

secos, natas comestíveis, gorduras comestíveis, gelados 

comestíveis, nozes comestíveis, óleos comestíveis, ovo-

produtos, ovos, bebidas energéticas, essências para co-

zinhar, essências para alimentos, azeite extra-virgem, 

gorduras, pastéis de filo, alimentos à base de peixe, 

peixe, produtos de peixe, flapjacks, pão achatado, me-

lhoradores de sabor, leite aromatizado e iogurtes, água 

aromatizada, aromas, farinha, produtos de farinha, 
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fondants, molhos de comida, aromas de alimentação, 

preparações de alimentação, produtos de alimentação, 

condimentos de alimentação, produtos alimentares 

para barrar, proteína vegetal texturizada, pão fresco, 

fruta fresca e sumos de vegetais, queijo fresco, bebidas 

confeitaria congelada, gelo congelado, refeições con-

geladas, pastelaria congelada, iogurte congelado, fru-

tas, bebidas de fruta, compotas de fruta, concentrados 

de fruta, confeitaria de fruta, conservas de fruta, so-

bremesas de fruta, compotas de fruta, geleias de fruta, 

marmelada de fruta, conservas de fruta, pastas de fru-

ta para barrar, snacks à base de fruta, doce de açúcar, 

caça, pão de alho, manteiga de alho, pasta de alho, 

molhos à base de alho, produtos para barrar à base de 

alho, gelatina alimentar, ghee, cerveja de gengibre, 

pasta de gengibre, esmaltes, glúten, queijo de cabra, 

leite de cabra, xarope de melaço, produtos de grão, 

óleo de grainhas de uva, misturas para molho, iogurte 

grego, óleo de amendoim, guacamole, presunto, ham-

búrgueres de carne moída, castanhas de haxixe, óleo 

de avelã, pastas de avelã, avelãs, mel, substitutos do 

mel, rábano silvestre, molho de malagueta picante, 

molho picante, húmus, óleos hidrogenados, confeitaria 

de gelo, gelados, produtos de gelado, substitutos de ge-

lado, picolé, imitações de queijo, creme de imitação, 

imitação de gelado, maionese de imitação, imitação de 

carne, imitação de leite, infusões, bebidas isotónicas, 

compotas, geleias, kebabs, kefir, ketchup, bebidas de 

ácido láctico, cordeiro, banha, manteiga de limão, coa-

lhada de limão, sumo de limão, limonadas, alcaçuz, 

produtos lácteos com baixo teor de gordura, iogurtes 

com baixo teor de gordura, óleo de macadâmia, óleo 

de milho, produtos de milho, leite maltado, maltose, 

vinagre de malte, margarina, substitutos de margarina, 

marinadas, marmelada, mascarpone, maionese, refei-

ções, extractos de carne, molhos de carne, preparados 

de carne, produtos de carne, substitutos de carne, 

substitutos de carne preparados a partir de plantas, 

alimentos à base de carne, pastas de barrar à base de 

carne, leite, leite e produtos lácteos, produtos à base 

de leite, bebidas lácteas, natas lácteas, sobremesas lác-

teas, leite de origem vegetal, substitutos do leite, ali-

mentos e preparações à base de leite, águas minerais e 

gaseificadas, misturas de especiarias, misturas para fa-

zer produtos de padaria, melaço, muesli, muffins, pão 

multigrão, mostarda, preparações de mostarda, edul-

corantes naturais, bebidas não alcoólicas e bebidas, 

queijo não lacticíneo, gelado não lacticíneo, macarrão, 

torrão, nozes e lanchonetes à base de sementes, confei-

taria à base de amendoim, óleos de oleaginosas, pro-

dutos de oleaginosas, produtos para barrar à base de 

oleaginosas, frutos oleaginosos, leite de aveia, alimen-

tos à base de aveia, farinha de aveia, óleos e gorduras, 

azeite, pastas de azeitona, puré de azeitona, óleo de 

palma, panquecas, massas, produtos de massas alimen-

tícias, pastéis, pastelaria, confeitaria de pastelaria, 

produtos de pastelaria, óleo de amendoim para ali-

mentos, produtos de pastelaria de amendoim, pasta de 

amendoim, pasta de amendoim para barrar, nozes pe-

cans, óleo de noz-pecã, pimentos, molhos de pimenta, 

pesto [molhos], pickles [picles], tartes [empadas], óleo 

de pistache, pão pita, pizzas, sucedâneos, à base de 

plantas, de produtos lácteos, sobremesas à base de 

plantas, imitação de galinha à base de plantas, imita-

ção de carne à base de plantas, sucedâneos de carne à 

base de plantas, sucedâneos do leite à base de plantas, 

sucedâneos de aves de capoeira à base de plantas, lan-

ches à base de plantas, pipocas, carne de porco, produ-

tos de carne de porco, produtos à base de batata, snacks 

à base de batata, batatas fritas, produtos à base de ba-

tata, produtos de aves, substitutos de aves, aves, leite 

em pó, pralinés [bombons], pratos pré-cozinhados, re-

feições pré-cozinhadas, pratos preparados, refeições 

preparadas, pratos e produtos preparados, pratos pre-

parados de arroz e refeições, snacks preparados, pret-

zels, cereais e grãos processados, leite proteíco, pu-

dins, massa folhada, quiches, ragouts, óleo de colza, 

ravioli, refeições prontas, misturas prontas para cozer, 

molhos prontos, molho de tempero, arroz, óleo de fa-

relo de arroz, farinha de arroz, leite de arroz, produtos 

à base de arroz, bebidas à base de arroz, snack food à 

base de arroz, pão de centeio, óleo de açafrão, creme 

de salada, pensos e molhos para salada, óleo para sala-

da, saladas, sal, salsa, sanduíches, satay, molhos, salsi-

chas, rolos de salsichas, molhos salgados, scones, pro-

dutos do mar, frutos do mar, temperos, leite de sésa-

mo, óleo de sésamo, queijo de ovelha, leite de ovelha, 

sherbet, vinagre de xerez, biscoitos, gordura para co-

zedura, leite desnatado, batidos, snack foods, refrige-

rantes, sorvetes, preparações de sopa, sopas, creme 

azedo, substitutos do creme azedo, leite azedo, produ-

tos lácteos azedos, pasta de soja, batatas fritas de soja, 

bebidas à base de leite de soja, snacks à base de soja, 

substitutos lácteos à base de soja, óleo de soja, carne 

de hambúrgueres de soja, batatas fritas de soja, creme 

de soja, sobremesas de soja, farinha de soja, leite de 

soja, pastéis de soja, produtos de soja, iogurte de soja, 

bebidas à base de soja, preparações à base de soja, 

óleo de soja, fruta para barrar, pastas de barrar, pre-

parações à base de especiarias, especiarias, rolos de 
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massa frita, amido, guisados, açúcar, confeitaria de 

açúcar, substitutos do açúcar, óleo de girassol, doces, 

snacks à base de milho doce, doces para barrar, xaro-

pe, tacos [alimentação], caramelo de manteiga, tahini, 

tapioca, molho tártaro, tartes, chá, substitutos de chá, 

bebidas à base de chá, proteína vegetal texturizada, 

agentes espessantes, torradas, caramelos, tofu, pasti-

lhas de hambúrgueres de tofu, pastilhas de tofu, snacks 

à base de tofu, pasta de tomate, puré de tomate, molho 

de tomate, tortilhas, melaço, bagatela, leite uht, pão 

ázimo, aromas de baunilha, hambúrgueres vegetais, 

batatas fritas vegetais, extractos vegetais, gorduras ve-

getais, produtos alimentares vegetais, geleias de legu-

mes, óleos vegetais, saladas de legumes, gordura vege-

tal para cozedura, julianas [sopas], bebidas à base de 

vegetais, batatas fritas à base de vegetais, creme à base 

de vegetais, alimentação à base de vegetais, substitutos 

de carne à base de vegetais, substitutos de leite à base 

de legumes, snack à base de vegetais, pastas de barrar 

à base de vegetais, alimentos vegetarianos, salsichas 

vegetarianas, vinagre, molhos à base de vinagre, bola-

chas, waffles [gaufres], óleo de nozes, gelo de água, fa-

rinha de trigo, preparações de trigo, snacks à base de 

trigo, soro de leite, natas batidas, natas para chantilly, 

pão integral, leite integral, vinagre de vinho, molho 

Worcestershire, sanduíches no formato de Wrap , 

levedura, iogurte, bebidas à base de iogurte, bebidas 

de iogurte, confeitaria de iogurte, sobremesas de io-

gurte, preparações de iogurte e produtos de iogurte, 

iogurte, bebidas à base de iogurte, bebidas de iogurte, 

confeitaria de iogurte, sobremesas de iogurte, prepa-

rações de iogurte e produtos de iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183517

[220]  Data de pedido : 2021/06/03

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Singapore 138568

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Ágar-ágar para fins culinários; albumi-

na para fins de culinária; leite albuminoso; manteiga 

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

de amêndoa; óleo de amêndoa para al imentação; 

amêndoas, moídas; filetes de anchovas; pasta de an-

chovas; gorduras animais para alimentação; óleos ani-

mais para alimentação; saladas antipasto; compota de 

maçã; molho de maçã (compota); natas artif iciais 

(substitutos de produtos lácteos); sobremesas artificial 

à base de leite; aspic (gelatina); óleo de abacate para 

alimentos; bacon [toucinho]; produtos à base de bacon; 

feijão cozido; produtos de aperitivos à base de banana; 

aperitivos à base de feijão; coalhada de feijão; feijão, 

conservado; carne de vaca; produtos à base de carne 

de vaca; bebidas que consistem principalmente em lei-

te; bebidas com uma base de leite; bebidas predomi-

nante de leite; bebidas feitas a partir de iogurte; bebi-

das com uma base de leite; óleo de mistura para ali-

mentação; óleo de osso para alimentação; caldo de 

carne; caldos; hambúrgueres [patês de carne]; mantei-

ga; preparações de manteiga; substitutos de manteiga; 

creme de barrar; leitelho; produtos de leitelho; frutas 

cristalizadas; carne, peixe, ou carne de aves enlatados; 

óleo de canola; caçarolas [refeição preparada de carne 

ou legumes]; creme de chantilly; produtos de charcuta-

ria; queijo; patês de queijo; misturas de queijos; pasta 

de queijo; produtos de queijo; substitutos de queijo; 

galinha; pepitas de frango; produtos de frango; chili 

com carne; alimentos refrigerados constituídos predo-

minantemente ou principalmente por carne, peixe, 

marisco, caça, aves, legumes, substitutos de carne ou 

produtos lácteos; feijão de chili; pimentão; manteiga 

de cacau; bebidas à base de leite com sabor a cacau; 

creme de coco; gordura de coco; leite de côco; bebidas 

à base de leite de côco; óleo de coco para alimentação; 

aditivos de leite, em pó para café; carnes frias; salada 

de repolho; compotas; leite condensado; conservas; so-

pas de caldo; refeições cozinhadas que consistem prin-

cipalmente em carne, peixe, marisco, caça, aves, legu-

mes, substitutos de carne ou produtos lácteos; pratos 

de carne cozinhada; gorduras de cozinha; óleo de cozi-

nha; óleo de milho para alimentação; requeijão; nata; 

nata [produto lácteo]; queijo cremoso; creme de queijo 

para barrar; produtos à base de creme de queijo cre-

mosos; crème fraiche; sobremesas à base de natas; ba-

tatas fritas; croquetes; coalhada [leite coalhado]; pro-

dutos de coalhada; caril [refeições preparadas princi-

palmente de carne, com ou sem arroz]; iogurtes à 

moda de creme de leite; sobremesas lácteas, à excep-

ção de gelados ou iogurtes congelados; produtos lácte-

os; substitutos de leite; produtos lácteos para barrar; 

bebidas à base de lacticínios; sobremesas à base de 

lacticínios; patês à base de lacticínios; pastas de barrar 



N.º 42 — 20-10-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14671

à base de lacticínios; sobremesas feitas principalmente 

a partir de produtos lácteos; sobremesas feitas princi-

palmente a partir de substitutos do leite; sobremesas 

feitas total ou principalmente de produtos lácteos; pro-

dutos à base de frutos secos; snacks à base de frutos 

secos; iogurtes para beber; bebidas à base de iogurte; 

bebidas predominantemente à base de leite; bebidas 

aromatizadas com chocolate e com uma base de leite; 

bebidas à base de produtos lácteos; bebidas, total ou 

principalmente, à base de leite; misturas secas para so-

pas; natas comestíveis; coalhada comestível; gorduras 

comestíveis; nozes comestíveis; óleos comestíveis; óle-

os e gorduras comestíveis; óleos comestíveis para utili-

zação em cozedura; óleos vegetais comestíveis; ovo 

produtos; substitutos dos ovos; ovos; azeite extra-vir-

gem; extractos para sopas; extractos de carne, peixe, 

marisco, caça, aves, legumes, substitutos de carne ou 

produtos lácteos; gorduras para alimentação; alimen-

tos à base de peixe; produtos à base de peixe prepara-

dos para consumo humano; peixe, não vivo; leite aro-

matizado; bebidas à base de leite aromatizado; iogur-

tes aromatizados; alimentos feitos principalmente a 

partir de leite; preparados alimentares constituídos 

principalmente por carne, peixe, marisco, caça, aves, 

legumes, substitutos de carne ou produtos lácteos; pro-

dutos alimentares constituídos principalmente por 

carne, peixe, marisco, caça, aves, legumes, substitutos 

de carne ou produtos lácteos; produtos alimentares 

constituídos principalmente por carne, peixe, marisco, 

caça, aves, legumes, sucedâneos de carne ou produtos 

lácteos; pastas para barrar alimentos sendo uma mis-

tura de óleos alimentares e gorduras comestíveis; pro-

dutos alimentares para barrar constituídos principal-

mente por carne, peixe, marisco, caça, aves, legumes, 

substitutos de carne ou produtos lácteos; pastas de 

barrar constituídas principalmente por gorduras co-

mestíveis; alimentos compostos por carne, peixe, ma-

risco, caça, aves, legumes, substitutos de carne ou pro-

dutos lácteos; proteína vegetal texturizada para utili-

zação como substituto da carne; produtos à base de 

batata frita; queijo fresco; refeições congeladas consti-

tuídas principalmente por carne, peixe, marisco, caça, 

aves, legumes, substitutos de carne ou produtos lácte-

os; frutas e legumes congelados, conservados, secos e 

cozinhados; pedaços de fruta; compotas de fruta; con-

centrados de fruta [purés]; conservas de fruta; sobre-

mesas de fruta; recheios de fruta; iogurtes aromatiza-

dos de fruta; compotas de fruta; geleias de fruta; mar-

melada de fruta; pastas de fruta; conservas de fruta; 

pastas de fruta para barrar; fruta, processada; sobre-

mesas à base de fruta; snacks à base de fruta; frutas, 

cozinhadas; produtos de caça [carne]; manteiga de 

alho; margarina de alho; pasta de alho para uso culi-

nário; produtos para barrar à base de alho; gelatina 

alimentar; ghee [óleo de manteiga purificada]; queijo 

de cabra; leite de cabra; óleo de grainhas de uva para 

uso alimentar; iogurte grego; óleo de amendoim para 

uso alimentar; guacamole; produtos lácteos com meta-

de da gordura; presunto [fiambre]; pastéis de batata 

fritos [hash browns]; óleo de avelã para uso alimentar; 

pastas de avelã; avelãs processadas; salsichas de ca-

chorro-quente; húmus; óleos hidrogenados para uso 

alimentar; imitações de queijo, natas e leite; doces [ge-

leias]; geleias comestíveis; kebabs; kefir; bebidas de 

ácido láctico; carne de cordeiro processada; banha; 

manteiga de limão; coalhada de limão; sumo de limão 

para fins culinários; leite de longa duração; produtos 

lácteos com baixo teor de gordura; iogurtes com baixo 

teor de gordura; óleo de macadâmia para alimentação; 

óleo de milho para alimentação; leite maltado [leite de 

malte], com predominância de leite; margarina; substi-

tutos de margarinas; marmelada; mascarpone; carne; 

extratos de carne; preparados de carne; produtos à 

base de carne; substitutos de carne; sucedâneos de car-

ne preparados a partir de cereais; sucedâneos de carne 

preparados a partir de plantas; carne, peixe, aves e 

caça; alimentos à base de carne; pastas de barrar à 

base de carne; leite e produtos lácteos; produtos à base 

de leite, com predominância de leite; bebidas à base de 

leite, com predominância de leite; natas de leite; sobre-

mesas à base de leite; bebidas à base de leite; leite de 

origem vegetal; produtos lácteos; substitutos do leite; 

leite, queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácte-

os; alimentos à base de leite; preparações à base de lei-

te; misturas para fazer sopa; concentrados de cogume-

los [puré]; puré de cogumelos; queijo não-lácteo; cre-

me não-lácteo; iogurte não laticínio; barras de snack à 

base de nozes e sementes; óleos de oleaginosas; produ-

tos de oleaginosas; produtos de oleaginosas para ali-

mentos; snacks à base de oleaginosas;produtos para 

barrar à base de oleaginosas; frutos oleaginosos pre-

parados; leite de aveia; óleos e gorduras para alimen-

tos; óleos para alimentos; azeite para alimentos; pastas 

de azeitona; puré de azeitona; leite orgânico; óleo de 

palma para a alimentação; pastas contendo principal-

mente de carne, peixe, marisco, caça, aves, legumes, 

substitutos de carne ou produtos lácteos; recheios de 

pastelaria de carne, peixe, marisco, caça, aves, legu-

mes, substitutos de carne ou produtos lácteos; mantei-

ga de amendoim; leite de amendoim; bebidas à base de 
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leite de amendoim; óleo de amendoim para alimentos; 

pasta de amendoim; pasta de amendoim para barrar; 

nozes pecans, preparadas; óleo de noz-pecã para ali-

mentos; pimentos, preparados; pickles [picles]; re-

cheios de tartes de carne, peixe, marisco, caça, aves, 

legumes, substitutos de carne ou produtos lácteos; óleo 

de pistache para alimentos; substitutos de carne à base 

de plantas; carne de porco; produtos de carne de por-

co; snacks à base de batata; batatas fritas; produtos de 

batata; produtos de aves; substitutos de aves; carne de 

aves; leite em pó; pratos e produtos à base de prepara-

dos de carne; aperitivos preparados, feitos principal-

mente de carne, peixe, marisco, caça, aves, legumes, 

sucedâneos de carne ou produtos lácteos; carne pro-

cessada, peixe, marisco, caça, aves, vegetais e produtos 

de substituição de carne; produtos constituídos princi-

palmente por ou feitos de carne, peixe, marisco, caça, 

aves de capoeira, legumes, substitutos de carne ou 

produtos lácteos; leite proteico; guisados [ragouts]; 

óleo de colza [couve-nabiça] para a alimentação; refei-

ções prontas a comer constituídas total ou substancial-

mente por carne, peixe, marisco, caça, aves de capoei-

ra, legumes, substitutos de carne ou produtos lácteos; 

óleo de farelo de arroz para alimentos; leite de arroz; 

bebidas à base de leite de arroz; óleo de açafrão para 

fins culinários; óleo para salada; saladas, predominan-

do vegetais; satay; produtos de salsicha; salsichas; pro-

dutos do mar; frutos do mar, não vivos; leite de sésa-

mo; óleo de sésamo; queijo de ovelha; leite de ovelha; 

gordura para cozedura; leite desnatado; alimentos para 

snacks compostos principalmente de carne, peixe, ma-

risco, caça, aves, legumes, substitutos de carne ou pro-

dutos lácteos; aperitivos feitos principalmente de car-

ne, peixe, marisco, caça, aves de capoeira, legumes, 

substitutos de carne ou produtos lácteos; preparações 

de sopa; sopas; nata azeda; substitutos de nada azeda; 

leite coalhado; produtos de leite coalhado; batatas fri-

tas de soja; bebidas à base de leite de soja; snacks à 

base de soja; substitutos lácteos à base de soja; óleo de 

soja para alimentação; carne de hambúrgueres de soja; 

batatas fritas de soja; creme de soja; sobremesas de 

soja; leite de soja; pastéis de soja; iogurte de soja; pre-

parações à base de soja; óleo de soja; fruta para bar-

rar; pastas para barrar constituídas total ou principal-

mente por produtos lácteos; pastas de barrar constituí-

das total ou principalmente por carne, peixe, marisco, 

caça, aves, legumes, substitutos de carne ou produtos 

lácteos; pastas de barrar derivadas do leite; pastas para 

barrar feitas de carne, peixe, marisco, caça, aves, legu-

mes, substitutos de carne ou produtos lácteos; pastas 

de barrar feitas a partir de óleos comestíveis; guisados; 

óleo de girassol para alimentação; snacks à base de 

milho doce; doces para barrar [compotas]; tahini; pro-

teína vegetal texturizada para utilização como exten-

sor de carne; tofu; pastilhas de hambúrgueres de tofu; 

pastilhas de tofu; snacks à base de tofu; paste de toma-

te; puré de tomate; leite UHT; hambúrgueres de vege-

tais; batatas fritas de vegetais; extractos vegetais para 

alimentação; gorduras vegetais para alimentos; produ-

tos alimentares vegetais; geleias de legumes; óleos ve-

getais para alimentos; saladas de legumes; gordura ve-

getal para cozedura; julianas [sopas]; batatas fritas à 

base de vegetais; nata à base de vegetais; alimentos à 

base de vegetais; substitutos de carne à base de vege-

tais; substitutos de leite à base de legumes; snacks à 

base de vegetais; pastas à base de legumes para barrar; 

alimentos vegetarianos feitos a partir de óleos e gor-

duras comestíveis; salsichas vegetarianas; óleo de no-

zes para alimentação; soro de leite; nata batida; natas 

para chantilly; leite integral; iogurte; bebidas à base de 

iogurte; bebidas de iogurte; sobremesas à base de io-

gurte; preparações à base de iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183518

[220]  Data de pedido : 2021/06/03

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Singapore 138568

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Aioli; molho Alfredo; pimenta da Ja-

maica; xarope de agave [adoçante natural]; confeitaria 

à base de amêndoa; farinha de amêndoa; pasta de 

amêndoa; pastéis de amêndoa; vinagre de cidra de 

maçã; tortas de maçã; molho de maçã [condimento]; 

tartes de maçã; preparações aromáticas para alimenta-

ção; café ou chá artificial; bagels; baguettes [pães fran-

ceses]; confeitaria a ser arrefecida; produtos de pada-

ria; fermento em pó; especiarias para cozer; vinagre 

balsâmico; Baozi [pãezinhos recheados]; molho para 

barbecue; molhos para assar; misturas de massa; vina-

gre de cerveja; bebidas que consistem principalmente 

em chocolate, cacau, café ou chá; bebidas feitas de 

chocolate, cacau, café ou chá; biscoitos; massa de bis-

coitos; misturas para biscoitos; produtos de biscoitos; 

biscoitos [bolinhos]; misturas de condimentos; pão; 

massa para pão; pãezinhos; massa de pão; farinha de 
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pão; misturas para pão; rolo de pão; pão, pastelaria e 

confeitaria; pão ralado; cereais para pequeno-almoço; 

brioche; molho castanho; açúcar mascavado; brownies; 

brioches; produtos de cacau; massa para bolos; massa 

de bolos; farinha de bolo; misturas para bolos; prepa-

rações para bolos; bolos; açúcar candy; molhos em 

conserva; caramelos [doçaria]; alimentos à base de ce-

reais, para consumo humano; alimentos à base de ce-

reais, para pequeno-almoço; preparações à base de ce-

reais; snacks à base de cereais; cereais, processados; 

hambúrgueres de queijo cheeseburgers  [sanduí-

ches]; bolo de queijo; molho de frango; tortas de fran-

go; óleo de malagueta para uso como tempero ou con-

dimento; pasta de pimenta para uso como tempero; 

molho de malagueta; condimentos à base de malague-

ta; molho de chimichurri; bolinhos chineses cozinha-

dos a vapor; chocolate; produtos à base de chocolate; 

bolos de chocolate; confeitaria de chocolate; produtos 

de chocolate; substitutos de chocolate; bebidas à base 

de chocolate; snacks à base de chocolate; produtos 

para barrar à base de chocolate; chutneys [condimen-

tos]; vinagre de cidra; cacau; bebidas à base de cacau; 

café; bebidas à base de café; aromas de café; substitu-

tos do café; café, chá, cacau e café artificial; condimen-

tos; confeitaria; misturas de bolachas; bolachas; essên-

cias para culinária; molhos para culinária; flocos de 

milho; alimentos à base de milho; snack foods à base 

de milho; bolachas de água e sal; molho de mirtilo 

[condimento]; bolos de creme; tortas de nata; misturas 

de crepes; crepes; biscoitos crocantes; croissants; cubi-

nhos de pão tostado; bolinhos; bolos de copo; pasta de 

caril; caril em pó; molho de caril; caril [condimento]; 

creme de ovos; creme de ovos em pó; sobremesas à 

base de creme de ovos; confeitaria de lacticínios; gela-

dos de lacticínios; pudins de sobremesa; molhos de 

imersão; massa de pasteleiro; mistura da massa; mo-

lhos para comida; molhos para saladas; massa seca; 

condimentos e temperos secos; gelos de fruta comestí-

veis; gelados comestíveis; especiarias comestíveis; es-

sências para cozinhar, para além dos óleos essenciais; 

essências para alimentos, excepto essências etéricas e 

óleos essenciais; essências para utilização na prepara-

ção de alimentos, com excepção dos óleos essenciais; 

massa de filo; pastéis de filo; molho de peixe; flapjacks 

[bolos de grelhados]; pão achatado; melhoradores de 

sabor para alimentos, para além dos óleos essenciais; 

aromas, à excepção de óleos essenciais, para alimentos 

ou bebidas; farinha; farinha e preparações feitas a par-

tir de cereais; snacks saborosos à base de farinha; con-

feitaria à base de farinha; produtos à base de farinha 

para alimentos; fondants [confeitaria]; molhos de co-

mida [molhos]; aromas de alimentação, para além dos 

óleos essenciais; produtos de alimentação contendo 

principalmente cereais; produtos de alimentação con-

tendo principalmente farinha; produtos de alimenta-

ção à base de pastelaria; condimentos de alimentação; 

pão fresco; massa fresca; tartes frescas; bebidas conge-

ladas [gelos comestíveis]; confeitaria congelada; con-

feitaria de lacticíneos congelada; gelados congelados; 

refeições congeladas constituídas principalmente por 

massa, macarrão ou arroz; pastelaria congelada; iogur-

te gelado [gelados alimentares]; confeites de iogurte 

congelado; molhos à base de frutas; confeitaria de fru-

ta; gelados de fruta; pastelaria de fruta; doce de açú-

car; molhos à base de alho; pão de alho; pasta de alho 

[condimento]; pasta de gengibre [condimento]; revesti-

mentos e coberturas brilhantes para doces; glacêr para 

produtos alimentares; glúten para a alimentação; xaro-

pe de melaço; batatas fritas à base de cereais (grãos); 

misturas para molho; hambúrgueres [sanduíches]; ex-

tractos de ervas aromáticas [condimentos]; mel; substi-

tutos do mel; rábano preparado (condimento); molho 

de malagueta picante; molho picante; gelo; confeitaria 

de gelo; gelados [sorvetes]; confeitaria de gelados; so-

bremesas para gelados; produtos de gelados; substitu-

tos de gelados; gelados, sorvetes e outros sorvetes co-

mestíveis; barras de leite gelado; picolé; glacê; creme 

de imitação; imitação de gelado; imitação de maionese; 

infusões, não medicinais; ketchup [molho]; alcaçuz 

[confeitaria]; macarrão; madalenas; merendas à base 

de milho; farinha de milho; maltose; extracto de malte 

para alimentos; vinagre de malte; xarope de bordo; 

marinadas; marinadas contendo condimentos; maione-

se; refeições; sucos de carne; tartes de carne [empadas 

de carne]; alho picado [tempero]; condimentos à base 

de mirina; miso; especiarias mistas; misturas para a 

confecção de produtos de padaria; misturas para a 

preparação de molhos; melaço; xarope de melaço para 

fins culinários; muesli; muffins; pão multigrão; mostar-

da; preparações de mostarda para alimentos; vinagre 

de mostarda; molhos de imersão à base de mostarda; 

edulcorantes naturais; gelado não lácteo; talharim 

[massas com ovos]; nogado; confeitar ia à base de 

amendoim; farinhas de frutos oleaginosos; barras de 

aveia; alimentos à base de aveia; farinha de aveia; mis-

turas para panquecas; panquecas [crepes]; parfaits; 

massas alimentares; refeições preparadas à base de 

massa; produtos de massas al imentícias; pâtés en 

croûte (pasties); pastelaria; formas de massa para pas-

telaria; confeitaria de pastelaria; massa de pastelaria; 
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produtos de pastelaria; produtos de pastelaria de 

amendoim; molho de amendoim; pimenta; molhos de 

pimenta; vinagre de pimenta; pesto [molhos]; tartes 

[empadas]; tortas contendo carne, peixe, marisco, caça, 

aves, legumes, substitutos de carne ou produtos lácte-

os; pão pita; bases de pizza; massa de pizza; pizzas; pi-

pocas; farinha de batata; produtos alimentares à base 

de farinha de batata; pralinés [bombons]; preparados 

para o fabrico de produtos de padaria; preparados 

para a confecção de produtos de confeitaria; prepara-

dos feitas a partir de cereais; pratos pré-cozinhados 

constituídos predominantemente por massa, arroz, 

macarrão, ou produtos à base de cereais; pratos prepa-

rados e refeições constituídos principalmente por mas-

sas, arroz, macarrão, ou produtos à base de cereais; 

pratos preparados e refeições feitos total ou principal-

mente de massa, arroz, macarrão, ou produtos à base 

de cereais; pratos e refeições de massas preparadas; 

pratos e refeições preparadas de arroz; snacks prepa-

rados feitos principalmente de massa, arroz, macarrão, 

ou produtos à base de cereais; pretzels; cereais proces-

sados; grãos processados; produtos constituídos princi-

palmente por massas, arroz, macarrão, ou produtos à 

base de cereais; pudins; massa folhada; quiches; ravio-

li; misturas para bolos prontas a cozer; molhos prontos 

a cozer; molho de tempero [condimento]; arroz; bola-

chas de arroz; farinha de arroz; mistura de arroz; pro-

dutos à base de arroz para alimentos; arroz, massas e 

macarrão; snacks à base de arroz; pão de centeio; sagú; 

creme de salada; pensos e molhos para salada; salsa; 

sal; sanduiches; molhos [condimentos]; rolos de salsi-

cha; molhos salgados; scones; marinada e misturas de 

temperos; temperos; sorbert [confeitaria]; vinagre de 

xerez; pão curto; snack foods compostos principalmente 

de pão, cereais, massas, cereais ou arroz; snack foods 

preparados a partir de pão, cereais, massas, cereais, ou 

arroz; sorbets [gelados]; fermento; farinha de soja; mo-

lho de soja; substitutos de gelados à base de soja; pre-

parações à base de especiarias; especiarias; bolos de 

esponja; rolos de massa frita; amido para a alimenta-

ção; açúcar; confeitaria de açúcar; substitutos do açú-

car; açúcar, mel, melaço; molho agridoce e doce; do-

ces; xarope para comida; tacos [alimentação]; carame-

lo de manteiga; tapioca; molho tártaro; tartes; chá; 

substitutos de chá; bebidas à base de chá; molho te-

riyaki; agentes espessantes para cozinhar alimentos; 

torradas; pão torrado; caramelos; molho de tomate; 

tortilhas; melaço; trifle (sobremesa); pão ázimo; aro-

mas de baunilha para alimentos ou bebidas; substitu-

tos de café à base de vegetais; vinagre; vinagre, molhos 

e outros condimentos; molhos à base de vinagre; bola-

chas; waffles [gaufres]; gelo de água; preparados de 

trigo para alimentos; snacks à base de trigo; farinha de 

trigo; pão integral; vinagre de vinho; molho worcester-

shire; sanduíches no formato de “Wrap”; levedura; 

confeitaria de iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183519

[220]  Data de pedido : 2021/06/03

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Singapore 138568

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas sem álcool; ales(cerveja); 

bebidas à base de sumo de maçã; cerveja; águas ga-

sosas; sumo de coco; água de coco [bebida]; colas [re-

frigerantes]; concentrados para fazer sumos de fruta; 

água potável; bebidas energéticas; água aromatizada; 

sumos de fruta fresca; sumos de vegetais frescos; be-

bidas congeladas à base de fruta; bebidas à base de 

fruta e sumos de frutas; bebidas de frutas; bebidas à 

base de fruta; ginger ale [cerveja de gengibre]; bebidas 

isotónicas; limonadas; águas minerais e gaseificadas; 

sumos mistos de fruta; bebidas sem álcool; bebidas 

carbonatadas não alcoólicas; bebidas não-alcoólicas; 

bebidas de frutas, não alcoólicas; sumo de laranja; be-

bidas enriquecidas com proteínas; bebidas à base de 

arroz, com excepção dos sucedâneos de leite; cerveja 

de raízes; bebidas de frutos [smoothies]; refrigerantes; 

bebidas à base de soja, não sendo sucedâneos de leite; 

água gaseificada; xaropes para fazer bebidas; bebidas 

à base de sumo de tomate; bebidas à base de vegetais; 

bebidas à base de legumes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183520

[220]  Data de pedido : 2021/06/03

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Singapore 138568

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; publicidade, marketing e 

serviços de promoção; publicidade e serviços de publi-
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cidade; serviços de publicidade, marketing e promoção 

relacionados com produtos alimentares e bebidas; ser-

viços de publicidade, marketing e promoção relaciona-

dos com produtos de padaria; criação de marcas, ges-

tão, posicionamento e serviços estratégicos; serviços 

de administração e aconselhamento de empresas, con-

sultoria e informação; assistência em negócios comer-

ciais; gestão, organização e administração de empre-

sas; pesquisa de consumidores; serviços de publicidade 

digital; marketing directo; divulgação de material pu-

blicitário, de marketing e de publicidade; serviços de 

venda a retalho por correspondência; marketing; servi-

ços de publicidade online; serviços de venda a retalho 

online; serviços grossistas online; marketing de produ-

tos; merchandising de produtos; serviços promocionais 

e publicitários; marketing promocional; aconselha-

mento sobre produtos de consumo; fornecimento de 

informações sobre produtos de consumo relativos a 

produtos alimentares ou bebidas; serviços de promo-

ção de vendas; recolha, em benefício de outros, de 

uma variedade de bens (excluindo o seu transporte), 

permitindo aos clientes ver e comprar bens com conve-

niência; serviços por grosso relacionados com bens, 

alimentos e bebidas; serviços de retalho relacionados 

com produtos alimentares e bebidas; serviços de venda 

a retalho relacionados com produtos de padaria; servi-

ços de venda por grosso relacionados com produtos 

alimentares e bebidas; serviços de venda por grosso 

relacionados com produtos de panificação; serviços a 

retalho ou por grosso de aioli, xarope de agave, ales 

(cerveja), confeitaria de amêndoa, farinha de amên-

doa, leite de amêndoa, pastéis de amêndoa, gorduras e 

óleos animais, vinagre de cidra de maçã, sumo de 

maçã, tortas e tartes de maçã, molho de maçã, prepa-

rações aromáticas, café ou chá artificial, sobremesas à 

base de natas e leite artificiais, bagels, baguetes, pro-

dutos de padaria, especiarias para cozer, vinagre bal-

sâmico, baozi, molho para barbecue, misturas de mas-

sas, produtos à base de carne de vaca, cerveja, bebidas, 

biscoitos, biscoitos, óleo de mistura, misturas de con-

dimentos, pão, massa de pão, farinha de pão, misturas 

para pão, cereais de pequeno-almoço, brioche, ham-

búrgueres, brioches, manteiga, substitutos de mantei-

ga, creme de barrar, leitelho, produtos de cacau, massa 

para bolos e massa de bolo, farinha e misturas de bolo, 

bolos, óleo de canola, caramelos, águas gasosas, ali-

mentos e snacks à base de cereais, preparações à base 

de cereais, produtos de cereais, cereais, creme de 

chantilly, queijo, produtos de queijo, substitutos de 

queijo, frango, pepitas de frango, produtos de frango, 

molhos e temperos de malagueta, refeições e alimen-

tos refrigerados, molho chimichurri, chocolate, confei-

taria e produtos de chocolate, sucedâneos de chocola-

te, chutneys, vinagre de cidra, cacau, produtos de ca-

cau, sumo de coco, leite de coco, café, colas, compotas, 

concentrados, condimentos, confeitaria, bolachas, 

misturas de bolachas, essências para culinária, molhos 

para culinária, conservas, gorduras de cozinha, óleo 

de cozinha, flocos de milho, óleo de milho, alimentos à 

base de milho e snacks, bolachas de água e sal, molho 

de mirtilo, natas, bolos de natas, queijo cremoso, cre-

me de queijo para barrar, produtos à base de creme de 

queijo cremosos, crème fraiche, biscoitos crocantes, 

batatas fritas, croissants, croquetes, cubinhos de pão 

tostado, bolinhos, bolos de copo, coalhada, caril em 

pó, molho de caril, creme de ovos, iogurtes à moda de 

creme de leite, sobremesas à base de creme de ovos, 

confeitaria de lacticínios, produtos lácteos, substitutos 

de leite, bebidas à base de lacticínios, produtos lácteos 

para barrar, sobremesas, molhos de imersão, massa de 

pasteleiro, molhos para comida, molhos para saladas, 

iogurtes para beber, bebidas, condimentos e temperos 

secos, natas comestíveis, gorduras comestíveis, gelados 

comestíveis, nozes comestíveis, óleos comestíveis, ovo-

produtos, ovos, bebidas energéticas, essências para co-

zinhar, essências para alimentos, azeite extra-virgem, 

gorduras, pastéis de filo, alimentos à base de peixe, 

peixe, produtos de peixe, flapjacks, pão achatado, me-

lhoradores de sabor, leite aromatizado e iogurtes, água 

aromatizada, aromas, farinha, produtos de farinha, 

fondants, molhos de comida, aromas de alimentação, 

preparações de alimentação, produtos de alimentação, 

condimentos de alimentação, produtos alimentares 

para barrar, proteína vegetal texturizada, pão fresco, 

fruta fresca e sumos de vegetais, queijo fresco, bebidas 

confeitaria congelada, gelo congelado, refeições con-

geladas, pastelaria congelada, iogurte congelado, fru-

tas, bebidas de fruta, compotas de fruta, concentrados 

de fruta, confeitaria de fruta, conservas de fruta, so-

bremesas de fruta, compotas de fruta, geleias de fruta, 

marmelada de fruta, conservas de fruta, pastas de fru-

ta para barrar, snacks à base de fruta, doce de açúcar, 

caça, pão de alho, manteiga de alho, pasta de alho, 

molhos à base de alho, produtos para barrar à base de 

alho, gelatina alimentar, ghee, cerveja de gengibre, 

pasta de gengibre, esmaltes, glúten, queijo de cabra, 

leite de cabra, xarope de melaço, produtos de grão, 

óleo de grainhas de uva, misturas para molho, iogurte 

grego, óleo de amendoim, guacamole, presunto, ham-

búrgueres de carne moída, castanhas de haxixe, óleo 
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de avelã, pastas de avelã, avelãs, mel, substitutos do 

mel, rábano silvestre, molho de malagueta picante, 

molho picante, húmus, óleos hidrogenados, confeitaria 

de gelo, gelados, produtos de gelado, substitutos de ge-

lado, picolé, imitações de queijo, creme de imitação, 

imitação de gelado, maionese de imitação, imitação de 

carne, imitação de leite, infusões, bebidas isotónicas, 

compotas, geleias, kebabs, kefir, ketchup, bebidas de 

ácido láctico, cordeiro, banha, manteiga de limão, coa-

lhada de limão, sumo de limão, limonadas, alcaçuz, 

produtos lácteos com baixo teor de gordura, iogurtes 

com baixo teor de gordura, óleo de macadâmia, óleo 

de milho, produtos de milho, leite maltado, maltose, 

vinagre de malte, margarina, substitutos de margarina, 

marinadas, marmelada, mascarpone, maionese, refei-

ções, extractos de carne, molhos de carne, preparados 

de carne, produtos de carne, substitutos de carne, 

substitutos de carne preparados a partir de plantas, 

alimentos à base de carne, pastas de barrar à base de 

carne, leite, leite e produtos lácteos, produtos à base 

de leite, bebidas lácteas, natas lácteas, sobremesas lác-

teas, leite de origem vegetal, substitutos do leite, ali-

mentos e preparações à base de leite, águas minerais e 

gaseificadas, misturas de especiarias, misturas para fa-

zer produtos de padaria, melaço, muesli, muffins, pão 

multigrão, mostarda, preparações de mostarda, edul-

corantes naturais, bebidas não alcoólicas e bebidas, 

queijo não lacticíneo, gelado não lacticíneo, macarrão, 

torrão, nozes e lanchonetes à base de sementes, confei-

taria à base de amendoim, óleos de oleaginosas, pro-

dutos de oleaginosas, produtos para barrar à base de 

oleaginosas, frutos oleaginosos, leite de aveia, alimen-

tos à base de aveia, farinha de aveia, óleos e gorduras, 

azeite, pastas de azeitona, puré de azeitona, óleo de 

palma, panquecas, massas, produtos de massas alimen-

tícias, pastéis, pastelaria, confeitaria de pastelaria, 

produtos de pastelaria, óleo de amendoim para ali-

mentos, produtos de pastelaria de amendoim, pasta de 

amendoim, pasta de amendoim para barrar, nozes pe-

cans, óleo de noz-pecã, pimentos, molhos de pimenta, 

pesto [molhos], pickles [picles], tartes [empadas], óleo 

de pistache, pão pita, pizzas, sucedâneos, à base de 

plantas, de produtos lácteos, sobremesas à base de 

plantas, imitação de galinha à base de plantas, imita-

ção de carne à base de plantas, sucedâneos de carne à 

base de plantas, sucedâneos do leite à base de plantas, 

sucedâneos de aves de capoeira à base de plantas, lan-

ches à base de plantas, pipocas, carne de porco, produtos 

de carne de porco, produtos à base de batata, snacks 

à base de batata, batatas fritas, produtos à base de 

batata, produtos de aves, substitutos de aves, aves, leite 

em pó, pralinés [bombons], pratos pré-cozinhados, re-

feições pré-cozinhadas, pratos preparados, refeições 

preparadas, pratos e produtos preparados, pratos pre-

parados de arroz e refeições, snacks preparados, pret-

zels, cereais e grãos processados, leite proteíco, pu-

dins, massa folhada, quiches, ragouts, óleo de colza, 

ravioli, refeições prontas, misturas prontas para cozer, 

molhos prontos, molho de tempero, arroz, óleo de fa-

relo de arroz, farinha de arroz, leite de arroz, produtos 

à base de arroz, bebidas à base de arroz, snack food à 

base de arroz, pão de centeio, óleo de açafrão, creme 

de salada, pensos e molhos para salada, óleo para sala-

da, saladas, sal, salsa, sanduíches, satay, molhos, salsi-

chas, rolos de salsichas, molhos salgados, scones, pro-

dutos do mar, frutos do mar, temperos, leite de sésa-

mo, óleo de sésamo, queijo de ovelha, leite de ovelha, 

sherbet, vinagre de xerez, biscoitos, gordura para co-

zedura, leite desnatado, batidos, snack foods, refrige-

rantes, sorvetes, preparações de sopa, sopas, creme 

azedo, substitutos do creme azedo, leite azedo, produ-

tos lácteos azedos, pasta de soja, batatas fritas de soja, 

bebidas à base de leite de soja, snacks à base de soja, 

substitutos lácteos à base de soja, óleo de soja, carne 

de hambúrgueres de soja, batatas fritas de soja, creme 

de soja, sobremesas de soja, farinha de soja, leite de 

soja, pastéis de soja, produtos de soja, iogurte de soja, 

bebidas à base de soja, preparações à base de soja, 

óleo de soja, fruta para barrar, pastas de barrar, pre-

parações à base de especiarias, especiarias, rolos de 

massa frita, amido, guisados, açúcar, confeitaria de 

açúcar, substitutos do açúcar, óleo de girassol, doces, 

snacks à base de milho doce, doces para barrar, xaro-

pe, tacos [alimentação], caramelo de manteiga, tahini, 

tapioca, molho tártaro, tartes, chá, substitutos de chá, 

bebidas à base de chá, proteína vegetal texturizada, 

agentes espessantes, torradas, caramelos, tofu, pasti-

lhas de hambúrgueres de tofu, pastilhas de tofu, snacks 

à base de tofu, pasta de tomate, puré de tomate, molho 

de tomate, tortilhas, melaço, bagatela, leite uht, pão 

ázimo, aromas de baunilha, hambúrgueres vegetais, 

batatas fritas vegetais, extractos vegetais, gorduras ve-

getais, produtos alimentares vegetais, geleias de legu-

mes, óleos vegetais, saladas de legumes, gordura vege-

tal para cozedura, julianas [sopas], bebidas à base de 

vegetais, batatas fritas à base de vegetais, creme à base 

de vegetais, alimentação à base de vegetais, substitutos 

de carne à base de vegetais, substitutos de leite à base 

de legumes, snack à base de vegetais, pastas de barrar 

à base de vegetais , a l imentos vegetar ianos, sa l-
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sichas vegetarianas, vinagre, molhos à base de vinagre, 

bolachas, waff les [gaufres], óleo de nozes, gelo de 

água, farinha de trigo, preparações de trigo, snacks à 

base de trigo, soro de leite, natas batidas, natas para 

chantilly, pão integral, leite integral, vinagre de vinho, 

molho Worcestershire, sanduíches no formato de 

Wrap , levedura, iogurte, bebidas à base de iogurte, 

bebidas de iogurte, confeitaria de iogurte, sobremesas 

de iogurte, preparações de iogurte e produtos de io-

gurte, iogurte, bebidas à base de iogurte, bebidas de 

iogurte, confeitaria de iogurte, sobremesas de iogurte, 

preparações de iogurte e produtos de iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183548

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

15 D1 25

 Floor 25, Building D1, Kexing Science Park, Keyuan 

Road No.15, Yuehai Street, Nanshan District, Shen-

zhen, Guangdong, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183549

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

15 D1 25

 Floor 25, Building D1, Kexing Science Park, Keyuan 

Road No.15, Yuehai Street, Nanshan District, Shen-

zhen, Guangdong, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183550

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

15 D1 25

 Floor 25, Building D1, Kexing Science Park, Keyuan 

Road No.15, Yuehai Street, Nanshan District, Shen-

zhen, Guangdong, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183551

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

15 D1 25

 Floor 25, Building D1, Kexing Science Park, Keyuan 

Road No.15, Yuehai Street, Nanshan District, Shen-

zhen, Guangdong, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183552

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

15 D1 25

 Floor 25, Building D1, Kexing Science Park, Keyuan 

Road No.15, Yuehai Street, Nanshan District, Shen-

zhen, Guangdong, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183669

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Shani Darden Skincare, Inc.

  Endereço : 9304 Civic Center Drive, Suite #2, 

Beverly Hills, California 90210, United States of Ame-

rica

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Soros de beleza; cremes para os olhos; 

produtos para lavar o rosto (cosméticos); loções faciais 

(cosméticos); máscaras faciais; bálsamos para os lábios 

(não medicinais); produtos para os cuidados da pele, 

nomeadamente, preparações para esfoliação para a 

pele; tónicos para a pele; cremes de protecção solar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183670

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Shani Darden Skincare, Inc.

  Endereço : 9304 Civic Center Drive, Suite #2, 

Beverly Hills, California 90210, United States of Ame-

rica

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicamentos para a acne; suplemen-

tos nutricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183671

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Shani Darden Skincare, Inc.

  Endereço : 9304 Civic Center Drive, Suite #2, 

Beverly Hills, California 90210, United States of Ame-

rica

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos movidos a electricidade 

para tratamento da pele aplicando vibrações sónicas 

na pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/02  Estados Unidos 

da América N.º 90/504,473

[210]  N.º : N/183672

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Shani Darden Skincare, Inc.

  Endereço : 9304 Civic Center Drive, Suite #2, 

Beverly Hills, California 90210, United States of Ame-

rica

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Salões para os cuidados da pele.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/605,992

[210]  N.º : N/183673

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Shani Darden Skincare, Inc.

  Endereço : 9304 Civic Center Drive, Suite #2, 

Beverly Hills, California 90210, United States of Ame-

rica

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Soros de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183707

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : 

 Express Sign 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 : 35

[511]  Serviços : 

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183708

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : 

 Express Sign 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 : 36

[511]  Serv iços : 

36

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183710

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : 

 Express Sign 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 : 35

[511]  Serviços : 

35

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183711

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : 

 Express Sign 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 : 36

[511]  Serv iços : 

36

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183713

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, Lon-

don, WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas para uso humano.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/12  Jamaica

N.º 82896

[210]  N.º : N/183902

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

  Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de 

cervejas); extractos alcoólicos; essências alcoólicas; 

extractos de fruta com álcool.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/08  França

N.º 214730164

[210]  N.º : N/183903

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

  Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de 

cervejas); extractos alcoólicos; essências alcoólicas; 

extractos de fruta com álcool.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/08  França

N.º 214730165

[210]  N.º : N/183991

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 1661, Inc.

  Endereço : 3433 W. Exposition Place, Los Angeles, 

California 90018 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/393,332

[210]  N.º : N/183996

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

SI M

USB

PDA

GPS

W I F I

C D

AI

 - 

[ ]

USB

USB

[ ]

L ED
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X

3D USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183998

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183999

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184002

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[

]

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184004

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184006

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184014

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

(PaaS)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184020

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

SI M

USB

PDA

GPS

WIFI 

C D
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AI

 - 

[ ]

USB

USB

[ ]

L ED

X

3D USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184022

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB

[ ]
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184023

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184026

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[

]

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184028

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184030

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184038

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

(PaaS)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184051

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678

15C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  P rodutos : 

[ ]
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184053

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678

15C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  P rodutos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184131

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORA-

TION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 Beon-gil, Bundang-

-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184174

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Qookka Entertainment Limited

  Endereço : 26/F, Tower One Times Square, 1 Ma-

theson Street, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes de 

gravação digital ou suportes de registo analógico vir-

gens e suporte de armazenamento digitais; suportes de 

registo magnético, discos acústicos; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, má-

quinas de calcular, equipamento para processamento 

de dados; dispositivos informáticos periféricos; fatos 

de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de ou-

vidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho e 

natação, luvas para mergulho, aparelhos de respiração 

para a natação subaquática; programas de computa-

dor; software para processamento electrónico de paga-

mentos de e para terceiros; software de autenticação; 

software fornecido através da Internet; software infor-

mático para entretenimento interactivo, que permitam 

aos usuários a personalização de experiências de exi-

bição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar a exi-

bição de performances de elementos de áudio, vídeo 

e audiovisuais; software de mensagens instantâneas; 

software de partilha de ficheiros; software de comuni-

cação para a partilha electrónica de dados, áudio, ima-

gens e gráficos através de redes informáticas, móveis, 

sem-fios, e de telecomunicações; software informático 

sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis 

e computadores; software de aplicações para utilização 

em dispositivos móveis; software para o processamen-

to de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; software 

descarregável para facilitar a transmissão electrónica 

de informações, dados, documentos, voz, e imagens 

através da Internet; software descarregável para per-

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e 
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aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos, 

imagens e software de aplicações através de um na-

vegador da web; software descarregável para aceder, 

visualizar, e controlar remotamente computadores e 

redes informáticas; software de computação em nuvem 

descarregável; software descarregável baseado em 

computação em nuvem; software de computador (in-

cluindo software descarregável a partir da Internet); 

programas e software informático, electrónico e de 

videojogos (incluindo software descarregável a partir 

da Internet); aplicativos de computador para a difusão 

de vídeos, músicas e imagens; software informático 

descarregável para difusão de áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia em telemóveis, tabletes, dispositivos mó-

veis, computadores e televisões; aplicações de software 

para a difusão de áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

em telemóveis, tabletes, dispositivos móveis, com-

putadores e televisões; software informático para a 

difusão de conteúdo audiovisual e multimédia através 

da internet e redes de comunicação global; software 

para pesquisa, organização, e recomendação de con-

teúdos de multimédia; filmes descarregáveis e shows 

de televisão; desenhos animados e filmes; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

-V e unidades centrais de processamento; chips de 

computador e unidades centrais de processamento 

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops), computadores portáteis, compu-

tadores portáteis; computadores tablet; assistentes 

pessoais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de 

telecomunicações; esteiras para o rato; conjuntos por-

táteis para telemóvel; acessórios para telemóveis; tele-

móveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; aparelhos para codificar e 

descodificar sinais; aparelhos e instrumentos para 

comunicação de dados, comunicação por satélite e te-

lecomunicações; instrumentos e software informático 

para comunicação com redes de computadores e sítios 

na rede; monitores para exibição; hardware de com-

putador para uso na transmissão, recepção, exibição e 

manipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, áudio 

e dados de áudio, fotografias e outros conteúdos multi-

média; leitores de media digital; aparelhos protectores; 

hardware para ligação a redes informáticas e de tele-

comunicações; adaptadores, comutadores, dispositivos 

de encaminhamento e centrais de redes informáticas; 

modems e cartões e dispositivos de comunicação sem 

fios e com fios; suportes para laptops, sacos para com-

putadores; hardware e firmware; dispositivos de extin-

ção de fogo; sistemas de navegação para automóveis; 

discos compactos; câmaras de segurança; unidades 

móveis de radiodifusão e teledifusão; equipamento de 

teledifusão; aparelhos de televisão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes,; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leitores 

de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) para 

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigi-

lância de bebés; dispositivos para videovigilâncias de 

bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso co-

dificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; software 

de edição de vídeo, imagens e áudio; máquinas de ven-

das de bilhetes e máquinas de distribuição automática 

de bilhetes; aparelhos de reconhecimento facial; capas 

para smartphones; aparelhos para o registo do tempo; 

balanças, sem ser para uso médico; tudo incluído nesta 

classe.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184175

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Qookka Entertainment Limited

  Endereço : 26/F, Tower One Times Square, 1 Ma-

theson Street, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; serviços de vendas a re-

talho de software informático de jogos; serviços de 

vendas a retalho online de software informático de jo-

gos; fornecimento de informação comercial relaciona-

da com software informático de jogos; serviços de ven-

das por grosso e serviços de distribuição de artigos re-

lacionados com jogo; fornecimento de informações de 

vendas, empresas, publicidade e promoções através de 

uma rede informática global e através da Internet; 

apresentação de produtos nos meios de comunicação, 

para fins de venda a retalho; prestação de um directó-

rio de web sites de terceiros para facilitar transacções 

comerciais; serviços de consultoria empresaria relacio-

nados com a exploração de um mercado electrónico 

para compradores e vendedores de produtos e/ou ser-

viços através de uma rede informática global; leilões 

através da Internet; assistência empresarial relaciona-

da com a facilitação de transacções comerciais através 

de redes informáticas locais e globais; estudos de mer-

cado e serviços de consultoria empresarial; serviços de 

consultadoria empresarial relacionados com a facilita-

ção da realização de negócios através de redes infor-

máticas locais e globais localizando e prestando refe-

rências para a entrega de uma ampla variedade de ac-

tividades e produtos e serviços de consumo; serviços 

de administração comercial para o processamento de 

vendas feitas através da Internet; processamento de 

dados informáticos; serviços de vendas, negócios co-

merciais e de informações promocionais; actualização 

e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; optimização de motores de busca; optimização de 

tráfego de websites; gestão de bases de dados; compi-

lação de informação em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria empresarial; serviços de 

consultadoria empresarial na área da tecnologia de 

eventos na web, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários; serviços de 

consultadoria na área da disponibilização de conheci-

mento relacionado com a web; serviços de consultado-

ria na área da colaboração on-line e tecnologias de co-

laboração (negócio ou comercial); serviços de consul-

tadoria nas áreas de vendas e marketing; serviços de 

gestão de projectos comerciais; serviços de gestão de 

projectos comerciais relacionados com o desenvolvi-

mento, preparação, organização, produção, gravação, 

monitorização e seguimento de eventos na web, confe-

rências, programas de formação, programas de apren-

dizagem, e seminários; divulgação de informação em-

presarial de bens e serviços de terceiros através de re-

des informáticas locais e globais; serviços de consulto-

ria empresarial relacionados com o fornecimento de 

um web site numa rede informática global através do 

qual terceiros podem oferecer e procurar bens e servi-

ços, colocar, determinar o estado de potenciais clien-

tes e de encomendas e de concretizá-las, celebrar con-

tratos e desenvolver transacções comerciais; prestação 

de serviços de encomendas informatizadas on-line; or-

ganização, exploração e supervisão de planos de fideli-

zação e incentivo; serviços de publicidade prestados 

através da internet; produção de publicidade televisiva 

e radiofónica; venda em hasta pública [leilão]; organi-

zação de feiras para fins comerciais; sondagem de opi-

nião; processamento de dados; serviços de agências de 

publicidade; serviços de publicidade para terceiros; 

publicidade de bens e serviços de terceiros através de 

redes informáticas locais e globais; aluguer de espaços 

publicitários em meios de comunicação; serviços de 

promoção de marketing; publicação de materiais de 

publicidade; aluguer de stands de vendas; serviços pu-

blicitários através de PPC (pay-per-click); marketing 

de imóveis disponíveis; disseminação de materiais de 

publicidade, actualização de materiais de publicidade, 

compilação de publicidade para uso em páginas web 

na Internet; aluguer de espaços publicitários; a reu-

nião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adqui-

rir comodamente esses produtos a partir de um web-

site  de produtos generalizados na Internet e num 

ponto de venda por grosso; a reunião, para o benefício 

de terceiros, de uma variedade de produtos, permitin-
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do aos clientes visionar e adquirir comodamente esses 

produtos a partir de um catálogo de produtos generali-

zados através de encomendas postais ou por meio de 

telecomunicações; a reunião, para o benefício de ter-

ceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes visionar e adquirir comodamente esses produ-

tos a partir de pontos de venda a retalho; venda a reta-

lho e por grosso de aparelhos para codificar e descodi-

ficar sinais, aparelhos e instrumentos para comunica-

ção de dados, comunicação por satélite e telecomuni-

cações, instrumentos e software informático para co-

municação com redes de computadores e sítios na 

rede, monitores para exibição, hardware de computa-

dor para uso na transmissão, recepção, exibição e ma-

nipulação de textos, vídeos e dados de vídeo, áudio e 

dados de áudio, fotografias e outros conteúdos multi-

média, leitores de media digital, aparelhos protectores, 

semicondutores, circuitos de memória integrada semi-

condutoras, chips de memória semicondutores, contro-

ladores de memória semicondutoras, circuitos integra-

dos de memória semicondutores, chips processadores 

semicondutores, processadores semicondutores, mi-

crocontroladores, unidades (electrónicas) microcon-

troladores, chips [circuitos integrados], chips de com-

putador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções, 

telefones, conjuntos portáteis para telemóvel, acessó-

rios para telemóveis, produtos electrónicos e de tele-

comunicações, hardware e software, baterias, carrega-

dores de baterias, aparelhos e instrumentos para o re-

gisto, a recepção, a transmissão, e/ou a reprodução de 

dados, informações, imagens e/ou som, metais precio-

sos, joalharia, pedras preciosas, produtos de impres-

são, papelaria, cartões codificados magneticamente e 

não codificados magneticamente, mobiliário, moldu-

ras, utensílios para uso doméstico e para a cozinha, ar-

tigos de vidro, porcelana, e terracota, tecidos, vestuá-

rio, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, 

faixas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, 

tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, produtos quí-

micos destinados à indústria, à ciência, à fotografia e à 

agricultura, tintas, vernizes, lacas, produtos de higiene 

pessoal, sabões, produtos de perfumaria, cosméticos, 

loções capilares e corporais, óleos essenciais, prepara-

ções para limpar e branquear, lubrificantes, combustí-

veis, velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e 

sanitárias, serralharia e quinquilharia metálica, má-

quinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e 

ferramentas manuais, computadores, máquinas de cal-

cular, aparelhos e instrumentos eléctricos, instrumen-

tos fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e 

óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e 

médicos, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de 

produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de 

secagem, de ventilação, de distribuição de água e ins-

talações sanitárias, veículos, armas de fogo, pirotec-

nia, objectos em prata, instrumentos de relojoaria e 

cronométricos, instrumentos de música, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, imagens, máqui-

nas de escrever e artigos de escritório, materiais de 

embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e imi-

tações do couro produtos nestas matérias, bolsas de 

mão, bolsas, carteiras, pastas em couro, sacos, baga-

gem, guarda-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, 

tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides para vestu-

ário, esteiras de mesa, artigos para a costura, cobertu-

ras de cama e de mesa, brinquedos e artigos de des-

porto, alimentos e bebidas, carne, peixe, não vivo, aves 

domésticas, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zidos, doces [geleias] e coulis de frutas [molhos], ovos, 

leite e laticínios, óleos e gorduras para a alimentação, 

café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, pães e bolos, 

condimentos, fruta e legumes frescos, cerveja, águas 

minerais, bebidas de fruta e outras bebidas não alcoó-

licas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, arti-

gos para fumadores e fósforos; distribuição de material 

publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; 

serviços de agências de compra e venda para terceiros; 

selecção de produtos e aquisição de produtos por con-

ta de indivíduos e empresas; serviços de encomendas 

para terceiros; serviços retalhistas de grande arma-

zém; serviços de venda a retalho em supermercados; 

serviços de secretariado; organização de exposições 

com fins comerciais ou de publicidade; serviços de as-

sistência empresarial relacionados com a compilação e 

aluguer de listas e correio; investigações em negócios 

comerciais; serviços de referências comerciais e de co-

locação de pessoal; serviços de agências de despacho 

alfandegário (serviços de agências de importação-ex-

portação); serviços de agências de importação-expor-

tação internacionais; arranjo de música, vídeo, conteú-

do audiovisual e multimédia, difusão, e descarga de 

subscrições para terceiros; arranjo de assinatura a ser-

viços de telecomunicação para terceiros; serviços de 

agências para a subscrição de jornais; reprodução de 

documentos; transcrição de comunicações (incluindo a 

escrita em papel stencil [papel para mimeógrafo]); alu-
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guer de equipamento de escritório; gestão do relacio-

namento com clientes; gestão de empresas em relação 

a comércio electrónico; gestão e administração de em-

presas de empresas em relação a comércio electrónico; 

contabilidade; serviços de contabilidade; serviços de 

resposta telefónica (para assinantes ausentes) ; servi-

ços de resposta telefónica (para terceiros); gestão de 

pessoal; serviços de beneficência, nomeadamente a ad-

ministração de negócios relacionados com a organiza-

ção e a realização de projectos de programas de volun-

tariado e de serviços comunitários; administração co-

mercial do licenciamento de produtos e serviços para 

terceiros; serviços de consultadoria em matéria de ges-

tão corporativa; serviços de intermediação comercial; 

gestão de negócios comerciais para prestadores de ser-

viços em regime de freelance; negociação e conclusão 

de transações comerciais para terceiros; serviços de 

gestão de projectos comerciais para projectos de cons-

trução; fornecimento de informações de negócios; for-

necimento de informação estatística empresarial; for-

necimento de informações em matéria de contactos 

comerciais; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; promoção de produtos e servi-

ços através de patrocínios de eventos desportivos; ser-

viços de comparação de preços; serviços de aconselha-

mento e informação comercial aos consumidores na 

escolha de produtos e serviços; assistência na gestão 

de negócios comerciais na área do franchising; servi-

ços de relações com os meios de comunicação social; 

marketing no âmbito de edição de programas informá-

ticos; gestão empresarial de desportistas; sistematiza-

ção de informação numa base de dados informática; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados; tudo incluído 

nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184176

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Qookka Entertainment Limited

  Endereço : 26/F, Tower One Times Square, 1 Ma-

theson Street, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-

ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da web  a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio 

de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para a recolha, transmissão e 

entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio 

electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de 
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informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, 

tal como caracteres, mensagens, música e imagens, 

telegramas, informação e dados por meios mecânicos, 

electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato 

comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real 

ou tempo diferido; transmissão, difusão e recepção 

de media electrónica, conteúdo multimédia, vídeos, 

filmes, imagens, fotografias, texto, fotos, conteúdos 

gerados por usuários, conteúdo áudio, e informação 

em forma compressa ou não compressa em tempo real 

ou transmitido posteriormente; serviços de telecomu-

nicação, incluindo, transmissão electrónica de áudio, 

vídeo e ficheiros multimédia através da televisão, cabo, 

a Internet, e redes globais de comunicação sem fios; 

transmissões electrónicas e difusão de material de áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia descarregável atra-

vés de redes informáticas e de comunicação; serviços 

de difusão de material áudio, de vídeos, filmes e con-

teúdo multimédia através de subscrições electrónicas; 

serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de 

conferência e de transmissão de ordens; serviços de vi-

deoconferência; comunicação por painéis de afixação 

electrónicos que permitem aos utilizadores executar 

uma conversa interactiva em tempo real entre um ter-

minal de computador e painéis de afixação electróni-

cos contendo informação de imagens fixas e imagens 

animadas e informação de voz tal como caracteres; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos e 

painéis de afixação de mensagens para transmissão 

de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; 

streaming de material áudio na internet; streaming 

de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; 

serviços de transmissão televisiva pay-per-view ; 

serviços de difusão de vídeos, difusão e transmissão 

de programas de rádio e de televisão; difusão de música; 

transmissão de música, filmes, programas interactivos, 

vídeos, jogos de computador electrónicos; transmis-

são de informação relacionada com compras on-

-line  e serviços de venda a retalho em geral; serviços 

de transmissão de video-on-demand ; serviços de 

agência de notícias; fornecimento de acesso a uma 

base de dados de computador na rede mundial de 

computadores para procurar e recolher informações, 

dados, websites  e meios disponíveis em redes de 

computadores; fornecimento de acesso ao utilizador 

a uma base de dados de computadores contendo pu-

blicações electrónicas, painéis de afixação, bases de 

dados e informação acessível via computador; ope-

ração de chat rooms  (serviços de chat room ); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação 

mundiais de computadores para a transferência e dis-

seminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um website  numa rede 

mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar 

encomendas, efectuar contractos e transaccionar negó-

cios; fornecimento de acesso a um website  interactivo 

numa rede mundial de computadores para terceiros 

colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

web ; serviços de comunicação electrónica para 

estabelecer chat rooms  virtuais via mensagens de 

texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e informações e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um painel de afixação interactivo em 

linha para a colocação, promoção, venda e revenda 

de itens via uma rede global de computadores; forne-

cimento de serviços de correio electrónico e reenvio 

de correio electrónico; comunicação de áudio e de ví-

deo via computadores e redes de computadores, e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de 

acesso a computadores e aluguer de tempo de acesso 

a painéis de afixação e bases de dados interactivas em 

linha; fornecimento de acesso a painéis de afixação 

electrónicos para a colocação e transmissão de mensa-

gens entre utilizadores de computadores referentes a 

produtos, serviços e oportunidades de negócios; forne-

cimento de acesso a calendários, livros de endereços e 

agenda electrónica, através de redes de computadores 

locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à 

distância; fornecimento de ligações informáticas a 

sítios web  de terceiros para facilitar o comércio 

electrónico e transacções no mundo real; serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; trans-

missão, difusão e fluxo de áudio e vídeo através de 

computadores, redes de computador e redes globais de 

comunicação; difusão de dados; serviços de difusão de 

vídeo, áudio e televisão; provisão de difusão de dados a 
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terceiros, nomeadamente, providenciamento a tercei-

ros do acesso a dados remotos armazenados e software 

informático; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184177

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Qookka Entertainment Limited

  Endereço : 26/F, Tower One Times Square, 1 Ma-

theson Street, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-

nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, in-

formações sobre actualidades e notícias de última hora 

fornecidas através de transmissão televisiva por satéli-

te, pela Internet ou por outros meios electrónicos; pro-

visão de informação sobre entretenimento, conteúdo 

multimédia, programas televisivos de entretenimento 

e provisão de filmes em linha; provisão de filmes não 

descarregáveis e shows de televisão através de serviços 

de transmissão de vídeos a pedido; provisão de servi-

ços de entretenimento através de uma rede global de 

comunicação relacionada com sítios na internet apre-

sentando uma vasta variedade de informações rela-

cionada com o entretenimento de interesse geral para 

filmes, programas de shows de televisão, comédia, 

vídeos musicais, clipes de filmes, fotografias, e outras 

matérias de multimédia; provisão online de vídeo clips 

não descarregáveis e outros conteúdos multimédia di-

gitais contendo áudio, vídeo, obras de arte, e/ou texto 

de ou relacionados com séries de televisão correntes; 

provisão de informação, opiniões e recomendações re-

lacionadas com filmes e shows de televisão através de 

um sírio na rede e serviços de transmissão de vídeos 

por pedido; provisão de informação, notícias e comen-

tários relacionados com entretenimento; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de formação 

em relação a telecomunicações, computadores, progra-

mas de computador, computação em nuvem, concep-

ção de websites, comércio electrónico, gestão de negó-

cios comerciais, administração financeira e publicida-

de; fornecimento de entretenimento através de meios 

interactivos electrónicos e digitais; serviços de jogos 

electrónicos disponibilizados através da Internet; ser-

viços de entretenimento de videojogos, jogos de com-

putador, som ou imagens, ou filmes através de redes 

de telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e 

formação, de forma interactiva e sem ser interactiva; 

concepção de cursos, exames e qualificações educa-

tivas; serviços de formação relacionados com a saúde 

ocupacional e segurança, e preservação de meio am-

biente; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de 

provas de vinhos; fornecimento de informações educa-

tivas sobre materiais de pesquisa e serviços de agência 

dos mesmos; organização, planeamento, e gestão de 

seminários; treino de animais; serviços de instruções 

relacionados com o funcionamento de máquinas e 

equipamento, incluindo equipamento audiovisual, 

utilizado na produção de programas de difusão; pres-

tação de informações relacionados com actividades de 
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educação, formação, entretenimento, recreação, des-

portivas, sociais e culturais; organização, realização e 

apresentação de concursos de canções; organização, 

realização e apresentação de concertos; organização, 

realização e apresentação de concursos de eventos e 

competições com fins de educação ou entretenimento; 

organização, realização e apresentação de concursos 

de televisão e missões; organização, realização e for-

necimento de conferências, convenções, congressos, 

seminários e workshops de formação; organização e 

condução de exibições para fins culturais ou educacio-

nais, espetáculos de moda, espetáculos educativos e 

performances e espetáculos culturais; serviços de ex-

posições e galerias de arte; serviços de galerias de arte 

relacionados com o aluguer de obras de arte; serviços 

de agência de bilhetes para entretimento; serviços de 

entretenimento musical; aluguer de gravações sonoras; 

produção televisiva, radiofónica e cinematográfica; 

serviços de programação televisiva premium  ou 

por pagamento e serviços de programação televisi-

va; planeamento de programas de entretenimento 

televisivos; preparação e produção de programas de 

televisão; serviços de entretenimento relacionado com 

o desenvolvimento, criação, produção, distribuição, 

e pós-produção de filmes, shows de televisão, reality 

shows, eventos especiais e conteúdo multimédia de en-

tretenimento; serviços de entretenimento relacionado 

com peças de teatro ao vivo, musicais e espectáculos 

de comédia; fornecimento de informações, dados, 

gráficos, som, música, vídeos, animação e texto para 

fins de entretenimento; serviços de jogos; prestação 

de instalações recreativas, desportivas e de ginástica; 

espectáculos de grupos musicais; serviços de entrete-

nimento de clubes de entretenimento, discotecas, des-

files de moda e clubes nocturnos; serviços de clubes 

relacionados com entretenimento, educação e serviços 

culturais; produção (entretenimento) de programas 

para difusão; exploração de estúdios áudio e visuais; 

exploração de instalações desportivas; exploração de 

instalações para filmes, espectáculos, peças, música ou 

formação educacional; serviços de reservas de entrete-

nimento; aluguer e leasing de filmes cinematográficos; 

aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e 

leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de 

aparelhos de televisão; serviços bibliotecários; serviços 

de biblioteca de arquivo; legendagem; interpretação de 

linguagem gestual; aluguer de cassetes vídeo pré-gra-

vadas; aluguer e leasing de máquinas jogos; aluguer de 

equipamento de jogos arcade; aluguer de imagens; ser-

viços de fotografia; tradução e interpretação; serviços 

de intérpretes linguísticos; programas educativos e de 

formação na área da gestão do risco; programas edu-

cativos e de formação relacionados com certificações; 

provisão de notícias educacionais e de entretenimento; 

organização de lotarias; tutoria; serviços de artistas de 

espetáculo; reservas para espetáculos; apresentação de 

espetáculos de variedades; organização de festas [di-

vertimento]; produção de filmes; serviços de parques 

de diversão; redação de argumentos, sem ser para fins 

publicitários; serviços de montagem de vídeos para 

eventos; realização de eventos de entretenimento de 

cosplay ; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184178

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Qookka Entertainment Limited

  Endereço : 26/F, Tower One Times Square, 1 Ma-

theson Street, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

concepção, desenvolvimento e actualização de soft-

ware de jogos de computador e de vídeo; computação 

em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento em 

nuvem; prestação de utilização temporária de software 

não-descarregável em nuvem e software de computa-

ção em nuvem; fornecimento de sistemas informáticos 

virtuais e ambientes informáticos virtuais através de 

computação em nuvem; software como serviço [SaaS]; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; serviços informáticos relacionados com 

a provisão de um acesso em linha a base de dados in-

teractivas apresentando programação de filmes, pré-

-visualizações, trailers, actividades desportivas, con-

certos, notícias sobre celebridades e entretenimento e 

outras informações relacionadas; provedor de serviços 

de aplicação [ASP], nomeadamente, alojamento de 
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aplicações de software informático de terceiros; prove-

dor de serviços de aplicação [ASP] para a prestação de 

software na área de conferências, áudio conferências, 

mensagens electrónicas, colaboração em documentos, 

videoconferências, e processamento de voz e chama-

das à base da web; fornecimento de software em linha 

não descarregável para facilitar a interoperabilidade 

de várias aplicações de software; fornecimento de um 

website apresentando tecnologia que permita os usu-

ários a partilharem informações e aconselhamento; 

serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade on-line onde utilizadores registados po-

dem participar em discussões, recolher reacções dos 

seus pares, constituir comunidades virtuais, participar 

em serviços de redes sociais, e partilhar documentos; 

provisão online de software informático não descar-

regável e aplicações informáticas para a difusão de 

materiais de áudio, materiais de vídeo, vídeos, música 

e imagens; serviços informáticos relacionados com 

a criação de índices de informação, sites e recursos 

em redes informáticas; disponibilização de motores 

de pesquisa na internet; alojamento de aplicações de 

software para a procura e recuperação de informação 

de bases de dados e redes informáticas; serviços infor-

máticos relacionados com o fornecimento de serviços 

de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; pesquisa e desenvolvimento re-

lacionado com semicondutores, circuitos integrados 

semicondutores, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

integrados de memória semicondutores, chips pro-

cessadores semicondutores, processadores semicon-

dutores, microcontroladores, unidades (electrónicas) 

microcontroladores, microcontroladores de baixa 

tensão, chips [circuitos integrados], chips de compu-

tador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

( notebooks ), computadores portáteis ( laptops ), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de lei-

tores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; serviços informáticos relacionados 

com a procura personalizável em bases de dados in-

formáticas e websites; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento 

de páginas Web; alojamento de websites; alojamento 

de aplicações; consultoria em software; codificação e 

descodificação de sinais informáticos e electrónicos; 

conversão de dados ou documentos de suporte físico 

para formato eletrónico; serviços informáticos relacio-

nados com a certificação de transacções comerciais e a 

preparação de relatórios em relação sobre as mesmas; 

serviços de informações sobre computadores e redes 

informáticas; fornecimento de programas de gestão de 

riscos de segurança informática; serviços de informa-

ção, conhecimento, e testes em matéria de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; servi-

ços de segurança para controlo de acesso a computa-

dores (serviços de segurança de computador), redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; fornecimento de infor-

mações nas áreas da Internet, world wide web e segu-

rança de redes informáticas de comunicações; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio electró-

nico e por telefone; assessoria em tecnologia informá-

tica prestada a utilizadores da Internet através de uma 

linha directa de apoio; prestação de informações téc-

nicas a pedido explícito de utilizadores finais por meio 

telefónico ou de uma rede informática mundial; estu-

dos de projectos técnicos; serviços de teste e de ava-

liação de produtos; serviços de arquitectura e design; 

design de interiores de edifícios, escritórios e aparta-

mentos; conceção e desenvolvimento de produtos mul-

timédia; plataformas como um serviço [PaaS]; actua-

lização de software; conversão de programas e dados 

informáticos, excepto conversão física; manutenção de 

software informático em matéria de segurança infor-
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mática e da prevenção de riscos informáticos; serviços 

de consultadoria, informação e assessoria em relação 

aos serviços acima mencionados; tudo incluído nesta 

classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184242

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : Oxigen Beverages Inc.

  Endereço : 333 Seymour Street, 8th floor, Van-

couver, British Columbia, V6B 5A6, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas, nomeadamente, água oxige-

nada engarrafada e shots (doses) de água oxigenada 

para beber.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184265

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : OLAM INTERNATIONAL LI-

MITED

  Endereço : 7 Straits Vie, #20-01, Marina One 

East Tower, Singapore 018936

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Óleos e gorduras comestíveis; óleos 

de frutos de casca rija; óleo de amêndoa para uso ali-

mentar; óleo de castanha de caju para uso alimentar; 

óleo de nozes (walnuts) para uso alimentar; óleos de 

frutos de casca rija (nozes); pastas de barrar à base de 

frutos de casca rija; manteiga de amêndoa; manteiga 

de castanha de cajú; frutos de casca rija comestíveis; 

aperitivos (snacks) à base de frutos de casca rija; pre-

parações constituídas totais ou principalmente por 

frutos de casca rija; produtos alimentares feitos prin-

cipalmente de frutos de casca rija; aperitivos (snacks) 

preparados principalmente com frutos de casca rija; 

frutos de casca rija preparadas; amêndoas preparadas; 

castanhas de cajú preparadas; nozes (walnuts) prepa-

radas; misturas de frutos e frutos de casca rija (secos); 

sementes comestíveis; sementes preparadas para con-

sumo humano; sementes de chia processadas; linhaça 

(processada) para consumo humano; sementes de 

sésamo preparadas; produtos alimentares que contêm 

principalmente frutos; aperitivos (snacks) à base de 

frutos; pastas de barrar de frutos; frutos secos; produ-

tos de frutos secos; misturas de frutos secos; manteiga 

de limão; coalhada de limão; sumo de limão para fins 

culinários; pasta de barrar de limão; produtos alimen-

tares contendo principalmente em vegetais; aperitivos 

(snacks) à base de vegetais; pastas para barrar à base 

de vegetais; aperitivos (snacks) feitos principalmente 

de vegetais extrudados; leite e produtos lácteos; leite 

em pó; substitutos de leite; leite de amêndoa; leite de 

soja; iogurte não lácteo; substitutos de queijo; pastas 

para barrar de queijo; pastas para barrar lácteos; ape-

ritivos (snacks) à base de carne; pastas para barrar à 

base de carne; feijões enlatados; frutos enlatados; car-

ne enlatada; leite enlatado; sopas enlatadas; vegetais 

enlatados; leguminosas enlatadas; leguminosas secas; 

leguminosas preparadas; leguminosas processadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184267

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : OLAM INTERNATIONAL LI-

MITED

  Endereço : 7 Straits Vie, #20-01, Marina One 

East Tower, Singapore 018936

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Óleos e gorduras comestíveis; óleos 

de frutos de casca rija; óleo de amêndoa para uso ali-

mentar; óleo de castanha de caju para uso alimentar; 

óleo de nozes (walnuts) para uso alimentar; óleos de 

frutos de casca rija (nozes); pastas de barrar à base de 

frutos de casca rija; manteiga de amêndoa; manteiga 

de castanha de cajú; frutos de casca rija comestíveis; 

aperitivos (snacks) à base de frutos de casca rija; pre-

parações constituídas totais ou principalmente por 

frutos de casca rija; produtos alimentares feitos prin-

cipalmente de frutos de casca rija; aperitivos (snacks) 

preparados principalmente com frutos de casca rija; 

frutos de casca rija preparadas; amêndoas preparadas; 

castanhas de cajú preparadas; nozes (walnuts) prepa-

radas; misturas de frutos e frutos de casca rija (secos); 

sementes comestíveis; sementes preparadas para con-
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sumo humano; sementes de chia processadas; linhaça 

(processada) para consumo humano; sementes de 

sésamo preparadas; produtos alimentares que contêm 

principalmente frutos; aperitivos (snacks) à base de 

frutos; pastas de barrar de frutos; frutos secos; produ-

tos de frutos secos; misturas de frutos secos; manteiga 

de limão; coalhada de limão; sumo de limão para fins 

culinários; pasta de barrar de limão; produtos alimen-

tares contendo principalmente em vegetais; aperitivos 

(snacks) à base de vegetais; pastas para barrar à base 

de vegetais; aperitivos (snacks) feitos principalmente 

de vegetais extrudados; leite e produtos lácteos; leite 

em pó; substitutos de leite; leite de amêndoa; leite de 

soja; iogurte não lácteo; substitutos de queijo; pastas 

para barrar de queijo; pastas para barrar lácteos; ape-

ritivos (snacks) à base de carne; pastas para barrar à 

base de carne; feijões enlatados; frutos enlatados; car-

ne enlatada; leite enlatado; sopas enlatadas; vegetais 

enlatados; leguminosas enlatadas; leguminosas secas; 

leguminosas preparadas; leguminosas processadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184428

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

SI M

USB

PDA

GPS

W I F I

C D

AI

 - 

[ ]
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USB

USB

[ ]

L ED

X

3D USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184430

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184432

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184438

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

SI M

USB

PDA

GPS

W I F I

C D

AI

 - 

[ ]

USB

USB

[ ]
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L ED

X

3D USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184439

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184440

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184442

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

SI M

USB

PDA

GPS

W I F I

C D

AI

 - 

[ ]



N.º 42 — 20-10-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14703

USB

USB

[ ]

L ED

X

3D USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184443

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184444

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184452

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/25  União Euro-

peia N.º 018501851

[210]  N.º : N/184499

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : Starzen Co. Ltd.

  Endereço : Konan Building, 2-5-7, Konan, Mina-

to-ku, Tokyo, 108-0075, Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne para consumo humano [fresca, 

refrigerada ou congelada]; animais aquáticos comes-

tíveis, frescos, refrigerados ou congelados (não vivos); 

produtos de carne processada; produtos de marisco 

processado; leguminosas em conserva; legumes e fru-

tas processados; frutas congeladas; legumes congela-

dos; ovos; ovos processados; lacticínios; óleos e gordu-

ras comestíveis; guisado de caril pré-cozinhado, guisa-

dos e misturas para sopas; prato de acompanhamento 

feito de soja fermentada [name-mono]; flocos secos de 

erva-patinha para polvilhar sobre arroz em água quen-

te [ochazuke-nori]; furi-kake [flocos secos de peixe, 
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carne, legumes ou algas marinhas]; pedaços de tofu 

frito [abura-age]; pedaços de tofu liofilizados [kohri-

-dofu]; geleia de raiz de língua-do-diabo [konnyaku]; 

leite de soja; tofu; grãos de soja fermentados [natto]; 

proteína para consumo humano; lanches [snacks] à 

base de fruta, legumes, feijão ou frutos secos; salgadi-

nhos à base de carne.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184501

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : Starzen Co. Ltd.

  Endereço : Konan Building, 2-5-7, Konan, Mina-

to-ku, Tokyo, 108-0075, Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne para consumo humano [fresca, 

refrigerada ou congelada]; animais aquáticos comes-

tíveis, frescos, refrigerados ou congelados (não vivos); 

produtos de carne processada; produtos de marisco 

processado; leguminosas em conserva; legumes e fru-

tas processados; frutas congeladas; legumes congela-

dos; ovos; ovos processados; lacticínios; óleos e gordu-

ras comestíveis; guisado de caril pré-cozinhado, guisa-

dos e misturas para sopas; prato de acompanhamento 

feito de soja fermentada [name-mono]; flocos secos de 

erva-patinha para polvilhar sobre arroz em água quen-

te [ochazuke-nori]; furi-kake [flocos secos de peixe, 

carne, legumes ou algas marinhas]; pedaços de tofu 

frito [abura-age]; pedaços de tofu liofilizados [kohri-

-dofu]; geleia de raiz de língua-do-diabo [konnyaku]; 

leite de soja; tofu; grãos de soja fermentados [natto]; 

proteína para consumo humano; lanches [snacks] à 

base de fruta, legumes, feijão ou frutos secos; salgadi-

nhos à base de carne.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184503

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : Starzen Co. Ltd.

  Endereço : Konan Building, 2-5-7, Konan, Mina-

to-ku, Tokyo, 108-0075, Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne para consumo humano [fresca, 

refrigerada ou congelada]; animais aquáticos comes-

tíveis, frescos, refrigerados ou congelados (não vivos); 

produtos de carne processada; produtos de marisco 

processado; leguminosas em conserva; legumes e fru-

tas processados; frutas congeladas; legumes congela-

dos; ovos; ovos processados; lacticínios; óleos e gordu-

ras comestíveis; guisado de caril pré-cozinhado, guisa-

dos e misturas para sopas; prato de acompanhamento 

feito de soja fermentada [name-mono]; flocos secos de 

erva-patinha para polvilhar sobre arroz em água quen-

te [ochazuke-nori]; furi-kake [flocos secos de peixe, 

carne, legumes ou algas marinhas]; pedaços de tofu 

frito [abura-age]; pedaços de tofu liofilizados [kohri-

-dofu]; geleia de raiz de língua-do-diabo [konnyaku]; 

leite de soja; tofu; grãos de soja fermentados [natto]; 

proteína para consumo humano; lanches [snacks] à 

base de fruta, legumes, feijão ou frutos secos; salgadi-

nhos à base de carne.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184713

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : Faith in Nature Limited

  Endereço : Faith House, James Street, Radcliffe, 

Manchester, M26 1LN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos higiénicos de lavagem íntima 

feminina, pensos higiénicos femininos, toalhetes e 

tampões higiénicos; toalhetes para fins higiénicos ou 

uso médico, toalhetes impregnados com antissépticos; 

toalhetes impregnados com preparações e substâncias 

médicas; desinfectantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184715

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : Faith in Nature Limited
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  Endereço : Faith House, James Street, Radcliffe, 

Manchester, M26 1LN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Panos para limpeza e escovas de lim-

peza para uso doméstico e esfregonas (swabs) para uso 

doméstico; utensílios e recipientes para uso doméstico 

e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (excepto esco-

vas/pincéis de pintura); materiais para o fabrico de es-

covas; artigos nesta classe para fins de limpeza; palha 

de aço; vidro bruto ou semitrabalhado (excepto vidro 

para construção); vidraria, porcelana e faiança não in-

cluídas noutras classes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184738

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : Neurimmune Holding AG

  Endereço : Wagistrasse 18, 8952 Sch l ieren, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças no sistema nervoso, doenças in-

fecciosas, neoplasmos, doenças no sistema imunitário, 

doenças endócrinas e metabólicas, doenças no sistema 

circulatório, doenças oculares; preparações veteriná-

rias para o tratamento de doenças no sistema nervoso, 

doenças infecciosas, neoplasmos, doenças no sistema 

imunitário, doenças endócrinas, doenças metabólicas, 

doenças no sistema circulatório, doenças oculares; pre-

parações farmacêuticas para uso imunoterapêuticos, 

agentes farmacêuticos para a eliminação de tumores, 

preparados farmacêuticos para o tratamento de do-

ença neuro-degenerativas, preparados farmacêuticos, 

nomeadamente, imunogénicos; preparados farmacêu-

ticos, nomeadamente, anticorpos utilizados para os 

testes da doença; vacinas; preparações de diagnóstico 

para uso médico sob a forma de epitopos para detec-

ção de anomalias proteicas; preparações farmacêu-

ticas, nomeadamente, peptídeos sintéticos utilizados 

para o tratamento de doenças do sistema nervoso cen-

tral, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, 

cancro, doenças psiquiátricas, infecções; preparações 

de higiene para uso médico; biocidas; preparações de 

diagnóstico para uso médico ou veterinário; toalhas 

para fins de higiene; alimentos dietéticos para uso mé-

dico; bebidas dietéticas para uso médico; preparações 

biológicas para uso médico na forma de anticorpos 

proteicos dirigidos contra epitopos proteicos especí-

ficos para uso no tratamento de doenças do sistema 

nervoso central, doenças metabólicas, doenças cardio-

vasculares, cancro, doenças psiquiátricas, infecções, 

doenças imunológicas, doenças inflamatórias, doenças 

respiratórias, doenças psicológicas; preparações an-

tibacterianas, nomeadamente, substâncias antibac-

terianas para uso médico, preparados farmacêuticos 

antibacterianos, preparados biofarmacêuticos para o 

tratamento do cancro; suplementos dietéticos protei-

cos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184807

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(VC), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

e sacos de transporte; estojos para chaves em cou-

ro; estojos para maquilhagem, sem conteúdo; sacos; 

bolsas; sacos de mão; malinhas de mão; conjuntos de 

viagem em couro; pastas e envelopes em couro; porta-

-cartas (pastas); carteiras de bolso; envelopes e bolas 

em couro, para embalagem; malas de mão; malas de 

executivos; maletas para documentos; sacos porta-

-fatos para viagem; mochilas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/27  Itál ia

N.º 302021000013775

[210]  N.º : N/184809

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; material impresso; publicações 

impressas; livros; revistas; periódicos; boletins infor-

mativos; jornais; brochuras; livretes; panfletos; manu-

ais; diários; folhetos informativos; material publicitá-

rio e de promoção (impresso); mapas; atlas; tipos de le-

tra; carateres de tipografia e fontes de impressão; selos 

de correio; fotografias impressas; artigos de papelaria; 

autocolantes [artigos de papelaria]; materiais para ar-

tistas; cartões de crédito, cartões de débito, cartões de 

presente, cartões de compra pré-pagos e cartões inteli-

gentes sendo todos sem codificação magnética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184814

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; material impresso; publicações 

impressas; livros; revistas; periódicos; boletins infor-

mativos; jornais; brochuras; livretes; panfletos; manu-

ais; diários; folhetos informativos; material publicitá-

rio e de promoção (impresso); mapas; atlas; tipos de le-

tra; carateres de tipografia e fontes de impressão; selos 

de correio; fotografias impressas; artigos de papelaria; 

autocolantes [artigos de papelaria]; materiais para ar-

tistas; cartões de crédito, cartões de débito, cartões de 

presente, cartões de compra pré-pagos e cartões inteli-

gentes sendo todos sem codificação magnética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184817

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; material impresso; publicações 

impressas; livros; revistas; periódicos; boletins infor-

mativos; jornais; brochuras; livretes; panfletos; manu-

ais; diários; folhetos informativos; material publicitá-

rio e de promoção (impresso); mapas; atlas; tipos de le-

tra; carateres de tipografia e fontes de impressão; selos 

de correio; fotografias impressas; artigos de papelaria; 

autocolantes [artigos de papelaria]; materiais para ar-

tistas; cartões de crédito, cartões de débito, cartões de 

presente, cartões de compra pré-pagos e cartões inteli-

gentes sendo todos sem codificação magnética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184823

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; material impresso; publicações 

impressas; livros; revistas; periódicos; boletins infor-

mativos; jornais; brochuras; livretes; panfletos; manu-

ais; diários; folhetos informativos; material publicitá-

rio e de promoção (impresso); mapas; atlas; tipos de le-

tra; carateres de tipografia e fontes de impressão; selos 

de correio; fotografias impressas; artigos de papelaria; 

autocolantes [artigos de papelaria]; materiais para ar-

tistas; cartões de crédito, cartões de débito, cartões de 

presente, cartões de compra pré-pagos e cartões inteli-

gentes sendo todos sem codificação magnética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184829

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; material impresso; publicações 

impressas; livros; revistas; periódicos; boletins infor-
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mativos; jornais; brochuras; livretes; panfletos; manu-

ais; diários; folhetos informativos; material publicitá-

rio e de promoção (impresso); mapas; atlas; tipos de le-

tra; carateres de tipografia e fontes de impressão; selos 

de correio; fotografias impressas; artigos de papelaria; 

autocolantes [artigos de papelaria]; materiais para ar-

tistas; cartões de crédito, cartões de débito, cartões de 

presente, cartões de compra pré-pagos e cartões inteli-

gentes sendo todos sem codificação magnética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184841

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; material impresso; publicações 

impressas; livros; revistas; periódicos; boletins infor-

mativos; jornais; brochuras; livretes; panfletos; manu-

ais; diários; folhetos informativos; material publicitá-

rio e de promoção (impresso); mapas; atlas; tipos de le-

tra; carateres de tipografia e fontes de impressão; selos 

de correio; fotografias impressas; artigos de papelaria; 

autocolantes [artigos de papelaria]; materiais para ar-

tistas; cartões de crédito, cartões de débito, cartões de 

presente, cartões de compra pré-pagos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184866

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

[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 : 38

[511]  Serviços : Prestação de serviços de aplicação da 

Internet para comunicações; (SMS) serviços de envio 

de mensagens curtas; transmissão de informação so-

bre aplicações via Internet; fornecimento de acesso 

dos utilizadores a motores de pesquisa em telefones 

inteligentes; comunicação através de redes privadas 

virtuais [VPN]; transmissão electrónica de imagens e 

fotografias através de uma rede informática mundial; 

transmissão de dados e serviços de telecomunicações; 

serviços de telecomunicações para fornecer acesso a 

dados, som ou imagens; transmissão de texto/fotogra-

fias/vídeo através de aplicações de telefones inteligen-

tes; transmissão de informação através de aplicações 

para smartphones; transmissão, difusão e receção de 

áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto e 

dados; transferência de dados através de serviços on-

line; serviços de partilha ponto-a-ponto (p2p); forne-

cimento de acesso a portais de intercâmbio de vídeos 

na Internet; serviços de streaming de vídeo ao vivo; 

transmissão de ficheiros digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184895

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

[730]  Requerente : London Stock Exchange Group 

plc

  Endereço : 10 Paternoster Square, London EC4M 

7LS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Software como Serviço (SaaS) apre-

sentando software que fornece informações finan-

ceiras sob a forma de negociação trocas financeiras, 

liquidações comerciais, informações sobre mercados 

financeiros, informações para utilização na negociação 

e previsão de mercadorias; fornecimento de software 

não descarregáveis contendo informações financeiras, 

bem como bases de dados de registos públicos para 

uso em conexão com a devida diligência do tipo co-

nheça seu cliente  e avaliação de risco corporativo; 

serviços de Software como Serviço (SaaS) que forne-

cem funções de pesquisa e recuperação de documentos 

públicos para uso em conexão com a devida diligência 

do tipo conheça seu cliente  e avaliação de risco 

corporativo; fornecimento de relatórios estatísticos 

personalizados sobre dados demográficos (investigação 

relacionada com demografia); armazenamento electró-

nico de dados; fornecimento de tecnologia informática 

e informações de programação através da Internet; 

armazenamento em nuvem para dados electrónicos.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/28  Reino Unido

N.º UK00003586108

[210]  N.º : N/184982

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORA-

TION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 Beon-gil, Bundang-

-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184999

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : London Stock Exchange Group plc

  Endereço : 10 Paternoster Square, London EC4M 

7LS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviço de Software como um Serviço 

(SaaS) com software que fornece informações finan-

ceiras sob a forma de negociação trocas financeiras, 

liquidações comerciais, informações sobre mercados 

financeiros, informações para utilização na negociação 

e previsão de mercadorias; fornecimento de software 

não descarregáveis contendo informações financeiras, 

bem como bases de dados de registos públicos para 

uso em conexão com a devida diligência do tipo conheça 

seu cliente  e avaliação de risco corporativo; servi-

ços de Software como Serviço (SaaS) que fornecem 

funções de pesquisa e recuperação de documentos 

públicos para uso em conexão com a devida diligên-

cia do tipo saiba seu cliente  e avaliação de risco 

corporativo; fornecimento de relatórios estatísticos 

personalizados sobre dados demográficos (investigação 

relacionada com demografia); armazenamento electró-

nico de dados; fornecimento de tecnologia informática 

e informações de programação através da Internet; 

armazenamento em nuvem para dados electrónicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  Reino Unido

N.º UK00003586781

[210]  N.º : N/185079

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) Hy-

giene Home Limited

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

re, SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear; prepa-

rações para limpar casas de banho; produtos para 

limpeza de sanitas; preparações para limpar, polir, 

desengordurar ou raspar; preparações para a limpeza 

de pias de cozinha e drenos; detergentes; produtos 

de limpeza multiusos; preparações para remoção de 

calcários, preparações para remoção de ferrugem, 

tira-nódoas, preparações para remoção de gorduras; 

preparações para remover o calcário e desincrustastes 

para uso doméstico; preparações de limpeza que pre-

vinem a formação de nódoas e de calcário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul claro e 

branco.

[210]  N.º : N/185080

[220]  Data de pedido : 2021/07/12
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[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

  E n d e r e ç o : 103 -105 B a t h R o a d, S l o u g h, 

Berkshire, SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Desinfectantes; preparações desinfec-

tantes; soluções desinfectantes para utilização na lim-

peza de superfícies; desinfectantes para uso doméstico 

ou para fins de higiene; agentes desinfectantes e prapa-

rações contendo propriedades desinfectantes; prepara-

ções antibacterianas; preparações ou substâncias para 

refrescar ou purificar o ar; fungicidas; preparações ou 

substâncias contendo propriedades refrescantes, puri-

ficantes, ou fungicidas para o ambiente.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul claro e 

branco.

[210]  N.º : N/185085

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : American Express Marketing & 

Development Corp.

  Endereço : 200 Vesey Street, New York, NY 

10285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos para o regis-

to, a transmissão, a reprodução ou o processamento de 

som, imagens ou dados; suportes gravados e descarre-

gáveis, software de computador, suportes de gravação 

e armazenamento digitais ou analógicos virgens; cai-

xas registadoras, dispositivos de cálculo; computadores 

e dispositivos periféricos de computador; programas 

de computador; software de computador descarregá-

vel; software de aplicação; software de aplicação para 

uso em telefones móveis e outros dispositivos móveis; 

programas de computador para acesso, navegação 

e pesquisa em bases de dados em linha; software de 

aplicação móvel para encomendas em linha; software 

de aplicação móvel para processamento de pagamen-

tos em linha com cartão de crédito; software móvel 

para registo de dados e perfis de utilizadores e forne-

cimento de serviços de acesso através de senha (login) 

a membros para pagamentos com cartão de crédito; 

leitores de cartão para cartões de crédito; cartões para 

uso como cartões de crédito (codificados ou magnéti-

cos); terminais de computador para uso com cartões 

de crédito em pontos de venda; máquinas de emissão 

de bilhetes controlados por cartão de crédito; máqui-

nas de gravação de cartões de crédito (periféricos de 

computador); máquinas de codificação de cartão de 

crédito (periféricos de computador); impressoras de 

cartões de crédito eléctricas; telefones públicos para 

cartões de crédito; terminais de processamento de car-

tão de crédito; terminais para cartões de crédito; ter-

minais para processar electronicamente pagamentos 

com cartão de crédito; terminais para processamento 

de transacções com cartão de crédito; terminais para 

processamento de cartão de crédito; terminais para o 

pagamento electrónico de taxas com cartões de cré-

dito; cartões bancários (codificados ou magnéticos); 

cartões bancários (codificados ou magnéticos) para 

fins de débito; cartões electrónicos e cartões de valor 

armazenado; cartões de identidade biométricos; má-

quinas de calcular; caixas registadoras; aparelhos para 

verificação de franquias / aparelhos para verificação de 

selos de correio; chips [circuitos integrados]; compara-

dores; bússolas para medição; hardware de computa-

dor; dispositivos de memória de computador; progra-

mas operacionais de computador gravados; programas 

de computador gravados; aplicações de software de 

computador, descarregáveis; plataformas de software, 

gravadas ou descarregáveis; software de computador 

gravado; computadores; detectores de moedas falsas; 

contadores / medidores; aparelhos de processamento 

de dados; detectores; aparelhos de diagnóstico, não 

para uso médico; sinalizações digitais; assistentes 

pessoais digitais [PDAs]; unidades de disco para com-

putadores; discos magnéticos; aparelhos de medição 

de distâncias; aparelhos de registo de distâncias / apa-

relhos para registo de distâncias ( distance recording 

apparatus / apparatus for recording distance ); chips 

de DNA; chaves criptográficas descarregáveis para re-

cepção e gasto de criptomoedas; carteiras electrónicas 

descarregáveis; ícones expressivos (emoticons) des-

carregáveis para telemóveis; gráficos descarregáveis 

para telemóveis; ficheiros de imagens descarregáveis; 

publicações electrónicas descarregáveis; pulseiras de 

identificação codificadas magnéticas; cartões-chave 

codificados; cartões magnéticos codificados; cartões 

de identidade magnéticos; cartões de circuitos integra-
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dos [cartões inteligentes] / cartões inteligentes [cartões 

de circuitos integrados]; terminais de ecrãs tácteis in-

teractivos; aparelhos de intercomunicação; interfaces 

para computadores; máquinas de facturamento; codi-

ficadores magnéticos; telefones móveis / telemóveis / 

telefones celulares; máquinas de contagem e triagem 

de dinheiro; aparelhos de monitorização, sem ser para 

uso médico; leitores [equipamento de processamento 

de dados]; passes (tokens) de segurança [dispositivos 

de encriptação]; instalações eléctricas para prevenção 

de furtos; transmissores [telecomunicações]; transmis-

sores de sinais electrónicos; conjuntos de transmissão 

[telecomunicações]; cartões magnéticos codificados 

e cartões contendo um chip de circuito integrado na 

forma de cartões inteligentes, todos contendo pro-

gramação usada para processar pagamentos; cartões 

codificados com dispositivos de segurança para fins de 

autenticação; cartões de lançamento em conta corren-

te, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de 

débito, cartões com chip, cartões pré-pagos, cartões 

de valor armazenado, cartões electrónicos de suporte 

de dados e cartões de pagamento, todos codificados; 

software de computador descarregável e aplicações 

para dispositivos móveis para facilitar e administrar 

serviços bancários, pagamentos por cartão de crédito, 

cartão de débito ou cartão de pagamento, serviços de 

caixa electrónico, serviços de cartão de valor armaze-

nado, serviços de transferência electrónica de fundos, 

serviços de pagamento electrónico, processamento e 

transmissão electrónica de dados de pagamento de 

contas, serviços de desembolso de dinheiro, serviços 

de autenticação de transacções, reencaminhamento, 

serviços de autorização e liquidação e serviços de 

detecção e controle de fraude; software e aplicações 

descarregáveis para dispositivos móveis que facilitam 

a identificação e autenticação de dispositivos de co-

municação de campo próximo (NFC) e dispositivos de 

identificação por radiofrequência (RFID); software e 

aplicações de computador descarregáveis para disposi-

tivos móveis compreendendo uma carteira digital que 

armazena informações da conta do cliente e permite 

que os consumidores acedam a cupões, vales, códigos 

de vales e descontos em lojas retalhistas e para obter 

fidelidade ou recompensas monetárias que podem ser 

creditadas nas respectivas contas; software de comér-

cio electrónico descarregável para computador para 

permitir que os utilizadores realizem transacções 

comerciais electrónicas por meio de uma rede infor-

mática mundial; aplicações de software descarregáveis 

para uso em conexão com terminais de pagamento sem 

contacto com a finalidade de permitir que os comer-

ciantes aceitem transacções de comércio móvel sem 

contacto, apresentação sem contacto de credenciais de 

fidelidade e resgate sem contacto de cupões, descon-

tos, reduções de preços, vales e ofertas especiais; car-

tões magnéticos codificados e cartões, compreendendo 

chips de circuitos integrados para aplicações financei-

ras; leitores de cartões contendo dispositivos de identi-

ficação por radiofrequência para transmissão, exibição 

e armazenamento de informações de pagamento para 

uso em conexão com serviços de pagamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185086

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : American Express Marketing & 

Development Corp.

  Endereço : 200 Vesey Street, New York, NY 

10285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

nistração de negócios; trabalhos de escritório; adminis-

tração de programas de fidelidade do consumidor; ad-

ministração de programas de passageiros frequentes; 

processamento administrativo de ordens de compra; 

publicidade por correspondência; serviços de guarda-

-livros [contabilidade] / contabilidade; serviços de 

assessoria para gestão de negócios; assistência na ges-

tão de negócios; consultadoria em gestão de negócios; 

gestão comercial de hotéis; gestão comercial de pro-

gramas de reembolso para terceiros / gestão comercial 

de programas de reembolso para terceiros (business 

management of reimbursement programmes for others 

/ business management of reimbursement programs 

for others); consultadoria em organização de negócios; 

pesquisa de negócios; fornecimento de informações 

de negócios; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; administração comercial do 

licenciamento de produtos e serviços de terceiros; ser-

viços de agência de informações comerciais; serviços 

de intermediação comercial; assistência à gestão co-

mercial ou industrial; fornecimento de informações de 

contactos comerciais e de negócios; fornecimento de 

informações comerciais e aconselhamento para consu-

midores na escolha de produtos e serviços; serviços de 
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inteligência competitiva; compilação de informações 

em bases de dados informáticas; compilação de estatís-

ticas; compilação de índices de informações para fins 

comerciais ou publicitários; criação de perfis de consu-

midores para fins comerciais ou de marketing; serviços 

de comunicações corporativas; análise de preço de 

custo; pesquisa de dados em ficheiros de computador 

para terceiros; demonstração de produtos; publicidade 

por correio; divulgação de anúncios publicitários; dis-

tribuição de amostras; elaboração de extractos de con-

tas; previsão económica; organização de exposições 

com fins comerciais ou publicitários; auditoria finan-

ceira; gestão interina de negócios; facturação; serviços 

de inteligência de mercado; marketing; marketing no 

âmbito da publicação de software; pesquisa de marketing; 

serviços de relações públicas; serviços de modelos 

para publicidade ou promoção de vendas; negociação 

e conclusão de transacções comerciais para terceiros; 

serviços de recorte de notícias; organização de assina-

turas de jornais para terceiros; publicidade em linha 

numa rede informática; fornecimento de um mercado 

em linha para compradores e vendedores de produtos 

e serviços; publicidade paga por clique; preparação de 

folhas de pagamento; consultoria de gestão de pessoal; 

recrutamento de pessoal; apresentação de produtos em 

meios de comunicação para fins de retalho; serviços 

de comparação de preços; serviços de aquisição para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; promoção de produtos e serviços através do 

patrocínio de eventos desportivos; relações públicas; 

publicação de textos publicitários; registo de comuni-

cações e dados por escrito; promoção de vendas para 

terceiros; escrita de guiões para fins publicitários; op-

timização de mecanismo de pesquisa para promoção 

de vendas / optimização de mecanismo de pesquisa 

para promoção de vendas (search engine optimization 

for sales promotion / search engine optimisation for 

sales promotion); organização de assinaturas de servi-

ços de telecomunicações para terceiros; sistematiza-

ção de informações em bases de dados informáticas; 

marketing direccionado; serviços de telemarketing; 

atendimento telefónico para assinantes indisponíveis; 

publicidade na televisão; organização de feiras comer-

ciais; actualização e manutenção de dados em bases de 

dados informáticas; actualização e manutenção de in-

formações em registos; actualização de material publi-

citário; fornecimento de classificações de utilizadores 

para fins comerciais ou publicitários / fornecimento de 

classificações de utilizadores para fins comerciais ou 

publicitários (providing user rankings for commercial 

or advertising purposes / providing user ratings for 

commercial or advertising purposes); fornecimento de 

opiniões de utilizadores para fins comerciais ou pu-

blicitários; indexação da web para fins comerciais ou 

publicitários; optimização do tráfego do website / opti-

mização do tráfego do website (website traffic optimi-

zation / website traffic optimisation); redacção de tex-

tos publicitários; promoção da venda e uso de cartão 

de crédito e contas de cartão de crédito por meio da 

administração de resgate de prémios e programas de 

prémios de incentivos; promoção da venda de produtos 

e serviços de terceiros através da administração de um 

programa de prémios associado a cartões de crédito 

e contas de cartão de crédito; pesquisas de mercado 

e estudos de marketing; serviços de planeamento, 

assessoria, consultoria e gestão de negócios; serviços 

de organização e assistência de gestão comercial e de 

negócios; fornecimento de assistência em secretariado 

e trabalhos de escritório; fornecimento temporário de 

máquinas e equipamento de escritório; organização 

de exposições com fins comerciais ou publicitários; 

serviços de beneficência, especificamente organização 

e direcção de programas de voluntariado e projectos 

de serviço comunitário; promoção de serviços de be-

neficência de terceiros, nomeadamente fornecimento 

de informações pessoais sobre várias instituições de 

beneficência com o objectivo de fazer donativos a ins-

tituições de beneficência; serviço de apoio ao cliente, 

nomeadamente resposta a consultas de clientes para 

terceiros nos domínios dos serviços financeiros e de 

viagens; consultoria e consultas comerciais para forne-

cedores de soluções que fornecem produtos e serviços 

que são usados por emissores e adquirentes numa 

rede mundial; manutenção de um registo de terceiros 

recomendados cujos produtos e serviços atendam aos 

requisitos de rede; pesquisas de mercado e estudos de 

marketing; organização de feiras comerciais; serviços 

de planeamento, assessoria, consultoria e gestão de 

negócios; serviços de agência de informações comer-

ciais; organização e assistência de gestão comercial e 

de negócios; serviços de publicidade e relações públi-

cas; fornecimento de assistência de secretariado e de 

escritório; fornecimento temporário de máquinas e 

equipamento de escritório; organização de exposições 

com fins comerciais ou publicitários; tudo incluído na 

classe 35.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185087

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : American Express Marketing & 

Development Corp.

  Endereço : 200 Vesey Street, New York, NY 

10285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios imobiliários; emissão de cartões 

de crédito; serviços de cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente, cartões de débito e 

cartões de pagamento; processamento de pagamentos 

com cartão de crédito e débito; serviços de pagamen-

to de carteiras electrónicas; serviços de transferência 

electrónica de fundos; serviços financeiros; serviços de 

pagamento de contas; serviços de cartões de crédito 

para descontos e redução de preços relacionados com 

programas de recompensa e fidelidade de clientes; ser-

viços bancários, de corretagem, de seguros, de inves-

timento, monetários, cambiais e hipotecários; serviços 

de gestão, análise e consultoria financeira; serviços de 

gestão, leasing, avaliações e apreciações financeiras 

em conexão com agências imobiliárias; emissão de 

cheques de viagem; processamento de pagamentos 

relacionados com cartões de crédito ou de lançamento 

em conta corrente; serviços de agência para desalfan-

degamento; fornecimento de processamento electróni-

co de transacções com cartão de crédito e pagamentos 

electrónicos através de uma rede informática mundial; 

cartões pré-pagos, cartões para presentes pré-pagos, 

serviços de cartões com valor armazenado; serviços 

de câmbio de moeda estrangeira; serviços de proces-

samento de pagamentos, nomeadamente, serviços de 

processamento de transacções de cartão de crédito, 

cartão de crédito, cartão pré-pago, cartões de oferta, 

cartões de valor armazenado e cartões de pagamento; 

tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185088

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : American Express Marketing & 

Development Corp.

  Endereço : 200 Vesey Street, New York, NY 

10285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte; embalagem e entreposto de 

mercadorias; organização de viagens; tudo incluído na 

classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185089

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : American Express Marketing & 

Development Corp.

  Endereço : 200 Vesey Street, New York, NY 

10285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades esportivas e culturais; fornecimento de pu-

blicação em linha de revistas (não descarregáveis) no 

domínio dos estilos de vida de luxo e de viagens; tudo 

incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185090

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : American Express Marketing & 

Development Corp.

  Endereço : 200 Vesey Street, New York, NY 

10285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de investigação e concepção a eles re-

ferentes; serviços de análises industriais, pesquisas 

industriais e desenhos industriais; serviços de controlo 

de qualidade e autenticação; concepção e desenvolvi-

mento de hardware e software de computador; servi-

ços de monitoramento de fraude de cartão de crédito; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável em linha; fornecimento de acesso tem-

porário a software não descarregável em linha para 

processamento de pagamentos e serviços de monitori-

zação de fraudes com cartões de crédito; fornecimento 

de acesso temporário a software em linha não descar-
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regável para gestão de relações com clientes (CRM), 

nomeadamente software para criar, gerir e analisar 

contactos de clientes e informações de contas, gerir e 

controlar programas de fidelidade de clientes e gerar 

relatórios; tudo incluído na classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185091

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : American Express Marketing & 

Development Corp.

  Endereço : 200 Vesey Street, New York, NY 

10285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; serviços de hotel, 

restaurante e café; serviços de viagens, especificamen-

te, serviços de reservas e marcações para alojamento 

temporário e para restaurantes para terceiros; serviços 

de hotel; serviços de reserva de hotéis; serviços de 

residências turísticas; avaliação e classificação de alo-

jamento turístico; serviços de catering; fornecimento 

de instalações de parques de reboques e atrelados; 

serviços de agência de viagens especificamente para 

reservas de alojamento temporário; fornecimento de 

alojamento temporário mobilado para fins comerciais; 

tudo incluído na classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185092

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : American Express Marketing & 

Development Corp.

  Endereço : 200 Vesey Street, New York, NY 

10285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos para o regis-

to, a transmissão, a reprodução ou o processamento de 

som, imagens ou dados; suportes gravados e descarre-

gáveis, software de computador, suportes de gravação 

e armazenamento digitais ou analógicos virgens; cai-

xas registadoras, dispositivos de cálculo; computadores 

e dispositivos periféricos de computador; programas 

de computador; software de computador descarregá-

vel; software de aplicação; software de aplicação para 

uso em telefones móveis e outros dispositivos móveis; 

programas de computador para acesso, navegação 

e pesquisa em bases de dados em linha; software de 

aplicação móvel para encomendas em linha; software 

de aplicação móvel para processamento de pagamen-

tos em linha com cartão de crédito; software móvel 

para registo de dados e perfis de utilizadores e forne-

cimento de serviços de acesso através de senha (login) 

a membros para pagamentos com cartão de crédito; 

leitores de cartão para cartões de crédito; cartões para 

uso como cartões de crédito (codificados ou magnéti-

cos); terminais de computador para uso com cartões 

de crédito em pontos de venda; máquinas de emissão 

de bilhetes controlados por cartão de crédito; máqui-

nas de gravação de cartões de crédito (periféricos de 

computador); máquinas de codificação de cartão de 

crédito (periféricos de computador); impressoras de 

cartões de crédito eléctricas; telefones públicos para 

cartões de crédito; terminais de processamento de car-

tão de crédito; terminais para cartões de crédito; ter-

minais para processar electronicamente pagamentos 

com cartão de crédito; terminais para processamento 

de transacções com cartão de crédito; terminais para 

processamento de cartão de crédito; terminais para o 

pagamento electrónico de taxas com cartões de cré-

dito; cartões bancários (codificados ou magnéticos); 

cartões bancários (codificados ou magnéticos) para 

fins de débito; cartões electrónicos e cartões de valor 

armazenado; cartões de identidade biométricos; má-

quinas de calcular; caixas registadoras; aparelhos para 

verificação de franquias / aparelhos para verificação de 

selos de correio; chips [circuitos integrados]; compara-

dores; bússolas para medição; hardware de computa-

dor; dispositivos de memória de computador; progra-

mas operacionais de computador gravados; programas 

de computador gravados; aplicações de software de 

computador, descarregáveis; plataformas de software, 

gravadas ou descarregáveis; software de computador 

gravado; computadores; detectores de moedas falsas; 

contadores / medidores; aparelhos de processamento 

de dados; detectores; aparelhos de diagnóstico, não 

para uso médico; sinalizações digitais; assistentes 

pessoais digitais [PDAs]; unidades de disco para com-

putadores; discos magnéticos; aparelhos de medição 

de distâncias; aparelhos de registo de distâncias / apa-

relhos para registo de distâncias ( distance recording 
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apparatus / apparatus for recording distance ); chips 

de DNA; chaves criptográficas descarregáveis para re-

cepção e gasto de criptomoedas; carteiras electrónicas 

descarregáveis; ícones expressivos (emoticons) des-

carregáveis para telemóveis; gráficos descarregáveis 

para telemóveis; ficheiros de imagens descarregáveis; 

publicações electrónicas descarregáveis; pulseiras de 

identificação codificadas magnéticas; cartões-chave 

codificados; cartões magnéticos codificados; cartões 

de identidade magnéticos; cartões de circuitos integra-

dos [cartões inteligentes] / cartões inteligentes [cartões 

de circuitos integrados]; terminais de ecrãs tácteis in-

teractivos; aparelhos de intercomunicação; interfaces 

para computadores; máquinas de facturamento; codi-

ficadores magnéticos; telefones móveis / telemóveis / 

/ telefones celulares; máquinas de contagem e triagem 

de dinheiro; aparelhos de monitorização, sem ser para 

uso médico; leitores [equipamento de processamento 

de dados]; passes (tokens) de segurança [dispositivos 

de encriptação]; instalações eléctricas para prevenção 

de furtos; transmissores [telecomunicações]; transmis-

sores de sinais electrónicos; conjuntos de transmissão 

[telecomunicações]; cartões magnéticos codificados 

e cartões contendo um chip de circuito integrado na 

forma de cartões inteligentes, todos contendo pro-

gramação usada para processar pagamentos; cartões 

codificados com dispositivos de segurança para fins de 

autenticação; cartões de lançamento em conta corren-

te, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de 

débito, cartões com chip, cartões pré-pagos, cartões 

de valor armazenado, cartões electrónicos de suporte 

de dados e cartões de pagamento, todos codificados; 

software de computador descarregável e aplicações 

para dispositivos móveis para facilitar e administrar 

serviços bancários, pagamentos por cartão de crédito, 

cartão de débito ou cartão de pagamento, serviços de 

caixa electrónico, serviços de cartão de valor armaze-

nado, serviços de transferência electrónica de fundos, 

serviços de pagamento electrónico, processamento e 

transmissão electrónica de dados de pagamento de 

contas, serviços de desembolso de dinheiro, serviços 

de autenticação de transacções, reencaminhamento, 

serviços de autorização e liquidação e serviços de 

detecção e controle de fraude; software e aplicações 

descarregáveis para dispositivos móveis que facilitam 

a identificação e autenticação de dispositivos de co-

municação de campo próximo (NFC) e dispositivos de 

identificação por radiofrequência (RFID); software e 

aplicações de computador descarregáveis para disposi-

tivos móveis compreendendo uma carteira digital que 

armazena informações da conta do cliente e permite 

que os consumidores acedam a cupões, vales, códigos 

de vales e descontos em lojas retalhistas e para obter 

fidelidade ou recompensas monetárias que podem ser 

creditadas nas respectivas contas; software de comér-

cio electrónico descarregável para computador para 

permitir que os utilizadores realizem transacções 

comerciais electrónicas por meio de uma rede infor-

mática mundial; aplicações de software descarregáveis 

para uso em conexão com terminais de pagamento sem 

contacto com a finalidade de permitir que os comer-

ciantes aceitem transacções de comércio móvel sem 

contacto, apresentação sem contacto de credenciais de 

fidelidade e resgate sem contacto de cupões, descon-

tos, reduções de preços, vales e ofertas especiais; car-

tões magnéticos codificados e cartões, compreendendo 

chips de circuitos integrados para aplicações financei-

ras; leitores de cartões contendo dispositivos de identi-

ficação por radiofrequência para transmissão, exibição 

e armazenamento de informações de pagamento para 

uso em conexão com serviços de pagamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185093

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : American Express Marketing & 

Development Corp.

  Endereço : 200 Vesey Street, New York, NY 

10285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios imobiliários; emissão de cartões 

de crédito; serviços de cartões de crédito, cartões de 

lançamento em conta corrente, cartões de débito e 

cartões de pagamento; processamento de pagamentos 

com cartão de crédito e débito; serviços de pagamen-

to de carteiras electrónicas; serviços de transferência 

electrónica de fundos; serviços financeiros; serviços de 

pagamento de contas; serviços de cartões de crédito 

para descontos e redução de preços relacionados com 

programas de recompensa e fidelidade de clientes; ser-

viços bancários, de corretagem, de seguros, de inves-

timento, monetários, cambiais e hipotecários; serviços 

de gestão, análise e consultoria financeira; serviços de 

gestão, leasing, avaliações e apreciações financeiras 
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em conexão com agências imobiliárias; emissão de 

cheques de viagem; processamento de pagamentos 

relacionados com cartões de crédito ou de lançamento 

em conta corrente; serviços de agência para desalfan-

degamento; fornecimento de processamento electróni-

co de transacções com cartão de crédito e pagamentos 

electrónicos através de uma rede informática mundial; 

cartões pré-pagos, cartões para presentes pré-pagos, 

serviços de cartões com valor armazenado; serviços 

de câmbio de moeda estrangeira; serviços de proces-

samento de pagamentos, nomeadamente, serviços de 

processamento de transacções de cartão de crédito, 

cartão de crédito, cartão pré-pago, cartões de oferta, 

cartões de valor armazenado e cartões de pagamento; 

tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185200

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TARTE, INC.

  Endereço : 1375

800 10018

 1375 Broadway, Suite 800, New York, NY 10018, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Apresentação de produtos em qualquer 

meio de comunicação para fins de venda a retalho; 

serviços de lojas online de venda a retalho de cosméti-

cos, produtos de cuidado da pele e produtos de beleza; 

serviços de loja de venda a retalho de cosméticos, pro-

dutos de cuidado da pele e produtos de beleza sendo 

serviços da classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185202

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TARTE, INC.

  Endereço : 1375

800 10018

 1375 Broadway, Suite 800, New York, NY 10018, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; per-

fumaria, óleos essenciais, loções para os cabelos; den-

tífricos; cosméticos; preparações cosméticas; produtos 

não medicinais para os cuidados da pele; produtos 

para os cuidados da pele; cremes cosméticos; auto-

bronzeadores; vernizes para as unhas; produtos para 

os cuidados das unhas; sabonete para o rosto e para o 

corpo; produtos não medicinais para protecção solar 

(cosméticos); fragrâncias; kits e conjuntos de presentes 

compostos principalmente de cosméticos e produtos 

para os cuidados da pele, sendo produtos da classe 3.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185273

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185313

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE
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  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas; velas com 

fragrância para aromaterapia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185314

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos de óptica; estojos para ócu-

los; óculos [ótica]; óculos de sol; sacos adaptados para 

computadores portáteis; estojos e capas para smart-

phones e computadores em forma de tablet; protecção 

para a cabeça; vestuário de protecção contra aciden-

tes, em particular para motociclistas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185315

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Ligas de metais preciosos; jóias, ade-

reços (bijuteria), pedras preciosas e pedras semi-

-preciosas; instrumentos de relojoaria e cronométri-

cos; joalharia para decoração de chapéus; jóias para 

decoração de sapatos; amuletos (joalharia); medalhões 

(joalharia); anéis (joalharia); pulseiras de joalharia; 

pulseiras de tecido bordado (joalharia); broches (jo-

alharia); correntes de joalharia; colares (joalharia); 

pérolas (joalharia); brincos; caixas de jóias; obras de 

arte em metais preciosos; bustos em metais preciosos; 

figuras em metais preciosos; porta-chaves; relógios; 

relógios de pulso; estojos de relógios; braceletes de re-

lógio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185316

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais; malas para uso em viagem e sacos de trans-

porte; malas de viagem; baús [bagagem]; estojos para 

maquilhagem, sem conteúdo; sacos; sacos de compras 

e sacos de rede para compras; mochilas [com duas 

alças]; sacos de praia; sacos de mão; sacos de viagem; 

sacos de desporto; pastas [maletas]; estojos de viagem 

[marroquinaria]; bolsas; porta-cartões [marroquina-

ria]; carteiras de bolso; guarda-chuvas e guarda-sóis; 

guarda-sol [sombrinhas]; bengalas; chicotes, arreios e 

selaria; coleiras, trelas e vestuário para animais

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185317

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Espelhos (vidro prateado); espelhos de 

mão (espelhos de casa de banho); espelhos compactos 

unipessoais; espelhos de maquilhagem para bolsas; 

espelhos de maquilhagem para casa; espelhos para 

caixas de pó de arroz; espelhos de casa de banho; es-

pelhos de suporte vertical.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185319

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

sas; vestuário em couro ou imitação de couro; cintos 

(vestuário); peles (vestuário); luvas (vestuário); ca-

checóis; gravatas; meias de malha; meias; chinelos de 

quarto; calçado de praia, de esqui ou de desporto; rou-

pa interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185320

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Ganchos de mola para o cabelo; gan-

chos invisíveis para o cabelo; ganchos de mola (aces-

sórios para cabelo); bandoletes; elásticos para cabelo; 

fitas elásticas para o cabelo; elásticos de cabelo; deco-

rações para o cabelo, rolos, artigos para prender o ca-

belo e cabelo postiço; acessórios para rabos de cavalo 

e fitas para o cabelo; redes para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185322

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas; velas com 

fragrância para aromaterapia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185323

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos de óptica; estojos para ócu-

los; óculos [ótica]; óculos de sol; sacos adaptados para 

computadores portáteis; estojos e capas para smart-

phones e computadores em forma de tablet; protecção 

para a cabeça; vestuário de protecção contra aciden-

tes, em particular para motociclistas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185324

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Ligas de metais preciosos; jóias, ade-

reços (bijuteria), pedras preciosas e pedras semi-

-preciosas; instrumentos de relojoaria e cronométri-

cos; joalharia para decoração de chapéus; jóias para 

decoração de sapatos; amuletos (joalharia); medalhões 

(joalharia); anéis (joalharia); pulseiras de joalharia; 

pulseiras de tecido bordado (joalharia); broches (jo-

alharia); correntes de joalharia; colares (joalharia); 

pérolas (joalharia); brincos; caixas de jóias; obras de 

arte em metais preciosos; bustos em metais preciosos; 

figuras em metais preciosos; porta-chaves; relógios; 

relógios de pulso; estojos de relógios; braceletes de re-

lógio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185325

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE
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  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais; malas para uso em viagem e sacos de trans-

porte; malas de viagem; baús [bagagem]; estojos para 

maquilhagem, sem conteúdo; sacos; sacos de compras 

e sacos de rede para compras; mochilas [com duas 

alças]; sacos de praia; sacos de mão; sacos de viagem; 

sacos de desporto; pastas [maletas]; estojos de viagem 

[marroquinaria]; bolsas; porta-cartões [marroquina-

ria]; carteiras de bolso; guarda-chuvas e guarda-sóis; 

guarda-sol [sombrinhas]; bengalas; chicotes, arreios e 

selaria; coleiras, trelas e vestuário para animais

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185326

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Espelhos (vidro prateado); espelhos de 

mão (espelhos de casa de banho); espelhos compactos 

unipessoais; espelhos de maquilhagem para bolsas; 

espelhos de maquilhagem para casa; espelhos para 

caixas de pó de arroz; espelhos de casa de banho; es-

pelhos de suporte vertical.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185328

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

sas; vestuário em couro ou imitação de couro; cintos 

(vestuário); peles (vestuário); luvas (vestuário); ca-

checóis; gravatas; meias de malha; meias; chinelos de 

quarto; calçado de praia, de esqui ou de desporto; rou-

pa interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185329

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 Bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Ganchos de mola para o cabelo; gan-

chos invisíveis para o cabelo; ganchos de mola (aces-

sórios para cabelo); bandoletes; elásticos para cabelo; 

fitas elásticas para o cabelo; elásticos de cabelo; deco-

rações para o cabelo, rolos, artigos para prender o ca-

belo e cabelo postiço; acessórios para rabos de cavalo 

e fitas para o cabelo; redes para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185431

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software gráfico de computadores; 

software informático para uso na produção de vídeo e 

filmes cinematográficos; software informático para a 

criação, visualização, e edição de gravações de vídeo 

e filmes cinematográficos; software informático para 

a criação, leitura, organização, edição e modificação 

de dados áudio, vídeo e multimédia; software infor-

mático para modificação de imagens, vídeo e outros 

conteúdos (ficheiros) e para converter tais conteúdos 

em diferentes formatos; software informático para 

criar, editar, processar, organizar, importar, exportar 

e descodificar vídeos, filmes, filmes cinematográficos, 

e conteúdos multimédia; software informático para 

criar, editar, processar, organizar, importar, exportar 

e descodificar ficheiros áudios, música e conteúdos so-

noros; software informático para a criação e edição de 

animações digitais, gráficos, e efeitos especiais.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, vermelho, roxo, 

azul, verde, amarelo, preto, branco e cinzento.

[300]  Prioridade : 2021/02/04  Jamaica

N.º 82590

[210]  N.º : N/185432

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[730]  Requerente : FremantleMedia Netherlands BV

  Endereço : Pieter Braaijweg 1, 1114 AJ Amster-

dam, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

entretenimento relacionados com a produção e distri-

buição de programas de televisão e gravações de áudio 

e ou vídeo providenciados através de televisão cabo, 

internet, vídeo a pedido, dispositivos móveis e outras 

plataformas de distribuição; serviços de publicação; 

entretenimento; entretenimento em linha; actividades 

desportivas e culturais; serviços de jogos electrónicos 

providenciados através da internet; provisão de publi-

cações electrónicas online; aluguer de gravações de 

áudio e / ou vídeo, rádio e programas de televisão e fil-

mes; serviços de entretenimento sendo teatral, de tele-

visão e filmes; publicação de livros, textos e diários on-

line; provisão de vídeo digital e ou gravações de áudio 

(não descarregáveis) através de uma rede de computa-

dor tais como a internet; provisão de publicações elec-

trónicas online (não descarregáveis) a partir de base 

de dados ou Internet; provisão de imagens electrónicas 

e obras de arte (não descarregáveis) online através de 

bases de dados ou da Internet; entretenimento teatral; 

espectáculos de jogos; serviço de entretenimento tele-

visivo envolvendo participação de audiência telefónica; 

entretenimento televisivo para uso com um telefone 

movél; jogos à base da internet; operação de lotarias e 

jogos de fortuna e azar; serviços de jogos de entreteni-

mento; serviço de jogos; serviços de jogos de fortuna 

e azar; serviço de apostas; serviços de casino; jogos de 

cartas e torneios de casino, competições, concursos, 

jogos e/ou eventos relacionados com os mesmos; servi-

ços de lotarias; a provisão de qualquer um dos serviços 

acima ditos em telefones móveis, via uma rede móvel, 

por comunicação por satélite, por micro-ondas ou ou-

tros meios electrónicos, digitais e analógicos, ao vivo, 

electronicamente, via rede informática, via Internet, 

online e através da televisão; organização, produção 

e apresentação de eventos para fins educativos, cul-

turais ou de entretenimento; organização, produção 

e fornecimento de videoclips através de redes móveis 

ou informáticas para fins de entretenimento e/ou edu-

cativos; serviços de educação e entretenimento nome-

adamente edição, exibição ou fornecimento de dados 

incluindo imagens, gráficos, som, texto ou informação 

audiovisual através da Internet ou outra rede de comu-

nicações para fins educativos e de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185433

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[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 : Software descarregável, especificamen-

te implementação proprietária de pilhas de software 

(software stack) e interfaces de programação de apli-

cações (API); software descarregável, especificamente 

implementação proprietária de uma colecção de com-

ponentes de software independentes que funcionam 

em conjunto para apoiar a execução de uma aplicação; 

programas de computador descarregáveis, nomeada-

mente programas descarregáveis para criação e gestão 

de pilhas de software e de interfaces de programação 

de aplicações (API); software descarregável para cria-

ção e gestão de pilhas de software e de interfaces de 

programação de aplicações (API); hardware integrado 

com software descarregável para criação e gestão de 

pilhas de software e de interfaces de programação 

de aplicações (API); software descarregável para uso 

na automação da criação, distribuição e execução de 

aplicações de programas de computador; software des-

carregável para uso na concepção, desenvolvimento e 

implantação de outro software informático; utilitários 

de software descarregável que facilitam a escrita de 

outros programas; software descarregável para moni-
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torizar e testar outro software informático; software 

descarregável para uso na concepção, desenvolvimento 

e implantação de outro software informático; utilitá-

rios de software descarregável que facilitam a escrita 

de outros programas; software de computador descar-

regável para testar outro software de computador.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/19  Estados Unidos 

da América N.º 90/475,889

[210]  N.º : N/185436

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[730]  Requerente : Shimano Inc.

  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca; iscos de pesca; iscas 

artificiais de pesca; varas de pesca; estojos para varas 

de pesca; redes de pesca portáteis; canas para pescar; 

sacos adaptados para equipamentos de pesca; carretos 

para a pesca; estojos para carretos de pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185437

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; impressos; material de 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria e arti-

gos de escritório, excepto mobiliário; adesivos para fins 

de papelaria ou domésticos; materiais para desenho e 

materiais para artistas; pincéis; materiais de instrução 

e de ensino; folhas, películas e sacos de plástico para 

embrulhar e embalar; tipos para impressoras, blocos 

para impressoras; revistas (periódicos); jornais; bo-

letins informativos; periódicos; brochuras; catálogos; 

folhetos e panfletos; jornais; manuais; cartazes; mapas; 

calendários; autocolantes; postais ilustrados; carteiras 

em papel; pastas de arquivo; cartões de aviso; cartões 

de aniversário; cartões de felicitações; cartões festivos 

e sazonais; pacotes de papel para armazenamento de 

dinheiro de oferta; formulários; certificados; etiquetas 

em papel para bagagens; papel para embrulhar (artigos 

de papelaria); envelopes; etiquetas em papel; etique-

tas impressas; canetas; lápis; réguas, sem serem para 

medição; cupões impressos; cartões em papel para uso 

relacionado com os esquemas de lealdade, incentivo 

e fidelidade, sem serem codificados ou magnéticos; 

cartões de membro de papel ou de plástico, sem serem 

codificados ou magnéticos; livros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185440

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviço de transporte; embalagem e 

entreposto de mercadorias; organização de viagens; 

organização de transporte, distribuição e entrega de 

mercadorias a clientes; serviços de entrega de alimen-

tos e bebidas; organização de entrega de mercadorias; 

embalagem de artigos para entrega; serviços de in-

formação relacionados com entrega; fornecimento de 

informações relacionadas com a recolha e o estado de 

entrega das encomendas através da Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185477

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : FAIDEE CO., LTD.

  Endereço : Anchor House 303, 2-14-20, Yamamo-

to-Dori, Chuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo 650-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; ornamentos de 

joalharia; anéis para dedos (joalharia); colares em me-

tais preciosos; brincos em metais preciosos; pulseiras 

em metais preciosos; broches de joalharia; pedras pre-

ciosas semi-trabalhadas e suas imitações; caixas para 

jóias (porta-jóias); correntes de joalharia; relógios de 

joalharia; metais preciosos; metais preciosos em bruto 

ou semi-trabalhados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185510

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : 

 Hong Kong Top One Bakery Limited

  Endereço : 64-76

11 4

 Unit 4, 11/F, Cheung Fat Industrial Building, 64-76 

Larch Street, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185571

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/05/24  China

N.º 56306477

[210]  N.º : N/185627

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera, 

Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos e brinquedos, nomeadamente, 

jogos de tabuleiro; jogos de salão; brinquedos para an-

dar montado ou cavalgar; estojos de modelos à escala 

(brinquedos); modelos de veículos à escala; modelos 

de miniatura de brinquedos de ciclomotores, moto-

ciclos, automóveis e outros veículos; blocos de cons-

trução; jogos de construção; bonecas; vestuário para 

bonecas; acessórios para bonecas; brinquedos de pe-

luche; veículos de brinquedo; ciclomotores, motociclos 

e réplicas de automóveis, de brinquedo e em tamanho 

real, para fins de entretenimento; quebra-cabeças; con-

trolos manuais para jogar jogos de vídeo, excluindo os 

adaptados para uso com ecrãs ou monitores externos; 
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jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; máqui-

nas de jogos de vídeo de pré-pagamento para salas de 

entretenimento; veículos de brinquedo controlados 

por rádio ( veículos tele-comandados ); brinquedos 

constituídos por pistas de corrida em plastic.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185640

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : FremantleMedia Netherlands BV

  Endereço : Pieter Braaijweg 1, 1114 AJ Amster-

dam, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

entretenimento relacionados com a produção e distri-

buição de programas de televisão e gravações de áudio 

e ou vídeo providenciados através de televisão cabo, 

internet, vídeo a pedido, dispositivos móveis e outras 

plataformas de distribuição; serviços de publicação; 

entretenimento; entretenimento em linha; actividades 

desportivas e culturais; serviços de jogos electrónicos 

providenciados através da internet; provisão de publi-

cações electrónicas online; aluguer de gravações de 

áudio e / ou vídeo, rádio e programas de televisão e fil-

mes; serviços de entretenimento sendo teatral, de tele-

visão e filmes; publicação de livros, textos e diários on-

line; provisão de vídeo digital e ou gravações de áudio 

(não descarregáveis) através de uma rede de computa-

dor tais como a internet; provisão de publicações elec-

trónicas online (não descarregáveis) a partir de base 

de dados ou Internet; provisão de imagens electrónicas 

e obras de arte (não descarregáveis) online através de 

bases de dados ou da Internet; entretenimento teatral; 

espectáculos de jogos; serviço de entretenimento tele-

visivo envolvendo participação de audiência telefónica; 

entretenimento televisivo para uso com um telefone 

movél; jogos à base da internet; operação de lotarias e 

jogos de fortuna e azar; serviços de jogos de entreteni-

mento; serviço de jogos; serviços de jogos de fortuna 

e azar; serviço de apostas; serviços de casino; jogos de 

cartas e torneios de casino, competições, concursos, 

jogos e/ou eventos relacionados com os mesmos; servi-

ços de lotarias; a provisão de qualquer um dos serviços 

acima ditos em telefones móveis, via uma rede móvel, 

por comunicação por satélite, por micro-ondas ou ou-

tros meios electrónicos, digitais e analógicos, ao vivo, 

electronicamente, via rede informática, via Internet, 

online e através da televisão; organização, produção 

e apresentação de eventos para fins educativos, cul-

turais ou de entretenimento; organização, produção 

e fornecimento de videoclips através de redes móveis 

ou informáticas para fins de entretenimento e/ou edu-

cativos; serviços de educação e entretenimento nome-

adamente edição, exibição ou fornecimento de dados 

incluindo imagens, gráficos, som, texto ou informação 

audiovisual através da Internet ou outra rede de comu-

nicações para fins educativos e de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185715

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48 I-16121 Genova 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte; transporte de mercadorias; 

transporte por barco; aluguer de navios; transporte 

fluvial; transporte marítimo; desencalhe de navios; 

aluguer de automóveis; armazenamento de mercado-

rias; acompanhamento e transporte de passageiros, de 

viajantes; visitas turísticas [turismo]; fretamento de na-

vios; organização de viagens; transporte em barcos de 

recreio; transporte aéreo, transporte ferroviário, por 

ferry boat, por via marítima, por navio; organização de 

excursões e cruzeiros; reserva de lugares para viagens.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (tal como exemplar de 

marca).

[210]  N.º : N/185716

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48 I-16121 Genova 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de serviços de 

formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais, serviços de lazer; serviços de clubes notur-

nos [entretenimento]; clubes de saúde [health clubs]; 

organização e direcção de colóquios, conferências; 

organização de competições desportivas; organização 

e realização de concertos; organização de exposições 

com fins culturais ou educacionais; exibição de filmes; 

operação e fornecimento de instalações de golfe; pres-

tação de serviços de jogos de fortuna e azar; serviços 

de arcada de diversão; exploração de lotarias; enterte-

nimento de rádio ou televisão; representações teatrais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (tal como exemplar de 

marca).

[210]  N.º : N/185717

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48 I-16121 Genova 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Bares, cafés, cafeterias, restaurantes 

self-service, serviços de fornecimento de comidas e 

bebidas, sendo todos os serviços supramencionados 

prestados a bordo de navios de cruzeiro; serviços de 

hotelaria; serviços de campos de férias [hospedagem]; 

reserva de hotéis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e amarelo (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/185719

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48 I-16121 Genova 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte; transporte de mercadorias; 

transporte por barco; aluguer de navios; transporte 

fluvial; transporte marítimo; desencalhe de navios; 

aluguer de automóveis; armazenamento de mercado-

rias; acompanhamento e transporte de passageiros, de 

viajantes; visitas turísticas [turismo]; fretamento de na-

vios; organização de viagens; transporte em barcos de 

recreio; transporte aéreo, transporte ferroviário, por 

ferry boat, por via marítima, por navio; organização de 

excursões e cruzeiros; reserva de lugares para viagens.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e amarelo (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/185720

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48 I-16121 Genova 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de serviços de 

formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais, serviços de lazer; serviços de clubes notur-

nos [entretenimento]; clubes de saúde [health clubs]; 

organização e direcção de colóquios, conferências; 

organização de competições desportivas; organização 

e realização de concertos; organização de exposições 

com fins culturais ou educacionais; exibição de filmes; 

operação e fornecimento de instalações de golfe; pres-

tação de serviços de jogos de fortuna e azar; serviços 

de arcada de diversão; exploração de lotarias; enterte-

nimento de rádio ou televisão; representações teatrais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e amarelo (tal como 

exemplar de marca).
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[210]  N.º : N/185721

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48 I-16121 Genova 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Bares, cafés, cafeterias, restaurantes 

self-service, serviços de fornecimento de comidas e 

bebidas, sendo todos os serviços supramencionados 

prestados a bordo de navios de cruzeiro; serviços de 

hotelaria; serviços de campos de férias [hospedagem]; 

reserva de hotéis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (tal como exemplar de 

marca).

[210]  N.º : N/185722

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : VENTISEI SETTEMBRE S.R.L.

  Endereço : Via Conservatorio N. 17, Milan, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

aparelhos e instrumentos cirúrgicos; dispositivos mé-

dicos para reparação ou substituição de válvulas car-

díacas; dispositivos médicos, nomeadamente próteses 

cardiovasculares; válvulas cardíacas, stents, anéis de 

anuloplastia, enxertos vasculares artificiais; dispo-

sitivos de aplicação cardiovascular, nomeadamente, 

bainhas, cateteres, fios-guia, mangas, condutas, dis-

positivos de carregamento e acessórios; dispositivos 

médicos envolvidos no domínio das soluções para ci-

rurgia cardíaca, nomeadamente, dispositivos aórticas, 

nomeadamente, válvulas sem sutura para substituição 

da válvulas aórticas, próteses de válvulas cardíacas 

mecânicas, próteses mecânicas para substituição da 

raiz da aorta, válvulas aórticas supra-anulares; dispo-

sitivos mitrais, nomeadamente, anéis de anuloplastia 

rígidos; cânulas para cirurgia cardíaca minimamente 

invasiva; válvulas aórticas compostas por materiais 

artificiais para implantação; pinças aórticas; válvulas 

cardíacas mecânicas constituídas por materiais artifi-

ciais para implantação; válvulas mitrais constituídas 

por materiais artificiais para implantação; anéis mi-

trais e bandas constituídas por materiais artificiais 

para regurgitação degenerativa da válvula mitral e 

degeneração mixomatosa; minibandas compostas de 

materiais artificiais para regurgitação mitral degenera-

tiva e funcional e para regurgitação tricúspide; bandas 

tricúspides constituídas por materiais artificiais para 

regurgitação da válvula tricúspide; retractores das lâ-

minas atriais mitral e tricúspide; próteses vasculares; 

peças de reparação vascular, nomeadamente, válvulas 

cardíacas de bioprótese aórtica, válvulas cardíacas do 

pericárdio aórtico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/26  Itália

N.º 302021000036140

[210]  N.º : N/185742

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 5 6 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/08  China

N.º 57556196

[210]  N.º : N/185788

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185792

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185812

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : RBG Kew Enterprises Limited

  Endereço : Royal Botanic Gardens, Kew, Rich-

mond, Surrey, TW9 3AB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho e vendas 

a retalho on-line relacionados com artigos de toilet-

te, produtos de higiene pessoal, loções para o rosto e 

loções para o corpo, cremes, champôs, hidratantes, 

sabonetes, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, 

loções para o cabelo, livros, publicações impressas, 

papel, material impresso, fotografias, artigos de pape-

laria, materiais de artistas, pincéis, estrume (adubo), 

fertil izantes, preparações hortícolas, sementes de 

pássaros, alimentos para animais, peixes e pássaros, 

grãos, sementes, plântulas, bolbos, plantas, flores, ar-

bustos, arbustos (bushes), árvores, móveis de jardim, 

ornamentos e estátuas de jardim, vasos e recipientes 

para plantas, estufas, armações de estufa, armações de 

construção, caixilhos (estruturas), cata-ventos, portões 

e cercas de metal, metais forjados, estantes, caniços 

e treliças (gelosias), dispositivos de irrigação, dispo-

sitivos de pulverização de água, regadores, materiais 

de construção em metal, edifícios de metal transpor-

táveis, ferragens metálicas, pequenos objetos de fer-

ragens de metal, ferramentas e implementos manuais, 

ferramentas para o jardim, cutelaria, facas e garfos, 

serviços de mesa, utensílios e implementos de cozi-

nha, colmeias de abelhas, caixas de nidificação para 

pássaros, gaiolas, pombais, móveis, móveis de jardim, 

floreiras (vasos), lixeiras, baús, recipientes, estatuetas, 

guarda-fogos, molduras, cabos de ferramentas, supor-

tes de guarda-chuvas, espelhos, palhinhas para bebi-

das, ornamentos, escadotes, barris, tecidos e têxteis, 

roupa de mesa, panos, roupa de casa, roupa de banho, 

roupa de cama, cortinas, esteiras de mesa em matérias 

têxteis, guardanapos em matérias têxteis, toalhas de 

mesa, tapeçarias de parede em matérias têxteis, joa-

lharia, berloques, cerâmica, artigos de vidro, artigos 

para a casa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185813

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : RBG Kew Enterprises Limited

  Endereço : Royal Botanic Gardens, Kew, Rich-

mond, Surrey, TW9 3AB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

exploração de jardins botânicos; organização de insta-

lações de entretenimento, de eventos, de espectáculos, 

de exposições e conferências num jardim botânico; pu-

blicação de pesquisas em questões de botânica; forne-

cimento de serviços de educação e formação; serviços 

de fotografia.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185814

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : RBG Kew Enterprises Limited

  Endereço : Royal Botanic Gardens, Kew, Rich-

mond, Surrey, TW9 3AB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comidas e 

bebidas; serviços de cafetarias; serviços de cafés, bares 

e restaurantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185838

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-Ku, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máquinas, aparelhos electrónicos e 

suas peças; programas de computador; software de 

aplicação; programas de jogos descarregáveis para 

telefones inteligentes e assistentes pessoais digitais; 

programas de computador descarregáveis; programas 

de jogos de computador descarregáveis; software de 

jogos de computador; máquinas e aparelhos de teleco-

municações; estojos e capas adaptadas para telefones 

móveis; correias para telefones móveis; discos acús-

ticos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de 

imagem descarregáveis; fotografias, imagens e filmes 

descarregáveis; DVDs, discos de vídeo e fitas de vídeo 

pré-gravados; publicações electrónicas descarregáveis; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

de uso doméstico; circuitos electrónicos e CD-ROMs 

gravados com programas para jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185839

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-Ku, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Planeamento, direcção e organização 

de reuniões de palestras, workshops e seminários; ser-

viços de jogos em linha; serviços de jogos fornecidos 

por meio de aplicações de mensagens móveis; serviços 

de jogos de realidade virtual fornecidos via um web-

site; planeamento, direcção e organização de torneios 

de jogos em linha; fornecimento de publicações elec-

trónicas não descarregáveis; serviços de bibliotecas 

de referência para registos literários e documentais; 

aluguer de livros; apresentações em salas de cinema de 

filmes cinematográficos ou produção e distribuição de 

filmes cinematográficos; fornecimento de imagens e de 

filmes de personagens animados através da internet ou 

de uma rede informática mundial; fornecimento de li-

vros, imagens, vídeos, filmes e música electrónicos em 

linha não descarregáveis; fornecimento de imagens e 

música em linha relacionadas com jogos; fornecimen-

to de imagens de avatares e personagens animados 

através da internet ou de uma rede informática mun-

dial; apresentação de espectáculos ao vivo; direcção 

ou apresentação de peças de teatro; apresentação de 

espectáculos musicais; fornecimento de instalações de 

diversão; aluguer de máquinas de jogos de vídeo do 

tipo de jogos de salão e de máquinas de jogos de vídeo 

para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185863

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : Shiseido Americas Corporation

  Endereço : 10th Floor, 301 Route 17 North, Ru-

therford, New Jersey 07070, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Máscaras cosméticas para o cabelo; 

champôs e amaciadores para o cabelo; preparações 

não medicinais para os cuidados dos cabelos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/28  Estados Unidos 

da América N.º 90/495,147
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[210]  N.º : N/185906

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

 Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3rd Ring 

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/01  China

N.º 56545660

[210]  N.º : N/185907

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

 Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3rd Ring 

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/01  China

N.º 56569835

[210]  N.º : N/185908

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

 Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3rd Ring 

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/01  China

N.º 56545622

[210]  N.º : N/185930

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 10 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 141

 Pantone 7556

[210]  N.º : N/185931

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 10 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 141

 Pantone 7556

[210]  N.º : N/185934

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

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

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

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

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

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

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

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

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

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

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

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

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

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

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-
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bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

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

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

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

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

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

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

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/04  Listenstaine

N.º 2021-091

[210]  N.º : N/185964

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/15  China

N.º 56896976

[210]  N.º : N/185965

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 
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 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/17  China

N.º 56966455

[210]  N.º : N/185978

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 Quanzhou Gongniu Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

576-10

 1F, No. 576-10, Hongjiang East Road, Qiaotou Village, 

Anhai Town, Jinjiang City, Quanzhou City, Fujian, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186023

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

[730]  Requerente : DECORAZIONI RIVEDIL 

S.R.L.

  Endereço : Via Provinciale Salice-Veglie 1, 73015, 

Salice Salentino(LE), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : Lacas e vernizes; tintas de alumínio; 

preparações contra a ferrugem; tintas bactericidas 

[pinturas]; brancos [matérias corantes ou tintas]; bran-

co de cal; corantes; fixadores [vernizes]; reboco de ges-

so (material de artista); conservantes da madeira; tin-

turas para a madeira; madeira corante para tinturaria; 

preparações para a proteção de metais; mordentes; ne-

gros [matérias corantes ou tintas]; pigmentos; esmaltes 

para a pintura; tintas e soluções para pintar; diluentes 

para tintas; agentes ligantes para tintas; preparações 

contra a ferrugem; revestimentos; esmaltes [vernizes]; 

têmperas; terra de Siena; tinturas para a madeira.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186047

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

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitação de couro; peles de 

animais; malas para uso em viagem; sacos; chapéus-

-de-chuva; sacos de viagem; carteiras de bolso; sacos 

de mão; malas de senhora para cerimónia; sacos de 

trabalho; sacos de tiracolo; sacos de lona; sacos para 

compras; estojos para produtos de toilette vendidos 

vazios; mochilas [com duas alças]; sacos de desporto; 

bolsas; baús [bagagem]; estojos para chaves [marroqui-

naria].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  União Euro-

peia N.º 018410778
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[210]  N.º : N/186048

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

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; fatos de 

desporto; calções de banho; fatos de banho; roupões 

de banho; biquínis; calças de fato; calças de desporto; 

lenços de pôr ao pescoço; luvas [vestuário]; casacos de 

desporto; casacos de uniforme; casacos soft shell ; 

casacos acolchoados [vestuário]; calções de desporto; 

saias; roupa de desporto; camisas de manga curta; ca-

misolões para desporto; fatos-macaco; lenços de bolso; 

camisolões de gola alta; vestuário para a chuva; ca-

checóis; camisas informais; vestuário de praia; tops de 

alças para desporto; sutiãs desportivos; leggings para 

desporto; meias de desporto; camisolas [pullovers]; 

maillots para desporto; coletes; roupa interior; luvas 

sem dedos; roupas exteriores; casacos; jaquetas; vestuário 

para criança; t-shirts; calções; collants; camisolas sem 

alças (tops); ceroulas; camisolas [vestuário]; roupa 

interior; collants [meias]; chapéus; bonés; bonés em 

malha; toques [chapéus]; palas de bonés; faixas para 

cabeça [vestuário]; sapatos de corrida; sapatos de treino; 

sapatos para caminhadas; botas para caminhadas; 

máscaras faciais [roupa de moda]; fatos isotérmicos; 

cachecóis-gola; faixas para absorver a transpiração.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  União Euro-

peia N.º 018410778

[210]  N.º : N/186049

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

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; artigos de ginástica 

e desporto; faixas elásticas para desporto; halteres; 

halteres de barra; plataformas para ioga; bolas de gi-

nástica para ioga; cordas para ioga; pesos kettlebell 

(pesos formados por bolas de ferro e aro); argolas para 

desporto; argolas de uso manual para exercícios de 

resistência da parte superior e inferior do corpo; bolas 

para pilates; cordas de saltar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  União Euro-

peia N.º 018410778

[210]  N.º : N/186050

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

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e marketing; informação 

aos consumidores em linha; serviços de venda a reta-

lho, em relação com os seguintes produtos: óculos de 

sol, óculos para desporto, óculos para natação, garra-

fas de vidro, garrafas de plástico, vestuário, calçado e 

chapelaria, peúgas de compressão, tapetes para ioga, 

jogos, e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, 

acessórios de desporto, estojos para dispositivos mó-

veis, argolas para chaves, porta-cartões, rolos de espu-

ma para massagens, bolas de massagem, almofadas de 

cama [travesseiros].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  União Euro-

peia N.º 018410778

[210]  N.º : N/186100

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Air System Components, Inc.

  Endereço : 605 Shiloh Road, Plano TX 75074, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e equipamentos de ventila-

ção, ar condicionado e de purificação do ar; aparelhos 

e equipamentos para o tratamento do ar; aparelhos e 

equipamentos para a limpeza do ar; aparelhos e insta-

lações para a filtração do ar; filtros para purificadores 

de ar; filtros de ar para uso industrial e/ou doméstico; 

filtros para uso com aparelhos para ar condiciona-

do; aparelhos extratores de fumos (fume) e fumaça 
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(smoke); filtros para extractores de fumos; cartuchos 

para limpeza e filtração de ar; aparelhos, máquinas e 

instalações de purificação de ar; limpadores portatéis 

de ar; aparelhos de ionização para o tratamento do ar 

e da água; unidades de filtração de ar para sistemas de 

manuseamento e tratamento de ar em residências e em 

estabelecimentos comerciais; aparelhos de exaustão 

de exaustores de cozinha; máquinas de exaustão de 

exaustores de cozinha; humidificadores de ar; desumi-

dificadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186101

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Air System Components, Inc.

  Endereço : 605 Shiloh Road, Plano TX 75074, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Manipuladores de ar; aparelhos e ins-

trumentos de ar condicionado, arrefecimento e venti-

lação; unidades terminais de ar condicionado; dispo-

sitivos de tratamento de ar, nomeadamente, registos, 

grelhas e difusores utilizados para controlar e ajustar 

o padrão, movimento, distribuição e fluxo do ar nos 

sistemas de aquecimento, ventilação e ar condiciona-

do; unidades de limpeza do ar; unidades e instalações 

de filtragem de ar; filtros de ar para instalações indus-

triais; filtros de ar para uso doméstico; ventiladores e 

bobinas de ventoinha como parte das instalações de 

aquecimento, arrefecimento e ventilação; amortece-

dores de estabilização pneumática, nomeadamente, 

dispositivos de controlo utilizados em condutas de ar 

para regular o fluxo de ar; cortinas de ar para ventila-

ção; feixes refrigerados (dispositivos de distribuição de 

ar), que utilizam água para transferir calor de e para 

uma sala.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186110

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Lady of Leisure Holdings Limited

  Endereço : 69-79 Fulham High Street, London 

SW6 3JW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186111

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Lady of Leisure Holdings Limited

  Endereço : 69-79 Fulham High Street, London 

SW6 3JW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186112

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Lady of Leisure Holdings Limited

  Endereço : 69-79 Fulham High Street, London 

SW6 3JW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186113

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Lady of Leisure Holdings Limited

  Endereço : 69-79 Fulham High Street, London 

SW6 3JW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186114

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Lady of Leisure Holdings Limited

  Endereço : 69-79 Fulham High Street, London 

SW6 3JW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186115

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Lady of Leisure Holdings Limited

  Endereço : 69-79 Fulham High Street, London 

SW6 3JW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186125

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Per fumar ia; per fumes; água-de-

-toilette; água-de-perfume; água-de-colónia; produtos 

cosméticos para os cuidados da pele e dos lábios; lo-

ções para uso cosmético; máscaras de beleza, produtos 

cosméticos para as mãos, rosto e corpo; sabonetes; géis 

para o duche; géis de banho; óleos de banho; leites de 

limpeza para fins de toilete; desodorizantes para uso 

pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/25  França

N.º 214737221

[210]  N.º : N/186139

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : DF I Internat iona l Brands 

Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, medici-

nais e veterinárias; preparações sanitárias para fins 

medicinais; alimentos dietéticos e substâncias para 

uso médico ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para seres humanos e ani-

mais; emplastros, material para pensos; material para 

chumbar os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; 

preparações para destruir animais nocivos; fungicidas, 

herbicidas; fraldas para incontinência; fraldas para 

bebés; preparações para desodorizar o ar; preparações 

para purificar o ar; sabonete antibacteriano; produ-

tos para lavar as mãos antibacterianas; detergentes 

para fins medicinais; lenços impregnados com loções 

farmacêuticas; algodão para fins médicos; curativos 

médicos; pensos adesivos para fins médicos; adesivos 

transdérmicos; pensos adesivos medicinais para o 

alívio de enxaquecas; vitaminas; preparações de mine-

rais; produtos medicinais para a pele, cabelo e o corpo; 

loções medicinais para o cabelo; produtos medicinais 

para o crescimento de cabelo; sabonete medicinal; 



N.º 42 — 20-10-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14735

preparações medicinais para cuidados orais e higiene 

oral; dentífricos medicinais; preparações de toilette 

medicinais; álcool medicinal; preparações medicinais 

à base de ervas Chinesas; extractos de ervas medici-

nais Chinesas sob a forma de cápsulas, comprimidos, 

concentrados líquidos e substâncias em pó; bebidas 

e tónicos medicinais à base de ervas Chinesas; ervas 

medicinais Chinesas; compostos da medicina Chine-

sa; suplementos de ervas; extractos de plantas e ervas 

para uso medicinal; chás de ervas para fins medicinais; 

bebidas e tónicos medicinais; chás medicinais; águas 

minerais para fins medicinais; chá asmático; infusões 

medicinais; óleos medicinais; bálsamos e pomadas me-

dicinais; raízes medicinais; suplementos nutricionais; 

preparações medicinais em sprays; sprays de ervas 

para fins medicinais; sprays anti-alérgicos; sprays anti-

-insectos; repelentes de insectos; sprays nasais para 

fins médicos; essências de frango com extractos vege-

tais (suplementos nutricionais); essências de frango 

com ninho de pássaro (suplementos nutricionais); 

essências de frango com cordyceps (suplementos nu-

tricionais); suplementos alimentares saudáveis; suple-

mentos alimentares minerais; produtos naturais para 

cuidados de saúde (medicamentos); drageias (lozenges) 

e pastilhas medicinais; doces e rebuçados medicinais; 

pastilhas elásticas para fins medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186141

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, medici-

nais e veterinárias; preparações sanitárias para fins 

medicinais; alimentos dietéticos e substâncias para 

uso médico ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para seres humanos e ani-

mais; emplastros, material para pensos; material para 

chumbar os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; 

preparações para destruir animais nocivos; fungicidas, 

herbicidas; fraldas para incontinência; fraldas para 

bebés; preparações para desodorizar o ar; preparações 

para purificar o ar; sabonete antibacteriano; produ-

tos para lavar as mãos antibacterianas; detergentes 

para fins medicinais; lenços impregnados com loções 

farmacêuticas; algodão para fins médicos; curativos 

médicos; pensos adesivos para fins médicos; adesivos 

transdérmicos; pensos adesivos medicinais para o 

alívio de enxaquecas; vitaminas; preparações de mine-

rais; produtos medicinais para a pele, cabelo e o corpo; 

loções medicinais para o cabelo; produtos medicinais 

para o crescimento de cabelo; sabonete medicinal; 

preparações medicinais para cuidados orais e higiene 

oral; dentífricos medicinais; preparações de toilette 

medicinais; álcool medicinal; preparações medicinais 

à base de ervas Chinesas; extractos de ervas medici-

nais Chinesas sob a forma de cápsulas, comprimidos, 

concentrados líquidos e substâncias em pó; bebidas 

e tónicos medicinais à base de ervas Chinesas; ervas 

medicinais Chinesas; compostos da medicina Chine-

sa; suplementos de ervas; extractos de plantas e ervas 

para uso medicinal; chás de ervas para fins medicinais; 

bebidas e tónicos medicinais; chás medicinais; águas 

minerais para fins medicinais; chá asmático; infusões 

medicinais; óleos medicinais; bálsamos e pomadas me-

dicinais; raízes medicinais; suplementos nutricionais; 

preparações medicinais em sprays; sprays de ervas 

para fins medicinais; sprays anti-alérgicos; sprays anti-

-insectos; repelentes de insectos; sprays nasais para 

fins médicos; essências de frango com extractos vege-

tais (suplementos nutricionais); essências de frango 

com ninho de pássaro (suplementos nutricionais); 

essências de frango com cordyceps (suplementos nu-

tricionais); suplementos alimentares saudáveis; suple-

mentos alimentares minerais; produtos naturais para 

cuidados de saúde (medicamentos); drageias (lozenges) 

e pastilhas medicinais; doces e rebuçados medicinais; 

pastilhas elásticas para fins medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186170

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : DOUGH BROS HOLDINGS LI-

MITED



14736    42   2021  10  20 

  Endereço : Shop 5, Ground Floor, 38-42 Yik Yam 

Street, Happy Valley, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Massa de pasteleiro; donuts; pizzas; 

preparações para fazer pizzas; côdea de pizza; molhos, 

incluindo molhos para massas; massa e farinha de pi-

zza; refeições preparadas de pizza; sobremesas; bolas 

de massa; café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz, 

massas e talharim [massas com ovos]; tapioca e sagú; 

farinha e preparações à base de cereais; pão, pastela-

ria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e outros 

gelados alimentares; açúcar, mel, melaço; levedura, 

fermento em pó; sal, condimentos, especiarias, ervas 

em conserva; vinagre, molhos e outros condimentos; 

gelo (água congelada).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186171

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : DOUGH BROS HOLDINGS LI-

MITED

  Endereço : Shop 5, Ground Floor, 38-42 Yik Yam 

Street, Happy Valley, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas; cafeterias; restaurantes; restaurantes 

para jantar; cafés; restaurantes self-service; restauran-

tes de comida rápida; cantinas; catering de comida e 

bebidas; snack bars; fornecimento para levar ou trans-

portar alimentos (takeaway); serviços de catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186172

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : DOUGH BROS HOLDINGS LI-

MITED

  Endereço : Shop 5, Ground Floor, 38-42 Yik Yam 

Street, Happy Valley, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Massa de pasteleiro; donuts; pizzas; 

preparações para fazer pizzas; côdea de pizza; molhos, 

incluindo molhos para massas; massa e farinha de pi-

zza; refeições preparadas de pizza; sobremesas; bolas 

de massa; café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz, 

massas e talharim [massas com ovos]; tapioca e sagú; 

farinha e preparações à base de cereais; pão, pastela-

ria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e outros 

gelados alimentares; açúcar, mel, melaço; levedura, 

fermento em pó; sal, condimentos, especiarias, ervas 

em conserva; vinagre, molhos e outros condimentos; 

gelo (água congelada).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186173

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : DOUGH BROS HOLDINGS LI-

MITED

  Endereço : Shop 5, Ground Floor, 38-42 Yik Yam 

Street, Happy Valley, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas; cafeterias; restaurantes; restaurantes 

para jantar; cafés; restaurantes self-service; restauran-

tes de comida rápida; cantinas; catering de comida e 

bebidas; snack bars; fornecimento para levar ou trans-

portar alimentos (takeaway); serviços de catering.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186185

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Hélène HAYDEN

  Endereço : 8 Allée Des Myosotis - 93110 Rosny-

-Sous-Bois - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extractos 

de flores [perfumes]; extractos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 

uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações desmaquilhantes; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs - amaciado-

res, kits de maquilhagem (cosméticos); preparações e 

produtos para os cuidados e embelezamento das unhas 

incluindo vernizes para as unhas; velas de massagem 

para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/09  França

N.º 214730640

[210]  N.º : N/186186

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Hélène HAYDEN

  Endereço : 8 Allée Des Myosotis - 93110 Rosny-

-Sous-Bois - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extractos 

de flores [perfumes]; extractos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 

uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações desmaquilhantes; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs - amaciado-

res, kits de maquilhagem (cosméticos); preparações e 

produtos para os cuidados e embelezamento das unhas 

incluindo vernizes para as unhas; velas de massagem 

para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/09  França

N.º 214730654

[210]  N.º : N/186187

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Hélène HAYDEN

  Endereço : 8 Allée Des Myosotis - 93110 Rosny-

-Sous-Bois - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extractos 

de flores [perfumes]; extractos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 

uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações desmaquilhantes; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs - amaciado-

res, kits de maquilhagem (cosméticos); preparações e 

produtos para os cuidados e embelezamento das unhas 

incluindo vernizes para as unhas; velas de massagem 

para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/06  França

N.º 214752021

[210]  N.º : N/186237

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : PHENOTHERM ASIA LIMI-

TED

  Endereço : Room A, 20/F., Skyline Tower, 18 

Tong Mi Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Borracha, gutta-percha, goma (em bru-

to ou semitrabalhada), amianto, mica e mercadorias 

feitas a partir destes materiais e não incluídas noutras 

classes; plásticos na forma extrudida para utilização 

no fabrico; materiais de embalagem, vedantes e isola-

mento; tubos flexíveis, não de metal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186352

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 Financial Street Huizhou Real Estate Co., Ltd

  Endereço : 

 Xunliaowan resort, Huidong County, Huizhou City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186353

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 Financial Street Huizhou Real Estate Co., Ltd

  Endereço : 

 Xunliaowan resort, Huidong County, Huizhou City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186354

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 Financial Street Huizhou Real Estate Co., Ltd

  Endereço : 

 Xunliaowan resort, Huidong County, Huizhou City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186355

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 Financial Street Huizhou Real Estate Co., Ltd

  Endereço : 

 Xunliaowan resort, Huidong County, Huizhou City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186358

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 MQL H EA LT H M A NAGEM EN T (H K) I N T’L 

HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 3 9

11

 Room11, 9/F, Star House, 3 Salisbury Road, Tsim Sha 

Tsui, 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/186368

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 223-225, 16º andar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186369

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 223-225, 16º andar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186370

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 223-225, 16º andar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186371

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16
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 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 223-225, 16º andar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186372

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 223-225, 16º andar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186373

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 223-225, 16º andar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186599

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

AT M

GP S
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/30  China

N.º 55736344

[210]  N.º : N/186600

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/30  China

N.º 55745428

[210]  N.º : N/186601

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/30  China

N.º 55754090

[210]  N.º : N/186602

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[300]  Pr ior idade : 2021/04/30  China

N.º 55741108

[210]  N.º : N/186606

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : LUCIA CANO SOTO

  Endereço : Can Parera Street, 76, Montornés Del 

Vallés, Barcelona 08170 Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186607

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : LUCIA CANO SOTO

  Endereço : Can Parera Street, 76, Montornés Del 

Vallés, Barcelona 08170 Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186613

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

20 1 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186627

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 7 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/186632

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 RESTAURANTE CHUN IENG, LIMITADA

  Endereço : 1023 2

P-V

 Avenida da Amizade, N.º 1023, Edifício Nam Fong, 2º 

Andar, P-V, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/186633

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE BRIGHT NOBLE LIMITADA

  Endereço : 1023 2

P-V

 Avenida da Amizade, N.º 1023, Edifício Nam Fong, 2º 

Andar, P-V, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186634

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE BRIGHT NOBLE LIMITADA

  Endereço : 1023 2

P-V

 Avenida da Amizade, N.º 1023, Edifício Nam Fong, 2º 

Andar, P-V, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186635

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE BRIGHT NOBLE LIMITADA

  Endereço : 1023 2

P-V

 Avenida da Amizade, N.º 1023, Edifício Nam Fong, 2º 

Andar, P-V, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186636

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE BRIGHT NOBLE LIMITADA

  Endereço : 1023 2

P-V

 Avenida da Amizade, N.º 1023, Edifício Nam Fong, 2º 

Andar, P-V, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186657

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 8 

 8 CAFE COMPANY LIMITED

  Endereço : 

7 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186658

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 8 

 8 CAFE COMPANY LIMITED

  Endereço : 

7 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186659

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 8 

 8 CAFE COMPANY LIMITED

  Endereço : 

7 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186660

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 8 CAFE COMPANY LIMITED

  Endereço : 

7 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186663

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186664

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186665

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186666

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1688

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186667

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1688

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186668

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1688

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186669

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1688
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186673

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 Mark Andrew Steele

  Endereço : 56 1001

21320 85054

 21320 N. 56th Street #1001, Phoenix, Arizona, 85054 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186674

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186677

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

. 6 3 312

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186678

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 LI CHI SHING STEPHEN

  Endereço : 2 41F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186680

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático; programas de 

computador; programas de computador descarregá-

veis; software de desenvolvimento de programas de 

computador; aplicações de software para negócios; 

software de aplicação; aplicação de programas de com-
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putador descarregáveis; software aplicativo descarre-

gável para telefones inteligentes; software de aplicação 

para computadores; software para utilização como 

uma interface de programação de aplicações ( API ); 

software para criação de listas de informações, listas 

de websites  e listas de outras fontes de informa-

ções; software para gestão de base de dados; software 

de aplicação para computadores para uso na gestão 

de dados; programas e software para armazenamento 

de dados; sistemas de gestão de base de dados; dispo-

sitivos informáticos para gestão de dados; hardware 

de computador; equipamento de processamento de 

dados; periféricos informáticos, equipamento para 

entrada de dados; equipamento para saída de dados, 

equipamento para armazenamento e equipamento de 

transmissão de dados; hardware e software informáti-

co para compressão e descompressão de publicações 

digitais de dados em formato electrónico (descarre-

gável) fornecidas on-line a partir de bases de dados; 

gravações de áudio e de vídeo, publicações e software 

descarregáveis fornecidas on-line a partir de bases de 

dados informáticas ou da Internet; gravações de áudio, 

de vídeo, de imagens fixas e em movimento e de dados 

em formato comprimido e não comprimido; gravações 

de áudio, gravações de vídeo, música, som, imagens, 

texto, publicações, sinais, software, informação, dados 

e código fornecidos através de redes de telecomuni-

cações, por entrega on-line e por meio da Internet e 

sítios na rede; aparelhos de gravação e reprodução de 

som, vídeo e dados para armazenamento, gravação, 

transmissão e reprodução de som e/ou imagens; fichei-

ros de música descarregáveis; programas informáticos 

para gravação, processamento, recepção, reprodução, 

transmissão, modificação, compressão, descompressão, 

difusão, fusão e/ou melhoramento de som, vídeo, ima-

gens, gráficos e dados; software para processamento 

de pagamentos electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186681

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão empresarial; admi-

nistração de empresas; funções de escritório; serviços 

de marketing; serviços de promoção de vendas (para 

terceiros); consultoria empresarial relacionada com 

licenças; serviços de gestão, armazenamento e recupe-

ração de dados; sistematização, compilação, actualiza-

ção e administração de dados em base de dados infor-

mática; gestão de ficheiros informatizados; serviços de 

retalho online para música digital descarregável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186682

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de radiodifusão de áudio e ví-

deo através da Internet; serviços de conferências áudio 

e vídeo; serviços de comunicação áudio, visual e vídeo; 

radiodifusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento, texto e dados; serviços de comunica-

ção prestados através de redes informáticas, Internet, 

terminais informáticos, telefone, meios electrónicos e 

redes privadas virtuais (VPN); consultoria no domínio 

da transmissão de voz, dados e documentos através de 

redes de telecomunicações; serviços de transmissão 

electrónica de dados; serviços de entrega electrónica 

de imagens e fotografias através de uma rede infor-

mática global; serviços de transmissão electrónica de 

dados e documentos entre utilizadores de computa-

dores; serviços de transmissão electrónica de correio 

electrónico e mensagens; serviços de transmissão de 

informação através de redes de comunicações electró-

nicas; serviços de mensagens instantâneas; serviços 

interactivos de telecomunicações; serviços de comuni-

cação global online; serviços de comunicação pessoal 

através de redes sem fios; serviços de fornecimento de 

acesso a um portal de partilha de vídeos; serviços de 

fornecimento de acesso a bases de dados; serviços de 

fornecimento de acesso a redes de telecomunicações 
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para transmissão e recepção de dados/som ou imagens; 

serviços de fornecimento de salas de conversa online 

e quadros de boletins electrónicos para transmissão 

de mensagens entre utilizadores; serviços de forneci-

mento de acesso dos utilizadores a redes informáticas 

globais; fornecimento de serviços de comunicação de 

voz por Internet Protocol (VOIP); streaming de ma-

terial áudio e vídeo através da Internet; serviços de 

portais (gateway) de telecomunicações; transmissão de 

voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo através de 

redes de telecomunicações, redes de comunicação sem 

fios, e a Internet; serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186683

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Arranjo, organização, condução e 

acolhimento de eventos sociais de entretenimento e 

educativos; serviços de produção áudio, vídeo e mul-

timédia; condução de conferências educativas; servi-

ços educativos; publicação electrónica de informação 

sobre uma vasta gama de tópicos on-line; serviços de 

jogos fornecidos on-line a partir de uma rede infor-

mática; publicação multimédia de material impresso, 

livros, revistas, revistas, jornais, boletins informativos, 

tutoriais, mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e 

publicações electrónicas; organização e apresentação 

de espectáculos, concursos, jogos, concertos, eventos 

educativos e de entretenimento; apresentação de es-

pectáculos ao vivo; apresentação de vídeos musicais 

via dispositivos móveis online; produção e distribuição 

de programas de difusão; produção e distribuição de 

streamings de áudio e vídeo; serviços de fornecimento 

de entretenimento e informação sobre entretenimento 

através da Internet em linha; serviços de fornecimento 

de publicações electrónicas em linha, não descarre-

gáveis; fornecimento de música online, não descarre-

gáveis; serviços de fornecimento de vídeos em linha, 

não descarregáveis; serviços de formação; serviços de 

entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186684

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP) apresentando software informático 

que permite ou facilite a criação, a edição, o carrega-

mento, o descarregamento, o acesso, a visualização, a 

publicação, a exibição, a marcação, o blogue, o strea-

ming, a ligação, a anotação, fazer comentários, incor-

poração, a transmissão, e a partilha de conteúdos ou 

informações digitais através de redes informáticas e 

rede de comunicação; serviços de provedor de serviços 

de aplicação (ASP); provedor de serviços de aplica-

ção, nomeadamente, para o alojamento, gestão, de-

senvolvimento e manutenção de aplicações, software 

informático e sítios web de terceiros nos domínios da 

produtividade pessoal, comunicação sem fios, acesso à 

informação móvel, e gestão remota de dados para en-

trega sem fios de conteúdos a computadores portáteis, 

portáteis e dispositivos electrónicos móveis; computa-

ção em nuvem; serviços de consultoria informática e 

de software; serviços informáticos; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line para utilizadores registados para criar comunida-

des virtuais, participar em discussões, obter feedback 

dos seus pares e envolver-se em redes sociais, empre-

sariais e comunitárias; concepção e desenvolvimento 

de hardware e software informático; armazenamento 

electrónico de dados; serviços de partilha de ficheiros, 

nomeadamente, disponibilização de um website com 

tecnologia que permite aos utilizadores carregar, mo-

dificar e descarregar ficheiros electrónicos, imagens 

fotográficas, texto e gráficos; alojamento de um sítio 

web para armazenamento electrónico de fotografias 

e vídeos digitais; alojamento de conteúdos digitais na 

internet; alojamento de conteúdos de entretenimento 
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multimédia; alojamento de aplicações multimédia e in-

teractivas; alojamento de instalações web on-line para 

partilha de conteúdos on-line; plataformas de aloja-

mento na internet; consultoria em tecnologia da infor-

mação; consultoria em segurança na internet; plata-

forma como serviço (PAAS); plataforma como serviço 

(PAAS) com plataformas de software informático que 

permite a múltiplos utilizadores partilhar ficheiros, 

memorandos e sincronizar calendários; fornecimento 

de informação técnica e aconselhamento no campo do 

hardware informático, software informático, computa-

ção em nuvem e redes informáticas; fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregáveis 

para permitir trabalho colaborativo, criação de uma 

comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, 

imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; forneci-

mento de utilização temporária de software e aplica-

ções em linha não descarregáveis para gestão de bases 

de dados; utilização temporária de software e apli-

cações em linha não descarregáveis para mensagens 

instantâneas e para permitir e gerir modos múltiplos 

e simultâneos de comunicação através de redes locais 

e da internet, através de mensagens instantâneas, de 

voz por internet protocol (VOIP), videoconferên-

cia, conferência de áudio, partilha de computadores, 

transferência de ficheiros, detecção e fornecimento 

de informação de presença do utilizador, e telefonia; 

fornecimento de motores de busca na Internet; forne-

cimento de aplicações de software para utilização no 

aumento da produtividade empresarial através de um 

website; fornecimento de aplicações de software infor-

mático através de um sítio web; servidor e alojamento 

de sítios web para terceiros para permitir discussões 

interactivas através de redes de comunicação; servi-

ços de software como serviço (SAAS) apresentando 

software para enviar e receber mensagens electrónicas 

e para enviar alertas electrónicos de mensagens; soft-

ware como serviço (SAAS); consultoria em tecnologia 

de telecomunicações; serviços de alojamento de sítios 

web; serviços científicos e tecnológicos e investigação 

e design relacionados com os acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186685

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais online; servi-

ços de encontros, introdução pessoal e redes sociais; 

provisão de informações relacionadas com encontros 

online, introdução pessoal e redes sociais; licencia-

mento de software informático; serviços de licencia-

mento de bases de dados; serviços de monitorização 

remota anti-roubo e serviços de segurança; serviços de 

monitorização de sistemas informáticos para fins de 

segurança; serviços de segurança; serviços de seguran-

ça para a protecção de bens e documentos; serviços de 

licenciamento de dados digitais, imagens fixas, ima-

gens em movimento, áudio e texto; autenticação online 

de assinaturas electrónicas; fornecimento de bases de 

dados informáticas online e bases de dados pesqui-

sáveis online relacionadas com redes sociais; forneci-

mento de informações no domínio das redes sociais; 

serviços de verificação de utilizadores; serviços de 

verificação de identificação; serviços de consultoria no 

domínio da segurança; serviços de licenciamento de 

propriedade intelectual; serviços de licenciamento de 

software informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186686

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[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; sabonetes cos-

méticos; algodão para uso cosmético e produtos e tra-

tamentos para o cabelo.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186697

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 LEI LAI IAN

  Endereço : L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186699

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rca : 

[210]  N.º : N/186700

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7F-7G AR/C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186701

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : C H UGA I SEI YA K U K A-

BUSHIKI KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.)

  Endereço : 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186702

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 257

42 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186703

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 589

3 2 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186704

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 589

3 2 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186705

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 589

3 2 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186706

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 589

3 2 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186707

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 589

3 2 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186708

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 589

3 2 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186709

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 589

3 2 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186710

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 589

3 2 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186711

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 589

3 2 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186712

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : 

 CASABLANCA INTERNATIONAL LIMITED

  Endereço : 9-13

5

 5/F, Yan Hing Centre, 9-13 Wong Chuk Yeung Street, 

Fo Tan, Shatin, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186713

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

/ /

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186716

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED
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  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/21  União Euro-

peia N.º 018475861

[210]  N.º : N/186717

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/21  União Euro-

peia N.º 018475861

[210]  N.º : N/186719

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : Quality Is Our Recipe, LLC

  Endereço : One Dave Thomas Boulevard, Du-

blin, OHIO 43017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante, catering e 

bebidas; incluindo bares de salada nos restaurantes; 

serviços de prestação de informações relacionadas 

com restaurantes e catering, nomeadamente cartões 

de apresentação de menus e composição das refeições 

através de bases de dados on-line por meios electróni-

cos e sem fios; serviços de fornecimento de comida e 

bebida.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186720

[220]  Data de pedido : 2021/08/17

[730]  Requerente : Quality Is Our Recipe, LLC

  Endereço : One Dave Thomas Boulevard, Du-

blin, OHIO 43017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante, catering e 

bebidas; incluindo bares de salada nos restaurantes; 

serviços de prestação de informações relacionadas 

com restaurantes e catering, nomeadamente cartões 

de apresentação de menus e composição das refeições 

através de bases de dados on-line por meios electróni-

cos e sem fios; serviços de fornecimento de comida e 

bebida.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186721

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Almofadas; almofadas para o chão ja-

ponesas (Zabuton); travesseiros; colchões; recipientes 

de embalagem industrial em madeira, bambu ou plás-

tico; bastidores e aros para bordados; leques de mão 

planos; leques de mão dobráveis; mobiliário; estores de 

janelas interiores [mobiliário]; estores em cana, vime 

ou bambu (Sudare); cortinas de contas para decoração; 

persianas para janelas [estores].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186722

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos para animais de estima-

ção; brinquedos; bonecas; bolas para jogos; meias para 

árvores de Natal; roupas para bonecas; acessórios 

para bonecas; chapelaria para bonecas; sapatos para 

bonecas; jogos Go ; jogos de xadrez japonês (jogos 

de shogi); cartas de jogar japonesas (utagaruta); jogos 

de dados; jogos de dados japoneses (sugoroku); copos 

para dados; jogos de damas chineses; jogos de xadrez; 

jogos de damas; aparelhos de prestidigitação; jogos 

de dominó; cartas de jogar; cartas de jogar japonesas 

(hanafuda); mah-jong; máquinas e aparelhos de jogos; 

equipamento de bilhar; equipamentos de desporto; 

equipamento de ténis; aparelhos de treino (culturis-

mo); aparelhos para ginástica; equipamento de golfe; 

instrumentos de futebol; implementos para eventos de 

atletismo; luvas para jogos; luvas para raquetes; coletes 

de natação; botas de patinagem com patins anexados; 

redes de ténis; redes para desporto; estojos para ra-

quetes de ténis; raquetes; sacos de golfe, com ou sem 

rodas; sacos para ténis (adaptados para raquetes de 

ténis); sacos especialmente adaptados para equipa-

mentos desportivos; equipamento de pesca; redes para 

colecta de insectos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186723

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 WHT Trading Limited

  Endereço : 3

5

 5/F, Wing Tai Factory Building, 3 Tai Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186724

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 
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 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA 

E CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

  Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 429 - 27.º 

andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (Organização sem fins 

lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, formação, entre-

tenimento, actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186725

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA 

E CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

  Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 429 - 27.º 

andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (Organização sem fins 

lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, formação, entre-

tenimento, actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (tal como representa-

do na figura).

[210]  N.º : N/186726

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA 

E CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

  Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 429 - 

27.º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (Organização sem fins 

lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, formação, entre-

tenimento, actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (tal como representa-

do na figura).

[210]  N.º : N/186727

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA 

E CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

  Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 429 - 27.º 

andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (Organização sem fins 

lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, formação, entre-

tenimento, actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul (tal como representa-

do na figura).

[210]  N.º : N/186728

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA 

E CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

  Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 429 - 27.º 

andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (Organização sem fins 

lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, formação, entre-

tenimento, actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Azul (tal como representa-

do na figura).

[210]  N.º : N/186729

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA 

E CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

  Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 429 - 27.º 

andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (Organização sem fins 

lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, formação, entre-

tenimento, actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, amarelo, azul, ver-

melho, preto (tal como representado na figura).

[210]  N.º : N/186730

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA 

E CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

  Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 429 - 27.º 

andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (Organização sem fins 

lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, formação, entre-

tenimento, actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul-marinho, amarelo (tal 

como representado na figura).

[210]  N.º : N/186731

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA 

E CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

  Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 429 - 27.º 

andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (Organização sem fins 

lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, formação, entre-

tenimento, actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul-marinho, amarelo (tal 

como representado na figura).

[210]  N.º : N/186732

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA 

E CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

  Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 429 - 27.º 

andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (Organização sem fins 

lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, formação, entre-

tenimento, actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul-marinho, amarelo (tal 

como representado na figura).

[210]  N.º : N/186733

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 
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 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA 

E CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

  Endereço : Avenida da Praia Grande, n.º 429 - 27.º 

andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (Organização sem fins 

lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, formação, entre-

tenimento, actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186734

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 CHEONG IAM SEONG

  Endereço : 

10D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186735

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 CHEONG IAM SEONG

  Endereço : 

10D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186736

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 CHEONG IAM SEONG

  Endereço : 

10D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186737

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 25

2510

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186738

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 Xiamen Youdongzhijia Information Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 32

E 09

 Unit 09, Area E, 2nd Floor, No. 32, Shiding Street, Si-

ming District, Xiamen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186739

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 Xiamen Youdongzhijia Information Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 32

E 09

 Unit 09, Area E, 2nd Floor, No. 32, Shiding Street, Si-

ming District, Xiamen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186740

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 BAMBOO VILLAGE LIMITED

  Endereço : 265-267

 G/F, 265-267 Temple Street, Jordan, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186741

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático; programas de 

computador; programas de computador descarregá-

veis; software de desenvolvimento de programas de 

computador; aplicações de software para negócios; 

software de aplicação; aplicação de programas de com-

putador descarregáveis; software aplicativo descarre-

gável para telefones inteligentes; software de aplicação 

para computadores; software para utilização como 

uma interface de programação de aplicações ( API ); 

software para criação de listas de informações, listas 

de websites  e listas de outras fontes de informa-

ções; software para gestão de base de dados; software 

de aplicação para computadores para uso na gestão 

de dados; programas e software para armazenamento 

de dados; sistemas de gestão de base de dados; dispo-

sitivos informáticos para gestão de dados; hardware 

de computador; equipamento de processamento de 

dados; periféricos informáticos, equipamento para 

entrada de dados; equipamento para saída de dados, 
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equipamento para armazenamento e equipamento de 

transmissão de dados; hardware e software informáti-

co para compressão e descompressão de publicações 

digitais de dados em formato electrónico (descarre-

gável) fornecidas on-line a partir de bases de dados; 

gravações de áudio e de vídeo, publicações e software 

descarregáveis fornecidas on-line a partir de bases de 

dados informáticas ou da Internet; gravações de áudio, 

de vídeo, de imagens fixas e em movimento e de dados 

em formato comprimido e não comprimido; gravações 

de áudio, gravações de vídeo, música, som, imagens, 

texto, publicações, sinais, software, informação, dados 

e código fornecidos através de redes de telecomuni-

cações, por entrega on-line e por meio da Internet e 

sitios na rede; aparelhos de gravação e reprodução de 

som, vídeo e dados para armazenamento, gravação, 

transmissão e reprodução de som e/ou imagens; fichei-

ros de música descarregáveis; programas informáticos 

para gravação, processamento, recepção, reprodução, 

transmissão, modificação, compressão, descompressão, 

difusão, fusão e/ou melhoramento de som, vídeo, ima-

gens, gráficos e dados; software para processamento 

de pagamentos electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186742

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão empresarial; admi-

nistração de empresas; funções de escritório; serviços 

de marketing; serviços de promoção de vendas (para 

terceiros); consultoria empresarial relacionada com 

licenças; serviços de gestão, armazenamento e recupe-

ração de dados; sistematização, compilação, actualiza-

ção e administração de dados em base de dados infor-

mática; gestão de ficheiros informatizados; serviços de 

retalho online para música digital descarregável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186743

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de radiodifusão de áudio e ví-

deo através da Internet; serviços de conferências áudio 

e vídeo; serviços de comunicação áudio, visual e vídeo; 

radiodifusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento, texto e dados; serviços de comunica-

ção prestados através de redes informáticas, Internet, 

terminais informáticos, telefone, meios electrónicos e 

redes privadas virtuais (VPN); consultoria no domínio 

da transmissão de voz, dados e documentos através de 

redes de telecomunicações; serviços de transmissão 

electrónica de dados; serviços de entrega electrónica 

de imagens e fotografias através de uma rede infor-

mática global; serviços de transmissão electrónica de 

dados e documentos entre utilizadores de computa-

dores; serviços de transmissão electrónica de correio 

electrónico e mensagens; serviços de transmissão de 

informação através de redes de comunicações electró-

nicas; serviços de mensagens instantâneas; serviços 

interactivos de telecomunicações; serviços de comuni-

cação global online; serviços de comunicação pessoal 

através de redes sem fios; serviços de fornecimento de 

acesso a um portal de partilha de vídeos; serviços de 

fornecimento de acesso a bases de dados; serviços de 

fornecimento de acesso a redes de telecomunicações 

para transmissão e recepção de dados/som ou imagens; 

serviços de fornecimento de salas de conversa online 

e quadros de boletins electrónicos para transmissão 

de mensagens entre utilizadores; serviços de forneci-

mento de acesso dos utilizadores a redes informáticas 
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globais; fornecimento de serviços de comunicação de 

voz por internet protocol (VOIP); streaming de ma-

terial áudio e vídeo através da Internet; serviços de 

portais (gateway) de telecomunicações; transmissão de 

voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo através de 

redes de telecomunicações, redes de comunicação sem 

fios, e a Internet; serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186744

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Arranjo, organização, condução e 

acolhimento de eventos sociais de entretenimento e 

educativos; serviços de produção áudio, vídeo e mul-

timédia; condução de conferências educativas; servi-

ços educativos; publicação electrónica de informação 

sobre uma vasta gama de tópicos on-line; serviços de 

jogos fornecidos on-line a partir de uma rede infor-

mática; publicação multimédia de material impresso, 

livros, revistas, revistas, jornais, boletins informativos, 

tutoriais, mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e 

publicações electrónicas; organização e apresentação 

de espectáculos, concursos, jogos, concertos, eventos 

educativos e de entretenimento; apresentação de es-

pectáculos ao vivo; apresentação de vídeos musicais 

via dispositivos móveis online; produção e distribuição 

de programas de difusão; produção e distribuição de 

streamings de áudio e vídeo; serviços de fornecimento 

de entretenimento e informação sobre entretenimento 

através da Internet em linha; serviços de fornecimento 

de publicações electrónicas em linha, não descarre-

gáveis; fornecimento de música online, não descarre-

gáveis; serviços de fornecimento de vídeos em linha, 

não descarregáveis; serviços de formação; serviços de 

entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186745

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP) apresentando software informático 

que permite ou facilite a criação, a edição, o carrega-

mento, o descarregamento, o acesso, a visualização, 

a publ icação, a exibição, a marcação, o blogue, o 

streaming, a ligação, a anotação, fazer comentários, 

incorporação, a transmissão, e a partilha de conteúdos 

ou informações digitais através de redes informáticas 

e rede de comunicação; serviços de Provedor de Ser-

viços de Aplicação (ASP); Provedor de Serviços de 

Aplicação, nomeadamente, para o alojamento, gestão, 

desenvolvimento e manutenção de aplicações, software 

informático e sítios web de terceiros nos domínios da 

produtividade pessoal, comunicação sem fios, acesso à 

informação móvel, e gestão remota de dados para en-

trega sem fios de conteúdos a computadores portáteis, 

portáteis e dispositivos electrónicos móveis; computa-

ção em nuvem; serviços de consultoria informática e 

de software; serviços informáticos; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line para utilizadores registados para criar comunida-

des virtuais, participar em discussões, obter feedback 

dos seus pares e envolver-se em redes sociais, empre-

sariais e comunitárias; concepção e desenvolvimento 

de hardware e software informático; armazenamento 

electrónico de dados; serviços de partilha de ficheiros, 

nomeadamente, disponibilização de um website com 

tecnologia que permite aos utilizadores carregar, mo-

dificar e descarregar ficheiros electrónicos, imagens 

fotográficas, texto e gráficos; alojamento de um sítio 

web para armazenamento electrónico de fotografias 
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e vídeos digitais; alojamento de conteúdos digitais na 

Internet; alojamento de conteúdos de entretenimento 

multimédia; alojamento de aplicações multimédia e in-

teractivas; alojamento de instalações web on-line para 

partilha de conteúdos on-line; plataformas de aloja-

mento na Internet; consultoria em tecnologia da infor-

mação; consultoria em segurança na internet; plata-

forma como serviço (PAAS); plataforma como serviço 

(PAAS) com plataformas de software informático que 

permite a múltiplos utilizadores partilhar ficheiros, 

memorandos e sincronizar calendários; fornecimento 

de informação técnica e aconselhamento no campo do 

hardware informático, software informático, computa-

ção em nuvem e redes informáticas; fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregáveis 

para permitir trabalho colaborativo, criação de uma 

comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, 

imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; forneci-

mento de utilização temporária de software e aplica-

ções em linha não descarregáveis para gestão de bases 

de dados; utilização temporária de software e apli-

cações em linha não descarregáveis para mensagens 

instantâneas e para permitir e gerir modos múltiplos 

e simultâneos de comunicação através de redes locais 

e da Internet, através de mensagens instantâneas, de 

voz por Internet Protocol (VOIP), videoconferên-

cia, conferência de áudio, partilha de computadores, 

transferência de ficheiros, detecção e fornecimento 

de informação de presença do utilizador, e telefonia; 

fornecimento de motores de busca na Internet; forne-

cimento de aplicações de software para utilização no 

aumento da produtividade empresarial através de um 

website; fornecimento de aplicações de software infor-

mático através de um sítio web; servidor e alojamento 

de sítios web para terceiros para permitir discussões 

interactivas através de redes de comunicação; servi-

ços de software como serviço (SAAS) apresentando 

software para enviar e receber mensagens electrónicas 

e para enviar alertas electrónicos de mensagens; soft-

ware como serviço (SAAS); consultoria em tecnologia 

de telecomunicações; serviços de alojamento de sítios 

web; serviços científicos e tecnológicos e investigação 

e design relacionados com os acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186746

[220]  Data de pedido : 2021/08/18

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais online; servi-

ços de encontros, introdução pessoal e redes sociais; 

provisão de informações relacionadas com encontros 

online, introdução pessoal e redes sociais; licencia-

mento de software informático; serviços de licencia-

mento de bases de dados; serviços de monitorização 

remota anti-roubo e serviços de segurança; serviços de 

monitorização de sistemas informáticos para fins de 

segurança; serviços de segurança; serviços de seguran-

ça para a protecção de bens e documentos; serviços de 

licenciamento de dados digitais, imagens fixas, ima-

gens em movimento, áudio e texto; autenticação online 

de assinaturas electrónicas; fornecimento de bases de 

dados informáticas online e bases de dados pesqui-

sáveis online relacionadas com redes sociais; forneci-

mento de informações no domínio das redes sociais; 

serviços de verificação de utilizadores; serviços de 

verificação de identificação; serviços de consultoria no 

domínio da segurança; serviços de licenciamento de 

propriedade intelectual; serviços de licenciamento de 

software informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186747

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

 ShenZhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, 

Bao’an District, Shenzhen, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186748

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-

dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186749

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186750

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

 WONG KENG IAN

  Endereço : 99 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186756

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186757

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186759

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 
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 BAFANG YUNJI (SAMOA) INTERNATIONAL 

CO., LTD

  Endereço :  217 

 P.O. Box 217, Apia, Samoa

  Nacionalidade :  Samoana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186760

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

 BAFANG YUNJI (SAMOA) INTERNATIONAL 

CO., LTD

  Endereço :  217 

 P.O. Box 217, Apia, Samoa

  Nacionalidade :  Samoana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186761

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

 BAFANG YUNJI (SAMOA) INTERNATIONAL 

CO., LTD

  Endereço :  217 

 P.O. Box 217, Apia, Samoa

  Nacionalidade :  Samoana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186763

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186764

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 303-12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186765

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 303-12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186766

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 303-12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186767

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 303-12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186768

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

 ZHEJIANG UMBRELLA NEW MATERIAL MA-

NUFACTURE CO., LTD.

  Endereço : 

600 1 2 201

 Room 201, 2/F, Building 1, 600 Yinhai Street, Hangzhou 

Economic and Technological Development Zone, 

Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186769

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 229-233

A A1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 44

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186771

[220]  Data de pedido : 2021/08/19

[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; produtos de toilette; ma-

quilhagem; preparações para desmaquilhagem; prepa-

rações cosméticas para o cuidado da pele; preparações 

de proteção solar; produtos e tratamentos para o cabe-

lo; preparações para o cuidado das unhas; preparações 

cosméticas para o banho; sabão; produtos de perfuma-

ria; óleos essenciais; preparados de fragrâncias para o 

ar; desodorizantes para uso humano ou para animais; 

preparações antitranspirantes para higiene pessoal; 

refescantes para o hálito e higiene pessoal; algodão 

para uso cosmético; cotonetes algodoados para uso 

cosmético; máscaras de beleza; géis de massagem, não 

sendo para uso médico; lenços impregnados de loções 

cosméticas; papel absorvente de gordura para fins cos-

méticos; pestanas postiças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186773

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Tampões para protecção de ouvidos 

[dispositivos de protecção auricular]; aparelhos e ins-

trumentos médicos; luvas para uso médico; limpadores 

de ouvidos; aparelhos eléctricos de massagem para uso 

doméstico.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/22  Japão

N.º 2021-020911

[210]  N.º : N/186775

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos; pedras preciosas em 

bruto; correntes para chaves; amuletos para porta-cha-

ves; caixas para joalharia; troféus [taças de prémios]; 

escudos comemorativos; ornamentos pessoais (joalha-

ria); brincos; pulseiras; broches; medalhas; alfinetes 

de gravata; emblemas em metais preciosos; colares; 

botões de punho; pedras preciosas semitrabalhadas 

e suas imitações; ornamentos para sapatos em metais 

preciosos; relógios de mesa ou de parede e relógios; 

relógios despertadores; cronómetros; relógios de pul-

so; pulseiras e braceletes para relógios; relógios para 

automóveis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/22  Japão

N.º 2021-020911

[210]  N.º : N/186777

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Guarnições de metal para sacos; arma-

ções para porta-moedas; ferraduras; correias de couro; 

recipientes de embalagem industrial em couro; vestu-

ário para animais domésticos; sacos; malas de viagem; 

malas de mão; mochilas; pastas para documentos; 

estojos para cartões [porta-notas]; sacos de compras; 

bolsas; etiquetas para bagagem (marroquinaria); por-

ta-moedas; porta-chaves (marroquinaria); carteiras; 
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porta-cartões de visita; caixas para artigos de toilette, 

não equipadas; chapéus-de-chuva e suas peças; benga-

las; bastões de caminhada; selaria.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/22  Japão

N.º 2021-020911

[210]  N.º : N/186778

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental; vidro em bruto ou semitra-

balhado, excepto para construção; manjedouras para 

animais [manjedouras para gado]; utensílios cosmé-

ticos e de toilette; escovas de dentes, eléctricas; uten-

sílios cosméticos e de toilette, excepto escovas de 

dentes eléctricas ; pentes; esponjas de maquilhagem; 

escovas para unhas; pincéis de barbear; escovas de 

dentes, não eléctricas; luvas para uso doméstico; reci-

pientes de embalagem industrial em vidro ou porcela-

na; utensílios e recipientes de cozinha, não incluindo 

aquecedores de água a gás para uso doméstico, placas 

de aquecimento não eléctricas para uso doméstico, 

bancadas de cozinha e lava-louças de cozinha; louça 

de mesa, excepto facas, garfos e colheres; canecas; co-

pos; copos para beber; decantadores; tigelas japonesas 

para arroz [chawan]; canecas para cerveja; caixas para 

gelo não eléctricas para uso doméstico; frascos para 

beber; utensílios de cozinha; argolas de guardanapo; 

cafeteiras, não eléctricas; taças para ovos; fachis [pau-

zinhos]; palitos de dentes; paliteiros; recipientes para 

uso doméstico ou para a cozinha; bases para copos, 

sem ser em papel ou em matérias têxteis; individuais 

de mesa, sem ser em papel ou em matérias têxteis; 

ferramentas de limpeza e utensílios de lavagem; vas-

souras; esfregões; vasos para flores; regadores; escovas 

para vestuário; mealheiros; pacotes de aquecimento 

ou resfriamento preenchidos com substâncias quími-

cas prontas para reagir quando necessário; vasos para 

flores; escovas para sapatos; calçadeiras; panos para 

engraxar sapatos; esponjas e panos para engraxar sa-

patos; formas para calçado [alargadores].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/22  Japão

N.º 2021-020911

[210]  N.º : N/186779

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário exterior de estilo 

não japonês; fatos; saias; calças; batas; jaquetas; casa-

cos; sobretudos; suéteres; camisas para fatos; punhos 

de camisa; macacões; camisas polo; parkas; roupa 

de trabalho; camisolões; roupa de dormir; pijamas; 

roupões de banho; espartilhos [roupa interior]; roupa 

interior [vestuário interior]; sutiãs; anáguas; roupa de 

banho [fatos de banho]; toucas de natação [toucas de 

banho]; camisetas; camisolas; roupas tradicionais japo-

nesas; máscaras para dormir; aventais [vestuário]; pe-

úgas e meias, excepto sob a forma de roupa desportiva 

especial; grevas e polainas; xales; lenços de cabeça ou 

pescoço [lenços]; meias de estilo japonês [tabi]; capas 

para meias de estilo japonês [capas para tabi]; luvas e 

mitenes [vestuário]; gravatas; lenços de pescoço; ban-

danas [lenços de pescoço]; auxiliares térmicos [vestu-

ário]; cachecóis [vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; 

chapelaria para vestir; toucas de dormir; uniformes; 

luvas de condução; ligas; suspensórios para peúgas; 

suspensórios para vestuário [suspensórios]; faixas para 

a cintura; cintos [vestuário]; calçado sem ser calçado 

especial para desporto; sapatos e botas sem ser calçado 

especial para desporto; sapatilhas; botas para a chuva; 

sapatos de couro; botas sem ser botas de desporto; ta-

mancos de madeira de estilo japonês [geta]; sandálias 

de estilo japonês [zori]; fatos de máscaras; calçado es-

pecial para desporto; vestuário para desporto; unifor-

mes e meias [roupas desportivas especiais]; vestuário 

para motoristas; sapatos para condução; calçado para 

corridas para automóveis e veículos motorizados de 

duas rodas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/22  Japão

N.º 2021-020911

[210]  N.º : N/186780

[220]  Data de pedido : 2021/08/20
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[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes para automóveis; tapetes de 

banho para locais de lavagem; tapetes de tatami; reves-

timentos para pavimentos; tapeçarias murais, não em 

matérias têxteis; relva artificial; esteiras de ginástica; 

papel de parede; esteiras de ioga.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/22  Japão

N.º 2021-020911

[210]  N.º : N/186786

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Lei San Information Technology 

CO. LTD.

  Endereço : Flat J 13/F, Avenida Dos Jardins Do 

Ocean 147 Edf Lei Tak Tapia, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

PDA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186787

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Lei San Information Technology 

CO. LTD.

  Endereço : Flat J 13/F, Avenida Dos Jardins Do 

Ocean 147 Edf Lei Tak Tapia, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186788

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Lei San Information Technology 

CO. LTD.

  Endereço : Flat J 13/F, Avenida Dos Jardins Do 

Ocean 147 Edf Lei Tak Tapia, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186789

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Lei San Information Technology 

CO. LTD.
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  Endereço : Flat J 13/F, Avenida Dos Jardins Do 

Ocean 147 Edf Lei Tak Tapia, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186790

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Lei San Information Technology 

CO. LTD.

  Endereço : Flat J 13/F, Avenida Dos Jardins Do 

Ocean 147 Edf Lei Tak Tapia, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186791

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Lei San Information Technology 

CO. LTD.

  Endereço : Flat J 13/F, Avenida Dos Jardins Do 

Ocean 147 Edf Lei Tak Tapia, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186795

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

  Endereço : Suite 2004, 20/F., Tower 5, China 

Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos dietéticos e substâncias 

adaptadas para fins médicos ou veterinários; comida 

para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186796

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

  Endereço : Suite 2004, 20/F., Tower 5, China 

Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, papelão e produtos feitos desses 

materiais, não incluídos em outras classes; materiais 

impressos; artigos para encadernação; fotografias; 



N.º 42 — 20-10-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14769

artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas 

de escrever e material de escritório (excepto móveis); 

material de instrução e didático (excepto aparelhos); 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos em 

outras classes); caracteres de impressão; clichês.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186797

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

  Endereço : Suite 2004, 20/F., Tower 5, China 

Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frutas e vegetais em conserva, conge-

lados, secos e cozidos; geleias, doces e compotas; ovos; 

leite e lacticínios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186798

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

  Endereço : Suite 2004, 20/F., Tower 5, China 

Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Farinha e preparações feitas de cere-

ais; pão, massas e confeitos; sorvetes; açucar, mel, xa-

rope de melaço.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186799

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

  Endereço : Suite 2004, 20/F., Tower 5, China 

Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas e outras be-

bidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fru-

ta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186800

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Sunny Fields Enterprise Limited

  Endereço : Suite 2004, 20/F., Tower 5, China 

Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

e serviços de lojas de venda a retalho via internet na 

área de alimentos dietéticos e substâncias adaptadas 

para fins médicos ou veterinários, comida para bebés, 

frutas e vegetais em conserva, congelados, secos e 

cozidos, geleias, doces e compotas, ovos, leite e lac-

ticínios, farinha e preparações feitas de cereais, pão, 

massas e confeitos, sorvetes, açucar, mel, xarope de 

melaço, águas minerais e gasosas e outras bebidas não 

alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes 

e outras preparações para fazer bebidas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186801

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 

 Manda Fermentation Co., Ltd.

  Endereço : 722-2192 

5800-95

 5800-95, Innoshima Shigei-cho, Onomichi-shi, Hiro-

shima, 722-2192 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186808

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : SONG NIAN PROPERTY SDN 

BHD.

  Endereço : 70 Lengkok Rishah 2, Silibin Indus-

trial Estate, 30100 Ipoh, Perak, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos de 

carne; frutos em conserva, secos e cozidos; geleias, do-

ces, compotas; óleos e gorduras para a alimentação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186809

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : SONG NIAN PROPERTY SDN 

BHD.

  Endereço : 70 Lengkok Rishah 2, Silibin Indus-

trial Estate, 30100 Ipoh, Perak, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

massas; pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; gela-

dos, mel e xarope de melaço; temperos, especiarias, 

ervas em conserva; vinagre, molhos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186810

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 

 LEI MAN LUNG

  Endereço : 19

C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186811

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 

 LEI MAN LUNG

  Endereço : 19

C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186812

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 

 LEI MAN LUNG

  Endereço : 19

C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186815

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 121

303-7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186816

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

15 2 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186817

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 146

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186818

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186819

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186850

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31

G1 525

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186851

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31

G1 525

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186852

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31

G1 525

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186853

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31

G1 525

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186856

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : DKH Retail Limited

  Endereço : Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 

Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário de desporto; t-

-shirts; calças; vestidos; calça de ganga; jaquetas (ves-

tuário); casacos; cachecóis; luvas (vestuário); vestuário 

de natação; cintos (vestuário); roupa interior; calçado; 

peúgas; chinelos; botas; sapatos; chapelaria; chapéus; 

bonés em malha; sacos (especialmente adaptados) 

para botas de esqui.

[540]  Marca : 



14774    42   2021  10  20 

[210]  N.º : N/186857

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : DKH Retail Limited

  Endereço : Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 

Gloucestershire, GL51 9NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e de promoção; 

serviços de vendas a retalho em conexão com a venda 

de perfumaria, óleos essenciais, velas, estojos para 

telefones, relógios de pulso, material impresso, artigos 

de papelaria, bolsas, vestuário, calçado, chapelaria; 

serviços de vendas por grosso em conexão com a ven-

da de perfumaria, óleos essenciais, velas, estojos para 

telefones, relógios de pulso, material impresso, artigos 

de papelaria, bolsas, vestuário, calçado, chapelaria; 

organização de desfiles de moda para fins comerciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186859

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Zuffa, LLC

  Endereço : 6650 S. Torrey Pines Drive, Las Ve-

gas, Nevada USA 89118

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Cintos [vestuário]; partes de baixo 

para vestir [vestuário]; casacos; vestidos; calçado; luvas 

[vestuário]; chapelaria; jaquetas; vestuário de lazer; 

lenços de cabeça ou pescoço; roupa para dormir; peú-

gas; faixas para absorver a transpiração; vestuário de 

natação; vestuário de praia; tops como vestuário; rou-

pa interior; fatos de aquecimento; sweatshirts; calças 

de fato de treino; uniformes desportivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186860

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Zuffa, LLC

  Endereço : 6650 S. Torrey Pines Drive, Las Ve-

gas, Nevada USA 89118

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Equipamento de boxe e artes marciais, 

nomeadamente, luvas para artes marciais, luvas de 

boxe, luvas para golpes em sacos de boxe, luvas para 

artes marciais mistas; equipamento de boxe e artes 

marciais, nomeadamente escudos contra pontapés, 

caneleiras para kickboxing , protectores da cabeça 

para kickboxing , luvas de foco para artes marciais, 

protecções almofadadas, nomeadamente, protecções 

almofadadas de pontapés para kickboxing , almo-

fadas-alvo e caneleiras; almofadas tailandesas, nome-

adamente almofadas para pontapés, almofadas-alvo e 

caneleiras para kickboxing ; equipamento de boxe 

e artes marciais, nomeadamente, ligaduras para as 

mãos, luvas de foco, sacos de boxe, sacos de pesos para 

boxe (heavy bags); protecções para ringues de boxe, 

nomeadamente almofadas e coberturas para os cantos; 

joelheiras e cotoveleiras para uso atlético; pesos para 

exercícios físicos; halteres de barra para uso atlético; 

máquinas de exercício físico, equipamento de exercí-

cio físico operado manualmente, barras de exercício 

físico, bancos de exercício, bolas para parques infantis, 

bolas de desporto, bombas para insuflar equipamento 

desportivo, nomeadamente bolas para parques infantis 

e bolas de desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186861

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Zuffa, LLC

  Endereço : 6650 S. Torrey Pines Drive, Las Ve-

gas, Nevada USA 89118

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de health club , nomeada-

mente fornecimento de instalações de fitness , trei-

no pessoal e exercício físico; fornecimento de instru-

ção nos domínios da boa forma física, treino pessoal, 

exercício físico e artes marciais mistas; fornecimento 

de programas e aulas de instrução nos domínios da 

preparação física, treino pessoal, exercício físico e ar-

tes marciais mistas; fornecimento de informações nos 

domínios da boa forma, treino pessoal, exercício físico 

e artes marciais mistas através de uma rede informáti-
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ca mundial; prestação de instrução nas áreas da nutri-

ção, saúde e bem-estar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186862

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Zuffa, LLC

  Endereço : 6650 S. Torrey Pines Drive, Las Ve-

gas, Nevada USA 89118

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Cintos [vestuário]; partes de baixo 

para vestir [vestuário]; casacos; vestidos; calçado; luvas 

[vestuário]; chapelaria; jaquetas; vestuário de lazer; 

lenços de cabeça ou pescoço; roupa para dormir; peú-

gas; faixas para absorver a transpiração; vestuário de 

natação; vestuário de praia; tops como vestuário; rou-

pa interior; fatos de aquecimento; sweatshirts; calças 

de fato de treino; uniformes desportivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186863

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Zuffa, LLC

  Endereço : 6650 S. Torrey Pines Drive, Las Ve-

gas, Nevada USA 89118

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Equipamento de boxe e artes marciais, 

nomeadamente, luvas para artes marciais, luvas de 

boxe, luvas para golpes em sacos de boxe, luvas para 

artes marciais mistas; equipamento de boxe e artes 

marciais, nomeadamente escudos contra pontapés, 

caneleiras para kickboxing , protectores da cabeça 

para kickboxing , luvas de foco para artes marciais, 

protecções almofadadas, nomeadamente, protecções 

almofadadas de pontapés para kickboxing , almo-

fadas-alvo e caneleiras; almofadas tailandesas, nome-

adamente almofadas para pontapés, almofadas-alvo e 

caneleiras para kickboxing ; equipamento de boxe 

e artes marciais, nomeadamente, ligaduras para as 

mãos, luvas de foco, sacos de boxe, sacos de pesos para 

boxe (heavy bags); protecções para ringues de boxe, 

nomeadamente almofadas e coberturas para os cantos; 

joelheiras e cotoveleiras para uso atlético; pesos para 

exercícios físicos; halteres de barra para uso atlético; 

máquinas de exercício físico, equipamento de exercí-

cio físico operado manualmente, barras de exercício 

físico, bancos de exercício, bolas para parques infantis, 

bolas de desporto, bombas para insuflar equipamento 

desportivo, nomeadamente bolas para parques infantis 

e bolas de desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186864

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Zuffa, LLC

  Endereço : 6650 S. Torrey Pines Drive, Las Ve-

gas, Nevada USA 89118

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de health club , nomeada-

mente fornecimento de instalações de fitness , trei-

no pessoal e exercício físico; fornecimento de instru-

ção nos domínios da boa forma física, treino pessoal, 

exercício físico e artes marciais mistas; fornecimento 

de programas e aulas de instrução nos domínios da 

preparação física, treino pessoal, exercício físico e ar-

tes marciais mistas; fornecimento de informações nos 

domínios da boa forma, treino pessoal, exercício físico 

e artes marciais mistas através de uma rede informáti-

ca mundial; prestação de instrução nas áreas da nutri-

ção, saúde e bem-estar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186865

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : BARILLA G. E R. FRATELLI - 

SOCIETA’ PER AZIONI

  Endereço : Via Mantova 166, Parma, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; peixe; aves e caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos 
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e cozidos; geleias; marmelada; ovos; leite e produtos 

lácteos; óleos e gorduras comestíveis; anchovas, não 

vivas; caldos; sopas; caviar; frutas enlatadas; legumes 

enlatados; queijo; batidos de leite; frutos secos; frutos 

congelados; frutos em conserva; frutos conservados em 

álcool; frutos cozidos; frutos cristalizados; cogumelos 

em conserva; gelatina; geleias de frutos; preparações 

de sopas de legumes; conservas de legumes; legumes 

cozidos; leguminosas secas; lentilhas em conserva; sa-

ladas de frutos; saladas de legumes; margarina; natas 

batidas; natas (lacticínios); batatas fritas; batatas fritas 

com baixo teor de gordura; peixe em conserva; aves 

(não vivas); preparações para fazer sopas; aperitivos à 

base de frutos; sumos de legumes para cozinhar; sumo 

de tomate para cozinhar; iogurte.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/18  Itál ia

N.º 302021000049409

[210]  N.º : N/186867

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : BARILLA G. E R. FRATELLI - 

SOCIETA’ PER AZIONI

  Endereço : Via Mantova 166, Parma, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; cafés; refeitórios; 

aluguer de alojamento temporário; cantinas; reservas 

de hotéis; reservas de alojamento temporário; reservas 

de alojamento em pensões; restaurantes; restaurantes 

self-service; hotéis; serviços de bar; serviços de cam-

pos de férias (alojamento); catering de alimentos e be-

bidas; motéis; serviços de snack-bares.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/18  Itál ia

N.º 302021000049409

[210]  N.º : N/186868

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

2 1104A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186869

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

2 1104A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186870

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 10

2 1104A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186871

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186872

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 SAM SAO LAN

  Endereço : 2 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186877

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Rocco Piccirillo

  Endereço : Via Sovramonte 32 00123 Rome Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Maria Cristina Piccirillo

  Endereço : Via Sovramonte 32 00123 Rome Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186878

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : Rocco Piccirillo

  Endereço : Via Sovramonte 32 00123 Rome Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Maria Cristina Piccirillo

  Endereço : Via Sovramonte 32 00123 Rome Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186879

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

408 3 2403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186880

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186881

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186882

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

  Endereço :  238  1 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186883

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

 FONG CHONG IO

  Endereço : 3

B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186884

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

 FONG CHONG IO

  Endereço : 3

B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 



N.º 42 — 20-10-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14779

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186885

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

 FUJIFILM BUSINESS INNOVATION KABUSHI-

KI KAISHA (FUJIFILM BUSINESS INNOVATION 

CORP.)

  Endereço : 7 3

 9-7-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

IC

I D

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/05/12  Japão

N.º 2021-057591

[210]  N.º : N/186886

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

 FUJIFILM BUSINESS INNOVATION KABUSHI-

KI KAISHA (FUJIFILM BUSINESS INNOVATION 

CORP.)

  Endereço : 7 3

 9-7-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

IC

I D

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/05/12  Japão

N.º 2021-057592

[210]  N.º : N/186887

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

 SIO CHI VENG

  Endereço : 3

21 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186888

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

 SIO CHI VENG

  Endereço : 3

21 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186889

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

 SIO CHI VENG

  Endereço : 3

21 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186890

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : BARILLA G. E R. FRATELLI - 

SOCIETA’ PER AZIONI

  Endereço : Via Mantova 166, Parma, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; peixe; aves e caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos 

e cozidos; geleias; marmelada; ovos; leite e produtos 

lácteos; óleos e gorduras comestíveis; anchovas, não 

vivas; caldos; sopas; caviar; frutas enlatadas; legumes 

enlatados; queijo; batidos de leite; frutos secos; frutos 

congelados; frutos em conserva; frutos conservados em 

álcool; frutos cozidos; frutos cristalizados; cogumelos 

em conserva; gelatina; geleias de frutos; preparações 

de sopas de legumes; conservas de legumes; legumes 

cozidos; leguminosas secas; lentilhas em conserva; sa-

ladas de frutos; saladas de legumes; margarina; natas 

batidas; natas (lacticínios); batatas fritas; batatas fritas 

com baixo teor de gordura; peixe em conserva; aves 

(não vivas); preparações para fazer sopas; aperitivos à 

base de frutos; sumos de legumes para cozinhar; sumo 

de tomate para cozinhar; iogurte.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha e branca tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/03/18  Itál ia

N.º 302021000049517

[210]  N.º : N/186892

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : BARILLA G. E R. FRATELLI - 

SOCIETA’ PER AZIONI

  Endereço : Via Mantova 166, Parma, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; cafés; refeitórios; 

aluguer de alojamento temporário; cantinas; reservas 

de hotéis; reservas de alojamento temporário; reservas 

de alojamento em pensões; restaurantes; restaurantes 

self-service; hotéis; serviços de bar; serviços de cam-

pos de férias (alojamento); catering de alimentos e be-

bidas; motéis; serviços de snack-bares.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha e branca tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/03/18  Itál ia

N.º 302021000049517

[210]  N.º : N/186893

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : Critiana Ribeiro Soares de Fi-

gueiredo

  Endereço : Av. Olímpica Nº568, Edf. Ind. Va 

Nah, 3F, Taipa – Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186894

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : Sophie Lily Jacqueline Hélène 

CATHAGNE-BENEVENTI

  Endereço : Avenida Luís Camões Hellene Gar-

den Lot5 Tower 5 Salisb Court 3I, Coloane, Macau

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Condução de eventos comerciais (em-

presariais).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, vermelho, amarelo, 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/186898

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : MARZOCCHI POMPE S.P.A.

  Endereço : Via Grazia 2, 40069 Zola Predosa 

(BO) - Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Bombas [máquinas]; bombas centrí-

fugas; diafragmas de bombas; bombas hidráulicas; 

bombas de engrenagens hidráulicas e óleo-dinâmicas; 

bombas de engrenagens rotativas; bombas de pressão; 

bombas de parafuso; bombas eléctricas; válvulas [peças 

de máquinas] para bombas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186899

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : MARZOCCHI POMPE S.P.A.

  Endereço : Via Grazia 2, 40069 Zola Predosa 

(BO) - Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Promoção de vendas para terceiros; 

aluguer de máquinas de venda automática; gestão de 

negócios; administração de empresas; a reunião, para 

terceiros, os tipos de produtos, tais como bombas, 

bombas hidráulicas, bombas hidráulicas e bombas de 

engrenagem hidráulica, bombas de engrenagem rota-

tiva, bombas de pressão, bombas de parafuso, bombas 

centrífugas, bombas eléctricas, bombas de máquinas, 

válvulas de bomba, membranas de bomba, motores 

de arranque para bombas, permitindo ao consumidor 

uma fácil visualização com vista à sua aquisição; servi-

ços de vendas em linha de uma variedade de produtos, 

como bombas, bombas hidráulicas, bombas hidráu-

licas e bombas de engrenagem hidráulica, bombas 

de engrenagem rotativa, bombas de pressão, bombas 

de parafuso, bombas centrífugas, bombas eléctricas, 

bombas de máquina, válvulas de bomba, membranas 

de bomba, motores de arranque para bombas; exibição 

comercial de produtos para actividades promocionais; 

organização de exposições, feiras e espectáculos com 

fins comerciais, promocionais e publicitários; publi-

cidade, incluindo publicidade em linha numa rede 

informática; gestão de programas de incentivos e fide-

lização; serviços de consultoria de negócios e gestão; 

serviços de marketing; serviços de consultoria de ne-

gócios relacionados com franquia; assistência na ges-

tão de franquias comerciais; serviços de agendamento 

de consultas [trabalhos de escritório].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186900

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : MARZOCCHI POMPE S.P.A.

  Endereço : Via Grazia 2, 40069 Zola Predosa 

(BO) - Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Bombas [máquinas]; bombas centrí-

fugas; diafragmas de bombas; bombas hidráulicas; 

bombas de engrenagens hidráulicas e óleo-dinâmicas; 

bombas de engrenagens rotativas; bombas de pressão; 

bombas de parafuso; bombas eléctricas; válvulas [peças 

de máquinas] para bombas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186901

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : MARZOCCHI POMPE S.P.A.

  Endereço : Via Grazia 2, 40069 Zola Predosa 

(BO) - Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Promoção de vendas para terceiros; 

aluguer de máquinas de venda automática; gestão de 

negócios; administração de empresas; a reunião, para 

terceiros, os tipos de produtos, tais como bombas, 

bombas hidráulicas, bombas hidráulicas e bombas de 

engrenagem hidráulica, bombas de engrenagem rota-

tiva, bombas de pressão, bombas de parafuso, bombas 

centrífugas, bombas eléctricas, bombas de máquinas, 

válvulas de bomba, membranas de bomba, motores 

de arranque para bombas, permitindo ao consumidor 

uma fácil visualização com vista à sua aquisição; servi-

ços de vendas em linha de uma variedade de produtos, 

como bombas, bombas hidráulicas, bombas hidráu-

licas e bombas de engrenagem hidráulica, bombas 

de engrenagem rotativa, bombas de pressão, bombas 

de parafuso, bombas centrífugas, bombas eléctricas, 

bombas de máquina, válvulas de bomba, membranas 

de bomba, motores de arranque para bombas; exibição 

comercial de produtos para actividades promocionais; 

organização de exposições, feiras e espectáculos com 

fins comerciais, promocionais e publicitários; publi-

cidade, incluindo publicidade em linha numa rede 

informática; gestão de programas de incentivos e fide-

lização; serviços de consultoria de negócios e gestão; 

serviços de marketing; serviços de consultoria de ne-

gócios relacionados com franquia; assistência na ges-

tão de franquias comerciais; serviços de agendamento 

de consultas [trabalhos de escritório].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186902

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

 IP HANG

  Endereço : 117 17 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186903

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 111

1415

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186916

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

 LIFESAVVY LIMITED

  Endereço : 144-150

13 G1

 Flat/Rm G1, BLK 1,13/F, Goldfield Industrial Building, 

144-150 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, NT, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186935

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : Shimano Inc.

  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca, incluindo bobinas de 

pesca, varas de pesca, bases para bobinas de pesca, 

linhas para pesca, guias de linha (para uso em varas 

de pesca), gancho para pescar, iscas (artificial) para 

pescar, iscas artificiais, cesto de verga para peixe 

(equipamento de pesca), bóias para pescar, pesos de 

pesca (nomeadamente, chumbos), sacos de redes para 

pescadores, sacos de pesca, luvas de pesca; estojos 

para varas de pesca, recipientes para linhas de pesca, e 

protectores para as ancas especialmente para pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186936

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[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, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186937

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[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, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, roxo e branco.

[210]  N.º : N/186938

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 93 4 15

AA

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186939

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 93 4 15

AA

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186940

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 IEONG KA LOK

  Endereço : 1162 3 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186942

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : Npixel Co., Ltd.

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

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DVD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186943

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[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 : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186951

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) Li-

mited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e arti-

gos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia; pedras preciosas; 

pedras semipreciosas; relojoaria e instrumentos cro-

nométricos; diamantes; relógios; relógios de parede e 

mesa; pedras preciosas e pedras preciosas orgânicas; 

imitações de pedras preciosas (paste gems); jades; 

pérolas; estojos para artigos de joalharia; estojos para 

relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186952

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) Li-

mited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços retalhistas e por grosso de metais preciosos e 

suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

diamantes, relógios, relógios de parede e mesa, pedras 

preciosas, pedras preciosas orgânicas, imitações de 

pedras preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos 

para artigos de joalharia, estojos para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas 

e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, diamantes, 

relógios, relógios de parede e mesa, pedras preciosas, 

pedras preciosas orgânicas, imitações de pedras pre-

ciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos para artigos 

de joalharia, estojos para relógios; serviços de agência 

de importação e exportação relacionados com metais 

preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos 

ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras preciosas, 

pedras semipreciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos, diamantes, relógios, relógios de parede e 

mesa, pedras preciosas, pedras preciosas orgânicas, 

imitações de pedras preciosas (paste gems), jades, 

pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos para 

relógios; serviços de assessoria e de consultoria rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; servi-

ços de franquia relacionados com todos os acima ditos; 

promoção de vendas para terceiros; serviços de leilões; 

arranjo, organização e condução de exposições, feiras 

comerciais e espectáculos de moda para fins comer-

ciais, promocionais ou de marketing; todos os serviços 

acima mencionados relacionados com o comércio elec-

trónico (e-commerce) ou providenciados através de 

uma base de dados informática, internet ou telecomu-

nicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186953

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) Li-

mited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e arti-

gos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia; pedras preciosas; 

pedras semipreciosas; relojoaria e instrumentos cro-

nométricos; diamantes; relógios; relógios de parede e 

mesa; pedras preciosas e pedras preciosas orgânicas; 

imitações de pedras preciosas (paste gems); jades; 

pérolas; estojos para artigos de joalharia; estojos para 

relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186954

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) Li-

mited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços retalhistas e por grosso de metais preciosos e 

suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

diamantes, relógios, relógios de parede e mesa, pedras 

preciosas, pedras preciosas orgânicas, imitações de 

pedras preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos 

para artigos de joalharia, estojos para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas 

e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, diamantes, 

relógios, relógios de parede e mesa, pedras preciosas, 

pedras preciosas orgânicas, imitações de pedras pre-

ciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos para artigos 

de joalharia, estojos para relógios; serviços de agência 

de importação e exportação relacionados com metais 

preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos 

ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras preciosas, 

pedras semipreciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos, diamantes, relógios, relógios de parede e 

mesa, pedras preciosas, pedras preciosas orgânicas, 

imitações de pedras preciosas (paste gems), jades, 

pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos para 

relógios; serviços de assessoria e de consultoria rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; servi-

ços de franquia relacionados com todos os acima ditos; 

promoção de vendas para terceiros; serviços de leilões; 

arranjo, organização e condução de exposições, feiras 

comerciais e espectáculos de moda para fins comer-

ciais, promocionais ou de marketing; todos os serviços 

acima mencionados relacionados com o comércio elec-

trónico (e-commerce) ou providenciados através de 

uma base de dados informática, internet ou telecomu-

nicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186955

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186956

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186957

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186958

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186959

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186960

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186961

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186962

[220]  Data de pedido : 2021/08/25
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[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186963

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186964

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186965

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186966

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186967

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186968

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186969

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186970

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186971

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186972

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186973

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.
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  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186974

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186975

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186976

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186977

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186978

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186979

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186980

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186981

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186982

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186983

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

/ /

C D
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186986

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/ /

/

C D

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186988

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

SaaS

PaaS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186989

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : Windsor Partners Limited

  Endereço : 4

1202

 1202 Hermes Commercial Centre, 4 Hillwood Road, 

Tsim Sha Tsui, 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/186993

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : Merck KGaA

  Endereço : Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso na 

área de oncologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186994

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

dos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, gomas 

(chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; suplementos alimentares naturais; 

suplementos à base de plantas; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos nutricionais líquidos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos nutricio-

nais médicos; suplementos probióticos; suplementos 

dietéticos de proteína em pó; suplementos vitamíni-

cos; gomas de vitaminas; confeitaria medicamentosa; 

gomas de mascar para uso medicinal; suplementos 

nutricionais em forma de cápsulas (capsules), compri-

midos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, go-

mas (chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; suplementos nutricionais para animais; emplas-

tros, materiais para pensos; material para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias, ceras dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186995

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e sagú; fa-
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rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 

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

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

alimentares; gelo (água congelada); rebuçados (can-

dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico; biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186996

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas, 

biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187002

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 366

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187003

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 366

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187004

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 366

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19
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[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187006

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 366

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187007

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 202 4 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187011

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

 LEI SI KAM

  Endereço : 2 34/BW

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187012

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 58

16 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187013

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 58

16 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/187027

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[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 : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, marmeladas, compotas; ovos; 

leite, queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lác-

teos; óleos e gorduras para alimentos; leite de aveia; 

leite de soja, substitutos de produtos à base de soja, na 

forma líquida ou para barrar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187028

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[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; bebidas de aveia (oat drinks), bebidas 

de aveia (oat beverages); bebidas à base de soja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187029

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[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 : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, marmeladas, compotas; ovos; 

leite, queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácte-

os; óleos e gorduras para alimentos; leite de côco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187030

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[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; água de côco (bebidas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187031

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 7

701-702

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187034

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

 Xiamen Tiaotu Information Technology Co., Ltd.
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  Endereço : 323

22 2-A230

 A230, 22F, Lianqian Group Bldg., No.323, Qianpu-

zhong Rd., Siming Dist., Xiamen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187035

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

 Xiamen Tiaotu Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 323

22 2-A230

 A230, 22F, Lianqian Group Bldg., No.323, Qianpu-

zhong Rd., Siming Dist., Xiamen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187036

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

 Xiamen Paojing Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

62 109 0068

 Room 0068, Unit 109, No. 62, Chengyi North Street, 

Software Park Phase III, Xiamen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187037

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

 Xiamen Paojing Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

62 109 0068

 Room 0068, Unit 109, No. 62, Chengyi North Street, 

Software Park Phase III, Xiamen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187038

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 1705

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187039

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 950 7

108

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187040

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 477 A

B1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187041

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

 SI CHAN WA

  Endereço : 118

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187042

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

 SI CHAN WA

  Endereço : 118

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187043

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : Wa Creations International Limi-

ted

  Endereço : Flat E, 18/F., Estoril Court, 55 Gar-

den Road, Mid Levels, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante; serviços de 

café e bares; serviços de salões de cocktails; serviços 

de catering; serviços de catering para clubes noctur-

nos; serviços de fornecimento de comidas e bebidas; 

preparação e fornecimento de comidas e bebidas e 

refeições para fora, restaurantes de sirva-se a si 

próprio  (self-service); serviços de bares; serviços 

de snack-bares; bares de sushi; serviços de banquetes; 

fornecimento de massas de udon e / ou soba, massa Ja-

ponesa; fornecimento de enguias cozidas; fornecimen-

to de tempura; fornecimento de costeletas de porco; 
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fornecimento de sushi, pratos de tigela de arroz (tigelas 

de arroz com alimentos por cima) e comidas e bebidas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e vermelho.

[210]  N.º : N/187044

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

 INTEGRITY FIRST HOLDING LIMITED

  Endereço : 2 7 8

G

 Flat G, Floor 8, Tower 7, Aegean Coast, 2 Kwun Tsing 

Road, So Kwun Wat Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187045

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

 INTEGRITY FIRST HOLDING LIMITED

  Endereço : 2 7 8

G

 Flat G, Floor 8, Tower 7, Aegean Coast, 2 Kwun Tsing 

Road, So Kwun Wat 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/187046

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : BEAM SUNTORY UK LIMI-

TED

  Endereço : 2 Longwalk Road, Stockley Park, Ux-

bridge, Middlesex, England, UB11 1BA

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cerveja; 

uísque.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187047

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

21 J-K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187048

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

21 J-K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187049

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1124 4 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187050

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1124 4 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187051

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1124 4 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187052

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1124 4 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187053

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 619 8

H

  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/187054

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 King Car Food Industrial Co., Ltd.

  Endereço : 230

 No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei City, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187055

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : Shiseido Americas Corporation

  Endereço : 10th Floor, 301 Route 17 North, Ru-

therford, New Jersey 07070, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonete em creme para o corpo; pre-

parações cosméticas de limpeza para a pele; prepara-

ções não medicinais para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187056

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 522-526

3 F 1950

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187059

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTER-

TAINMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

6-C 3 623

 Room 623, No. 3 Building, 6-C Badachu High-Tech 

Park, Shijingshan District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187060

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTER-

TAINMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

6-C 3 623

 Room 623, No. 3 Building, 6-C Badachu High-Tech 

Park, Shijingshan District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187061

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTER-

TAINMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

6-C 3 623

 Room 623, No. 3 Building, 6-C Badachu High-Tech 

Park, Shijingshan District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187062

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 Beijing Jiufeng Info Tech Ltd.

  Endereço : 30 3

2 B-0115

 Room B-0115, 2/F, Building 3, Courtyard 30, Shixing 

Street, Shijingshan District, Beijing 100144, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187063

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 Beijing Jiufeng Info Tech Ltd.

  Endereço : 30 3

2 B-0115

 Room B-0115, 2/F, Building 3, Courtyard 30, Shixing 

Street, Shijingshan District, Beijing 100144, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187064

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 Beijing Jiufeng Info Tech Ltd.

  Endereço : 30 3

2 B-0115

 Room B-0115, 2/F, Building 3, Courtyard 30, Shixing 

Street, Shijingshan District, Beijing 100144, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187065

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187066

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 3

1 14 101 5 6 0706 0707 0708 0709

0710 0711 0712

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187067

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 3

1 14 101 5 6 0706 0707 0708 0709

0710 0711 0712

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187068

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 NG KUN CHAO

  Endereço : 17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187077

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para fins medicinais); su-

plementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para 

crianças; preparados vitamínicos; alimentos dietéticos 
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para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; lei-

te dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e ama-

mentando; suplementos nutricionais; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; fibra dietética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187085

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187086

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187087

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187088

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187089

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B
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 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187090

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187091

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187092

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187093

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 



14806    42   2021  10  20 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187094

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187095

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187096

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187097

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187098

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.
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  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187099

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187100

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187101

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187102

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187103

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187104

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187105

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187106

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187107

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187108

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187109

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187110

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 130

501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187111

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 130

501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187112

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) Hy-

giene Home Limited

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

re, SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear; prepa-

rações para limpar casas de banho; produtos para 

limpeza de sanitas; preparações para limpar, polir, 

desengordurar ou raspar; preparações para a limpeza 

de pias de cozinha e drenos; detergentes; produtos 

de limpeza multiusos; preparações para remoção de 

calcários, preparações para remoção de ferrugem, 

tira-nódoas, preparações para remoção de gorduras; 

preparações para remover o calcário e desincrustastes 

para uso doméstico; preparações de limpeza que pre-

vinem a formação de nódoas e de calcário.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187113

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) Hy-

giene Home Limited

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

re, SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Desinfectantes; preparações desinfec-

tantes; soluções desinfectantes para utilização na lim-

peza de superfícies; desinfectantes para uso doméstico 

ou para fins de higiene; agentes desinfectantes e prapa-

rações contendo propriedades desinfectantes; prepara-

ções antibacterianas; preparações ou substâncias para 

refrescar ou purificar o ar; fungicidas; preparações ou 

substâncias contendo propriedades refrescantes, puri-

ficantes, ou fungicidas para o ambiente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187114

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : Pharmalink International Limi-

ted

  Endereço : C/O Third Floor, 31 C-D, Wyndham 

Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, prepara-

ções médicas; preparações e substâncias alimentares 

dietéticas para uso medicinal; alimentos para bebés; 

suplementos alimentares e dietéticos para humanos; 

preparações farmacêuticas e produtos e medicamentos 

naturais para humanos para o tratamento de condições 

inflamatórias relacionados com artrite, dores artríticas 

e várias doenças de pele; medicamentos naturais para 

humanos contendo extractos de marisco ou krill para 

o tratamento de condições inflamatórias na natureza 

da artrite, dores artríticas e várias doenças de pele; 

substâncias dietéticas médicas à base de extractos de 

marisco ou krill, nomeadamente, pó, pasta, compri-

midos e soluções adaptadas para uso humano também 

como usados como anti-inflamatório; nutracêuticos, 

incluindo nutracêuticos à base de extractos de óleo de 

krill; extractos de óleo de krill para uso médico, nutra-

cêutico e farmacêutico; extractos de óleo de krill para 

utilização em alimentos dietéticos e substâncias para 

uso médico; extractos de óleo de krill para utilização 

em suplementos dietéticos médicos para seres huma-

nos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187115

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : Pharmalink International Limi-

ted

  Endereço : C/O Third Floor, 31 C-D, Wyndham 

Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Ingredientes activos sob a forma de 

ácidos gordos extraídos de mexilhões de lábios verdes 

para utilização em preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187116

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 126 D17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187117

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 126 D17
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187118

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 126 D17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187119

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA GESTAO DE COMIDA E BEBIDA 

TOTEM LDA.

  Endereço : 48 30 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187120

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA GESTAO DE COMIDA E BEBIDA 

TOTEM LDA.

  Endereço : 48 30 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187121

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA GESTAO DE COMIDA E BEBIDA 

TOTEM LDA.

  Endereço : 48 30 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/187122

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187123

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

 PERFECT LIGHT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 10-16

11 3

 Unit 3, 11/F, Hopeful Factory Centre, 10-16 Wo Shing 

Street, Fotan, Shatin, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187124

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

 PERFECT LIGHT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 10-16

11 3

 Unit 3, 11/F, Hopeful Factory Centre, 10-16 Wo Shing 

Street, Fotan, Shatin, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187125

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

 PERFECT LIGHT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 10-16

11 3

 Unit 3, 11/F, Hopeful Factory Centre, 10-16 Wo Shing 

Street, Fotan, Shatin, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187131

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Realização de actividades culturais.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores preto e roxo, tal 

como representadas na figura.

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567914

[210]  N.º : N/187132

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Design de interiores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores preto e roxo, tal 

como representadas na figura.

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567914

[210]  N.º : N/187133

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos, e certos produtos 

feitos de metais preciosos ou em plaqué, joalharia, re-

lógios de parede ou de pulso, e peças para os mesmos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567923

[210]  N.º : N/187134

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização e administração empresa-

rial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567923

[210]  N.º : N/187135

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Restauração de obras de arte.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567923

[210]  N.º : N/187136

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Embalagem e armazenamento de mer-

cadorias.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567923

[210]  N.º : N/187137

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Realização de actividades culturais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567923

[210]  N.º : N/187138

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Design de interiores.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567923

[210]  N.º : N/187139

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos, e certos produtos 

feitos de metais preciosos ou em plaqué, joalharia, re-

lógios de parede ou de pulso, e peças para os mesmos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores preto e roxo, tal 

como representadas na figura.

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567914

[210]  N.º : N/187140

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização e administração empresa-

rial.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores preto e roxo, tal 

como representadas na figura.

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567914

[210]  N.º : N/187141

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Restauração de obras de arte.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores preto e roxo, tal 

como representadas na figura.

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567914

[210]  N.º : N/187142

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : HOMEART DESIGN LIMITED

  Endereço : Shop 8, M/F., Convention Plaza Office 

Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Embalagem e armazenamento de mer-

cadorias.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores preto e roxo, tal 

como representadas na figura.

[300]  Prioridade : 2021/03/22  Hong Kong, 

China N.º 305567914

[210]  N.º : N/187143

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : NH Foods Ltd.

  Endereço : 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-

-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Gorduras comestíveis; óleo e gorduras 

de frango para uso alimentar; óleo de ossos para uso 

alimentar; caldos brancos de frango; sebo para comi-

da; carne; caça, não viva; aves não vivas; frangos, não 

vivos; ovos; charcutaria; croquetes; presunto; extractos 

de carne; salsichas; carnes salgadas; carne em con-

serva; carne enlatada (canned meat); carne enlatada 

(tinned meat); yakitori  (frango grelhado); carne 

liofilizada (freeze-dried meat); carne liofilizada (lyo-

philised meat); salsichas de cachorro-quente; produtos 

alimentares à base de frango; produtos alimentares à 

base de carne; alimentos preparados à base de frango; 

alimentos preparados à base de carne; frango frito; pe-

daços de carne de frango; tempura de frango; bifes de 

frango; frango assado; hambúrgueres; almôndegas de 

carne; salsichas panadas; tajine  [pratos preparados 

à base de carne, peixe, ou legumes]; cassoulet ; roli-

nhos de repolho recheados com carne; omeletes; claras 

de ovos; gemas de ovos; concentrados de caldo; sopas.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/187144

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187145

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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X

DNA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187146

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187147

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187148

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187149

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187150

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

X

DNA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187151

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187152

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187153

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187154

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187155

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  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/187156

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

X

DNA

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187157

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : X

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187158

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187159

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187160

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187161

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187162

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187163

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187164

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187165

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  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/187166

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

X

DNA

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187167

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : X

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187168

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187169

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187170

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187171

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187172

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187173

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187174

[220]  Data de pedido : 2021/08/30

[730]  Requerente : 

 CHAN IENG IENG

  Endereço : 32 16/I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187182

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : Cartier International AG
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  Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 

6312 Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas perfumadas, velas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/04  Su íç a

N.º 03413/2021

[210]  N.º : N/187183

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : Franklin Templeton Capital Hol-

dings Private Limited

  Endereço : 7 Temasek Boulevard, #38-03, Suntec 

Tower One, Singapore, 038987, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, gestão financeira, 

gestão de investimento, avaliações financeiras (seguros, 

banca, imobiliário), administração financeira (fidei-

comissos), consultoria financeira, serviços actuariais, 

análise financeira, manutenção de registos sobre in-

vestimento em_títulos (serviço financeiro), informação 

financeira; organização de colecções; informação de 

seguros; serviços investimento de fundos mútuos; ser-

viços de corretagem, serviços fiduciários; serviços de 

contratação de investimento; serviços de correctora; 

serviços de investimento (serviço financeiro); serviços 

bancários; serviços de empréstimos hipotecados; ser-

viços de cartões de crédito; financiamento e serviço de 

empréstimos para aquisição de automóveis; fundos de 

investimento, investimentos de capital, parceria de in-

vestimento (serviços financeiros), fideicomissos, servi-

ços de investimentos fiduciários; serviços de gestão de 

imobiliárias; serviços de crédito ao consumidor; ser-

viços de empréstimos ao consumidor; corretagem de 

seguros, corretagem de seguros de vida; administração 

de contas de investimento (gestão financeira); serviços 

de poupança bancários; serviços de cartões de débito; 

transferência de fundos electrónicos; bancários online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187184

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187188

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

 ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

  Endereço : 19

 No.19 Lianshui Road, Luyang Industrial Zone, Hefei, 

Anhui, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187189

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187190

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187193

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187194

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187195

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187196

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187197

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187198

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187199

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187200

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187201

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

0501005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/165924 2021/09/24 2021/09/24

Crabtree & Evelyn Holdings Limited

03

N/165925 2021/09/24 2021/09/24

Crabtree & Evelyn Holdings Limited

04

N/165926 2021/09/24 2021/09/24

Crabtree & Evelyn Holdings Limited

21

N/167596 2021/09/24 2021/09/24 GOLD KILI TRADING ENTERPRISE (S) PTE LTD 30

N/170018 2021/09/24 2021/09/24 Six Continents Limited 35

N/170020 2021/09/24 2021/09/24 Six Continents Limited 41

N/173091 2021/09/24 2021/09/24 Ordinance Co.,Ltd. 35

N/174736 2021/09/24 2021/09/24

VONG IAT SENG 

30

N/174737 2021/09/24 2021/09/24

VONG IAT SENG

35

N/174738 2021/09/24 2021/09/24

VONG IAT SENG 

30

N/174739 2021/09/24 2021/09/24

VONG IAT SENG 

35

N/176272 2021/09/24 2021/09/24 Islestarr Holdings Limited 21

N/176273 2021/09/24 2021/09/24 Islestarr Holdings Limited 35

N/176274 2021/09/24 2021/09/24 Islestarr Holdings Limited 44

N/176505 2021/09/24 2021/09/24 BLACK AND BLUM LIMITED 21

N/176579 2021/09/24 2021/09/24 DOUGH BROS HOLDINGS LIMITED 30

N/176883 2021/09/24 2021/09/24

Tech Fund SRL

09

N/176884 2021/09/24 2021/09/24

Tech Fund SRL

35

N/176885 2021/09/24 2021/09/24

Tech Fund SRL

36

N/176886 2021/09/24 2021/09/24

Tech Fund SRL

38
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Data de

registo
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N/176887 2021/09/24 2021/09/24

Tech Fund SRL

42

N/176888 2021/09/24 2021/09/24

Tech Fund SRL

09

N/176889 2021/09/24 2021/09/24

Tech Fund SRL

35

N/176890 2021/09/24 2021/09/24

Tech Fund SRL

36

N/176891 2021/09/24 2021/09/24

Tech Fund SRL

38

N/176892 2021/09/24 2021/09/24

Tech Fund SRL

42

N/177171 2021/09/24 2021/09/24 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

29

N/178403 2021/09/24 2021/09/24 JCM American Corporation 09

N/178404 2021/09/24 2021/09/24 JCM American Corporation 35

N/178405 2021/09/24 2021/09/24 JCM American Corporation 41

N/178406 2021/09/24 2021/09/24 JCM American Corporation 09

N/178407 2021/09/24 2021/09/24 JCM American Corporation 35

N/178408 2021/09/24 2021/09/24 JCM American Corporation 41

N/178862 2021/09/24 2021/09/24 Hangzhou Hikfire Technology Co., Ltd. 11

N/179166 2021/09/24 2021/09/24 A.S. Watson TM Limited 25

N/179168 2021/09/24 2021/09/24 A.S. Watson TM Limited 25

N/179170 2021/09/24 2021/09/24 A.S. Watson TM Limited 25

N/179172 2021/09/24 2021/09/24 A.S. Watson TM Limited 25

N/179389 2021/09/24 2021/09/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/179391 2021/09/24 2021/09/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/179392 2021/09/24 2021/09/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/179424 2021/09/24 2021/09/24 Globe-Trotter Group Limited 18

N/179543 2021/09/24 2021/09/24 Gemological Institute of America, Inc. 09

N/179710 2021/09/24 2021/09/24

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

43

N/179722 2021/09/24 2021/09/24

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

43

N/179901 2021/09/24 2021/09/24

SBE LICENSING, LLC

35

N/179902 2021/09/24 2021/09/24

SBE LICENSING, LLC

36

N/179903 2021/09/24 2021/09/24

SBE LICENSING, LLC

41

N/179904 2021/09/24 2021/09/24

SBE LICENSING, LLC

43
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Data de

registo
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N/179970 2021/09/24 2021/09/24 35

N/180103 2021/09/24 2021/09/24 09

N/180104 2021/09/24 2021/09/24 41

N/180105 2021/09/24 2021/09/24 09

N/180106 2021/09/24 2021/09/24 41

N/180133 2021/09/24 2021/09/24 B.R. 03

N/180135 2021/09/24 2021/09/24 B.R. 44

N/180138 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/180139 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/180266 2021/09/24 2021/09/24 OtterBox Hong Kong Ltd 09

N/180282 2021/09/24 2021/09/24 Forbidden Foods (Australia) Pty Ltd 29

N/180284 2021/09/24 2021/09/24 Forbidden Foods (Australia) Pty Ltd 05

N/180357 2021/09/24 2021/09/24

GEOX S.P.A.  

25

N/180358 2021/09/24 2021/09/24

GEOX S.P.A.  

35

N/180384 2021/09/24 2021/09/24 WOK HEY PTE LTD 43

N/180385 2021/09/24 2021/09/24 WOK HEY PTE LTD 43

N/180386 2021/09/24 2021/09/24 WOK HEY PTE LTD 43

N/180466 2021/09/24 2021/09/24 Fenty Skin LLC 03

N/180549 2021/09/24 2021/09/24 09

N/180592 2021/09/24 2021/09/24 Universal Partners Management Ltd. 35

N/180597 2021/09/24 2021/09/24 Universal Partners Management Ltd. 35

N/180602 2021/09/24 2021/09/24 Universal Partners Management Ltd. 35

N/180607 2021/09/24 2021/09/24 Universal Partners Management Ltd. 35

N/180717 2021/09/24 2021/09/24

NEW WONDERFUL WORLD OF WHIMSY LIMITED

16

N/180718 2021/09/24 2021/09/24

NEW WONDERFUL WORLD OF WHIMSY LIMITED

28

N/180719 2021/09/24 2021/09/24

NEW WONDERFUL WORLD OF WHIMSY LIMITED

41

N/180754 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/180755 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/180798 2021/09/24 2021/09/24 Incyte Holdings Corporation 05

N/180799 2021/09/24 2021/09/24 Incyte Holdings Corporation 44

N/180856 2021/09/24 2021/09/24 A.S. Watson TM Limited 03

N/180857 2021/09/24 2021/09/24 OAMC S.R.L. 18
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N/180858 2021/09/24 2021/09/24 OAMC S.R.L. 25

N/180884 2021/09/24 2021/09/24 NOVARTIS AG 05

N/180892 2021/09/24 2021/09/24 35

N/180907 2021/09/24 2021/09/24 05

N/180909 2021/09/24 2021/09/24 05

N/180913 2021/09/24 2021/09/24 10

N/180928 2021/09/24 2021/09/24 Hong Kong Lee Man Shan Medicine Manufacturing Limited 05

N/180929 2021/09/24 2021/09/24

SHIATOS LIMITED

21

N/180930 2021/09/24 2021/09/24

SHIATOS LIMITED

30

N/180931 2021/09/24 2021/09/24

SHIATOS LIMITED

35

N/180932 2021/09/24 2021/09/24

SHIATOS LIMITED

21

N/180933 2021/09/24 2021/09/24

SHIATOS LIMITED

30

N/180934 2021/09/24 2021/09/24

SHIATOS LIMITED

35

N/181004 2021/09/24 2021/09/24 Springer Nature Limited 09

N/181006 2021/09/24 2021/09/24 Springer Nature Limited 41

N/181018 2021/09/24 2021/09/24 MORGANS GROUP LLC 35

N/181020 2021/09/24 2021/09/24 MORGANS GROUP LLC 41

N/181021 2021/09/24 2021/09/24 MORGANS GROUP LLC 43

N/181029 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/181030 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/181031 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

09

N/181032 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

41

N/181053 2021/09/24 2021/09/24

LEI HO SENG

29

N/181123 2021/09/24 2021/09/24

TOP GLORY (HK) DEVELOPMENT LIMITED

09

N/181124 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/181125 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

38

N/181126 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41
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N/181127 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

42

N/181128 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/181129 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

38

N/181130 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/181131 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

42

N/181261 2021/09/24 2021/09/24

Park Royal Asia Group Holdings Limited

14

N/181267 2021/09/24 2021/09/24

IBS RESEARCH LIMITED

09

N/181268 2021/09/24 2021/09/24

IBS RESEARCH LIMITED

09

N/181269 2021/09/24 2021/09/24

IBS RESEARCH LIMITED

09

N/181270 2021/09/24 2021/09/24

IBS RESEARCH LIMITED

09

N/181271 2021/09/24 2021/09/24 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 09

N/181273 2021/09/24 2021/09/24 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 16

N/181277 2021/09/24 2021/09/24 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 35

N/181278 2021/09/24 2021/09/24 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 12

N/181282 2021/09/24 2021/09/24 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 35

N/181283 2021/09/24 2021/09/24 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 16

N/181284 2021/09/24 2021/09/24 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 35

N/181285 2021/09/24 2021/09/24 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 16

N/181288 2021/09/24 2021/09/24 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 35

N/181296 2021/09/24 2021/09/24 FamilyMart Co., Ltd. 35

N/181297 2021/09/24 2021/09/24 FamilyMart Co., Ltd. 35

N/181318 2021/09/24 2021/09/24 Reckitt Benckiser LLC 03

N/181319 2021/09/24 2021/09/24 Reckitt Benckiser LLC 05

N/181320 2021/09/24 2021/09/24 Reckitt Benckiser LLC 21

N/181321 2021/09/24 2021/09/24 Reckitt Benckiser LLC 03

N/181322 2021/09/24 2021/09/24 Reckitt Benckiser LLC 05

N/181323 2021/09/24 2021/09/24 Reckitt Benckiser LLC 21

N/181324 2021/09/24 2021/09/24 Reckitt Benckiser LLC 03

N/181325 2021/09/24 2021/09/24 Reckitt Benckiser LLC 05

N/181326 2021/09/24 2021/09/24 Reckitt Benckiser LLC 21

N/181491 2021/09/24 2021/09/24 MEWAH BRANDS (S) PTE. LTD. 30
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N/181528 2021/09/24 2021/09/24 TRATON SE 09

N/181529 2021/09/24 2021/09/24 TRATON SE 11

N/181533 2021/09/24 2021/09/24 TRATON SE 09

N/181534 2021/09/24 2021/09/24 TRATON SE 11

N/181543 2021/09/24 2021/09/24 43

N/181544 2021/09/24 2021/09/24 39

N/181545 2021/09/24 2021/09/24 39

N/181547 2021/09/24 2021/09/24 39

N/181549 2021/09/24 2021/09/24 39

N/181629 2021/09/24 2021/09/24

FAN CHI KEONG

12

N/181678 2021/09/24 2021/09/24

Redstone Haute Couture Co., Ltd.

10

N/181681 2021/09/24 2021/09/24

REDSTONE HAUTE COUTURE CO.,LTD.

10

N/181682 2021/09/24 2021/09/24

REDSTONE HAUTE COUTURE CO.,LTD.

43

N/181683 2021/09/24 2021/09/24

REDSTONE HAUTE COUTURE CO.,LTD.

10

N/181696 2021/09/24 2021/09/24 Chopard International SA 14

N/181704 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 09

N/181705 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/181706 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/181707 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/181708 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/181709 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 42

N/181710 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/181711 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 09

N/181712 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/181713 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/181714 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/181715 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/181716 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 42

N/181717 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/181719 2021/09/24 2021/09/24 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/181756 2021/09/24 2021/09/24

ANG, Kiem Liang

30

N/181762 2021/09/24 2021/09/24

TAM MEI I

30

N/181776 2021/09/24 2021/09/24 09

N/181777 2021/09/24 2021/09/24 41
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N/181778 2021/09/24 2021/09/24 Fogo de Chão (Holdings) Inc. 43

N/181795 2021/09/24 2021/09/24 03

N/181796 2021/09/24 2021/09/24 35

N/181811 2021/09/24 2021/09/24 03

N/181812 2021/09/24 2021/09/24 35

N/181814 2021/09/24 2021/09/24 Millennium Pharmaceuticals, Inc. 05

N/181815 2021/09/24 2021/09/24 Millennium Pharmaceuticals, Inc. 05

N/181824 2021/09/24 2021/09/24 De Beers UK Limited 42

N/181826 2021/09/24 2021/09/24 De Beers UK Limited 42

N/181864 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/181865 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

38

N/181866 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/181867 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

42

N/181878 2021/09/24 2021/09/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 28

N/181893 2021/09/24 2021/09/24 · ·

Kevin John Devlin

33

N/181950 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

09

N/181951 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

11

N/181952 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

25

N/181953 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

37

N/181954 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

12

N/181955 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

07

N/181980 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

07

N/181981 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

12

N/181982 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

09

N/181983 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

11

N/181984 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

25
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N/181985 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

37

N/181986 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

12

N/181987 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

37

N/181988 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

12

N/181989 2021/09/24 2021/09/24

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

37

N/182013 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

09

N/182014 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

41

N/182027 2021/09/24 2021/09/24 T.·

Charles T. Moreau

33

N/182028 2021/09/24 2021/09/24

Beijing Tata Tongchuang Industry and Trade Co., Ltd.

06

N/182029 2021/09/24 2021/09/24

Beijing Tata Tongchuang Industry and Trade Co., Ltd.

09

N/182030 2021/09/24 2021/09/24

Beijing Tata Tongchuang Industry and Trade Co., Ltd.

06

N/182031 2021/09/24 2021/09/24

Beijing Tata Tongchuang Industry and Trade Co., Ltd.

19

N/182032 2021/09/24 2021/09/24

Beijing Tata Tongchuang Industry and Trade Co., Ltd.

06

N/182033 2021/09/24 2021/09/24

Beijing Tata Tongchuang Industry and Trade Co., Ltd.

19

N/182039 2021/09/24 2021/09/24 ISA TANTEC 18

N/182040 2021/09/24 2021/09/24 ISA TANTEC 18

N/182047 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182048 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182049 2021/09/24 2021/09/24 38

N/182050 2021/09/24 2021/09/24 41

N/182051 2021/09/24 2021/09/24 42

N/182073 2021/09/24 2021/09/24 03

N/182074 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182103 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

09

N/182104 2021/09/24 2021/09/24

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

41

N/182107 2021/09/24 2021/09/24 ANTONELLA RIZZELLI LUONGO 25

N/182108 2021/09/24 2021/09/24 ANTONELLA RIZZELLI LUONGO 35
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N/182117 2021/09/24 2021/09/24 THINK LIMITED 43

N/182118 2021/09/24 2021/09/24 THINK LIMITED 43

N/182139 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182151 2021/09/24 2021/09/24

Warom Technology Incorporated Company

09

N/182152 2021/09/24 2021/09/24

Warom Technology Incorporated Company

11

N/182153 2021/09/24 2021/09/24

AU CHON KIT

43

N/182154 2021/09/24 2021/09/24

AU CHON KIT

43

N/182157 2021/09/24 2021/09/24

SEMK PRODUCTS LIMITED

18

N/182158 2021/09/24 2021/09/24

SEMK PRODUCTS LIMITED

25

N/182160 2021/09/24 2021/09/24 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/182162 2021/09/24 2021/09/24 Colgate-Palmolive Company 21

N/182163 2021/09/24 2021/09/24 03

N/182165 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182166 2021/09/24 2021/09/24 03

N/182167 2021/09/24 2021/09/24 05

N/182168 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182169 2021/09/24 2021/09/24 03

N/182170 2021/09/24 2021/09/24 05

N/182171 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182172 2021/09/24 2021/09/24 Bread N Butter Limited 25

N/182173 2021/09/24 2021/09/24 Bread N Butter Limited 35

N/182188 2021/09/24 2021/09/24

Walrus Pump Co., Ltd.

07

N/182189 2021/09/24 2021/09/24

Walrus Pump Co., Ltd.

07

N/182190 2021/09/24 2021/09/24

Walrus Pump Co., Ltd.

07

N/182191 2021/09/24 2021/09/24 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/182193 2021/09/24 2021/09/24 Keystone Heart Ltd. 10

N/182208 2021/09/24 2021/09/24

JIA RUIMING

43

N/182214 2021/09/24 2021/09/24

JOALHARIA MAN HOU, LIMITADA, em inglês MAN HOU 

JEWELLERY LIMITED

14

N/182215 2021/09/24 2021/09/24

JOALHARIA MAN HOU, LIMITADA, em inglês MAN HOU 

JEWELLERY LIMITED

35
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N/182216 2021/09/24 2021/09/24 30

N/182217 2021/09/24 2021/09/24 05

N/182221 2021/09/24 2021/09/24 WINDY CITY INTERNATIONAL LIMITED 43

N/182222 2021/09/24 2021/09/24 Little Italy International Limited 43

N/182224 2021/09/24 2021/09/24 Giuseppe Zanotti S.p.A. 25

N/182225 2021/09/24 2021/09/24 Pfizer Inc. 05

N/182226 2021/09/24 2021/09/24 Ty Inc. 28

N/182236 2021/09/24 2021/09/24 SEARA ALIMENTOS LTDA. 29

N/182238 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182239 2021/09/24 2021/09/24

LINGSIK KING LIMITED

29

N/182240 2021/09/24 2021/09/24

LINGSIK KING LIMITED

30

N/182241 2021/09/24 2021/09/24

LINGSIK KING LIMITED

35

N/182242 2021/09/24 2021/09/24

ICHIO COMPANY LIMITED

21

N/182243 2021/09/24 2021/09/24

ICHIO COMPANY LIMITED

31

N/182244 2021/09/24 2021/09/24

ICHIO COMPANY LIMITED

35

N/182245 2021/09/24 2021/09/24

HARVEST YORK INTERNATIONAL LIMITED

21

N/182246 2021/09/24 2021/09/24

HARVEST YORK INTERNATIONAL LIMITED

35

N/182247 2021/09/24 2021/09/24

HARVEST YORK INTERNATIONAL LIMITED

21

N/182248 2021/09/24 2021/09/24

HARVEST YORK INTERNATIONAL LIMITED

31

N/182249 2021/09/24 2021/09/24

HARVEST YORK INTERNATIONAL LIMITED

35

N/182250 2021/09/24 2021/09/24

Avalon Steritech Limited

03

N/182254 2021/09/24 2021/09/24

Avalon Steritech Limited

42

N/182263 2021/09/24 2021/09/24 41

N/182264 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182265 2021/09/24 2021/09/24 41

N/182268 2021/09/24 2021/09/24 Switch Mobility Limited 12

N/182269 2021/09/24 2021/09/24 16

N/182274 2021/09/24 2021/09/24 44

N/182275 2021/09/24 2021/09/24 44



14836    42   2021  10  20 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/182276 2021/09/24 2021/09/24 11

N/182277 2021/09/24 2021/09/24 Apple Inc. 37

N/182278 2021/09/24 2021/09/24 Apple Inc. 37

N/182279 2021/09/24 2021/09/24 Jollibee Foods Corporation 09

N/182280 2021/09/24 2021/09/24 Jollibee Foods Corporation 30

N/182281 2021/09/24 2021/09/24 Jollibee Foods Corporation 32

N/182282 2021/09/24 2021/09/24 Jollibee Foods Corporation 09

N/182283 2021/09/24 2021/09/24 Jollibee Foods Corporation 30

N/182284 2021/09/24 2021/09/24 Jollibee Foods Corporation 32

N/182287 2021/09/24 2021/09/24 Estee Lauder Cosmetics Ltd. 35

N/182288 2021/09/24 2021/09/24 Estee Lauder Cosmetics Ltd. 44

N/182292 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182293 2021/09/24 2021/09/24

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/182294 2021/09/24 2021/09/24

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/182295 2021/09/24 2021/09/24

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/182296 2021/09/24 2021/09/24 Marriott Worldwide Corporation 35

N/182297 2021/09/24 2021/09/24 Marriott Worldwide Corporation 36

N/182298 2021/09/24 2021/09/24 Marriott Worldwide Corporation 43

N/182299 2021/09/24 2021/09/24 Marriott Worldwide Corporation 35

N/182300 2021/09/24 2021/09/24 Marriott Worldwide Corporation 36

N/182301 2021/09/24 2021/09/24 Marriott Worldwide Corporation 43

N/182302 2021/09/24 2021/09/24 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 12

N/182309 2021/09/24 2021/09/24 30

N/182310 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182311 2021/09/24 2021/09/24 25

N/182312 2021/09/24 2021/09/24 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/182314 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182315 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182317 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182318 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182319 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182320 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182321 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182322 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182323 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182324 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182325 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43
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N/182326 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182327 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182328 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182329 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182330 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182331 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182332 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182333 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182335 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182336 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182337 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182338 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182339 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182340 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182341 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182344 2021/09/24 2021/09/24 04

N/182345 2021/09/24 2021/09/24 03

N/182347 2021/09/24 2021/09/24

Shenzhen Wuyun Technology Co., Ltd.

34

N/182348 2021/09/24 2021/09/24

Guangdong Gaojing Solar Energy Technology Co., Ltd

09

N/182349 2021/09/24 2021/09/24 GANNI A/S 14

N/182350 2021/09/24 2021/09/24 GANNI A/S 18

N/182351 2021/09/24 2021/09/24 GANNI A/S 25

N/182354 2021/09/24 2021/09/24 GANNI A/S 09

N/182355 2021/09/24 2021/09/24 05

N/182356 2021/09/24 2021/09/24

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

29

N/182357 2021/09/24 2021/09/24

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

30

N/182358 2021/09/24 2021/09/24

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

32

N/182359 2021/09/24 2021/09/24

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

29

N/182360 2021/09/24 2021/09/24

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

30

N/182361 2021/09/24 2021/09/24

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

32

N/182362 2021/09/24 2021/09/24

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

05

N/182365 2021/09/24 2021/09/24 09
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N/182366 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182367 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182382 2021/09/24 2021/09/24 34

N/182383 2021/09/24 2021/09/24 34

N/182384 2021/09/24 2021/09/24 MCILHENNY COMPANY 25

N/182385 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182386 2021/09/24 2021/09/24 36

N/182387 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182388 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182389 2021/09/24 2021/09/24 36

N/182390 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182391 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182392 2021/09/24 2021/09/24 36

N/182418 2021/09/24 2021/09/24

CLINMEDICS COMPANY LIMITED

05

N/182419 2021/09/24 2021/09/24

CLINMEDICS COMPANY LIMITED

05

N/182422 2021/09/24 2021/09/24 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP 

CORPORATION

09

N/182424 2021/09/24 2021/09/24 Connection Power Protection Pte. Ltd. 35

N/182425 2021/09/24 2021/09/24 Connection Power Protection Pte. Ltd. 36

N/182426 2021/09/24 2021/09/24 Connection Power Protection Pte. Ltd. 37

N/182427 2021/09/24 2021/09/24 Connection Power Protection Pte. Ltd. 38

N/182428 2021/09/24 2021/09/24 Connection Power Protection Pte. Ltd. 42

N/182429 2021/09/24 2021/09/24 Connection Power Protection Pte. Ltd. 45

N/182430 2021/09/24 2021/09/24 01

N/182431 2021/09/24 2021/09/24 05

N/182432 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182433 2021/09/24 2021/09/24 10

N/182434 2021/09/24 2021/09/24 42

N/182435 2021/09/24 2021/09/24 44

N/182436 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182437 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182438 2021/09/24 2021/09/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182440 2021/09/24 2021/09/24 Aries Marketing Co., Ltd. 35

N/182441 2021/09/24 2021/09/24 01

N/182442 2021/09/24 2021/09/24 02

N/182443 2021/09/24 2021/09/24 04

N/182444 2021/09/24 2021/09/24 35
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N/182448 2021/09/24 2021/09/24

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/182449 2021/09/24 2021/09/24

TENCENT HOLDINGS LIMITED

16

N/182450 2021/09/24 2021/09/24

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/182451 2021/09/24 2021/09/24 25

N/182452 2021/09/24 2021/09/24 25

N/182453 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182467 2021/09/24 2021/09/24 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Holdings (also trading as 

BANDAI NAMCO Holdings Inc.)

09

N/182468 2021/09/24 2021/09/24 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Holdings (also trading as 

BANDAI NAMCO Holdings Inc.)

28

N/182469 2021/09/24 2021/09/24 Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Holdings (also trading as 

BANDAI NAMCO Holdings Inc.)

41

N/182470 2021/09/24 2021/09/24 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 05

N/182471 2021/09/24 2021/09/24 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 05

N/182474 2021/09/24 2021/09/24 11

N/182480 2021/09/24 2021/09/24

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/182481 2021/09/24 2021/09/24

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

38

N/182482 2021/09/24 2021/09/24

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

41

N/182483 2021/09/24 2021/09/24

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

42

N/182484 2021/09/24 2021/09/24 03

N/182485 2021/09/24 2021/09/24 05

N/182486 2021/09/24 2021/09/24 30

N/182487 2021/09/24 2021/09/24 32

N/182488 2021/09/24 2021/09/24

Hygeia Medical Group Limited

05

N/182489 2021/09/24 2021/09/24 03

N/182490 2021/09/24 2021/09/24 05

N/182491 2021/09/24 2021/09/24 07

N/182492 2021/09/24 2021/09/24 08

N/182493 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182494 2021/09/24 2021/09/24 10

N/182495 2021/09/24 2021/09/24 11

N/182496 2021/09/24 2021/09/24 12

N/182497 2021/09/24 2021/09/24 14

N/182498 2021/09/24 2021/09/24 15
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N/182499 2021/09/24 2021/09/24 16

N/182500 2021/09/24 2021/09/24 18

N/182501 2021/09/24 2021/09/24 19

N/182502 2021/09/24 2021/09/24 20

N/182503 2021/09/24 2021/09/24 21

N/182504 2021/09/24 2021/09/24 22

N/182505 2021/09/24 2021/09/24 23

N/182506 2021/09/24 2021/09/24 24

N/182507 2021/09/24 2021/09/24 25

N/182508 2021/09/24 2021/09/24 26

N/182509 2021/09/24 2021/09/24 27

N/182511 2021/09/24 2021/09/24 29

N/182512 2021/09/24 2021/09/24 30

N/182513 2021/09/24 2021/09/24 31

N/182514 2021/09/24 2021/09/24 32

N/182515 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182516 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182517 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182518 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182519 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182520 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182522 2021/09/24 2021/09/24 33

N/182523 2021/09/24 2021/09/24

Jiangxi Chuhua Cosmetics Co.,Ltd

03

N/182524 2021/09/24 2021/09/24

Jiangxi Chuhua Cosmetics Co.,Ltd

35

N/182529 2021/09/24 2021/09/24

BOOST HEALTH INDUSTRY INNOVATION 

DEVELOPMENT LIMITED

30

N/182530 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182531 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182532 2021/09/24 2021/09/24 14

N/182533 2021/09/24 2021/09/24 16

N/182534 2021/09/24 2021/09/24 18

N/182535 2021/09/24 2021/09/24 20

N/182536 2021/09/24 2021/09/24 21

N/182537 2021/09/24 2021/09/24 24

N/182538 2021/09/24 2021/09/24 25

N/182539 2021/09/24 2021/09/24 28

N/182540 2021/09/24 2021/09/24 35
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N/182541 2021/09/24 2021/09/24 39

N/182542 2021/09/24 2021/09/24 41

N/182543 2021/09/24 2021/09/24 42

N/182544 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182545 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182546 2021/09/24 2021/09/24 14

N/182547 2021/09/24 2021/09/24 16

N/182548 2021/09/24 2021/09/24 18

N/182549 2021/09/24 2021/09/24 20

N/182550 2021/09/24 2021/09/24 21

N/182551 2021/09/24 2021/09/24 24

N/182552 2021/09/24 2021/09/24 25

N/182553 2021/09/24 2021/09/24 28

N/182554 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182555 2021/09/24 2021/09/24 39

N/182556 2021/09/24 2021/09/24 41

N/182557 2021/09/24 2021/09/24 42

N/182558 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182577 2021/09/24 2021/09/24 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 05

N/182578 2021/09/24 2021/09/24 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 05

N/182580 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182581 2021/09/24 2021/09/24 36

N/182582 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182583 2021/09/24 2021/09/24 36

N/182584 2021/09/24 2021/09/24 ABBACI HEALTH LIMITED 05

N/182585 2021/09/24 2021/09/24 ABBACI HEALTH LIMITED 05

N/182586 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182587 2021/09/24 2021/09/24 36

N/182588 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182589 2021/09/24 2021/09/24 36

N/182590 2021/09/24 2021/09/24 Black Spade Assets Inc. 35

N/182591 2021/09/24 2021/09/24 Black Spade Assets Inc. 36

N/182594 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182595 2021/09/24 2021/09/24

KINGPEC CAPITAL LIMITED

34

N/182596 2021/09/24 2021/09/24 41

N/182598 2021/09/24 2021/09/24 21

N/182599 2021/09/24 2021/09/24 20

N/182600 2021/09/24 2021/09/24 STADA Arzneimittel AG 03
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N/182601 2021/09/24 2021/09/24 STADA Arzneimittel AG 05

N/182602 2021/09/24 2021/09/24 STADA Arzneimittel AG 03

N/182603 2021/09/24 2021/09/24 STADA Arzneimittel AG 05

N/182604 2021/09/24 2021/09/24

IOTENA TECHNOLOGY LIMITED

09

N/182605 2021/09/24 2021/09/24

IOTENA TECHNOLOGY LIMITED

11

N/182606 2021/09/24 2021/09/24

IOTENA TECHNOLOGY LIMITED

38

N/182607 2021/09/24 2021/09/24

IOTENA TECHNOLOGY LIMITED

42

N/182616 2021/09/24 2021/09/24

HERB KENKO HONPO INC.

05

N/182618 2021/09/24 2021/09/24

HERB KENKO HONPO INC.

05

N/182620 2021/09/24 2021/09/24

Shanghai Noah Investment Management Co., Ltd.

09

N/182621 2021/09/24 2021/09/24

Shanghai Noah Investment Management Co., Ltd.

35

N/182622 2021/09/24 2021/09/24

Shanghai Noah Investment Management Co., Ltd.

38

N/182623 2021/09/24 2021/09/24

Shanghai Noah Investment Management Co., Ltd.

41

N/182624 2021/09/24 2021/09/24

GOPHER ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

09

N/182625 2021/09/24 2021/09/24

GOPHER ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

35

N/182626 2021/09/24 2021/09/24

GOPHER ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

36

N/182627 2021/09/24 2021/09/24

GOPHER ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

38

N/182628 2021/09/24 2021/09/24

GOPHER ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

41

N/182629 2021/09/24 2021/09/24 Courvoisier, S.A.S. 33

N/182630 2021/09/24 2021/09/24 TERA FOOD & BEVERAGE COMPANY LIMITED. 32

N/182635 2021/09/24 2021/09/24 Wyeth LLC 05

N/182636 2021/09/24 2021/09/24

Maxtron (Shenzhen) Information Technology Co., Ltd.

09

N/182637 2021/09/24 2021/09/24

Maxtron (Shenzhen) Information Technology Co., Ltd.

35

N/182638 2021/09/24 2021/09/24

Maxtron (Shenzhen) Information Technology Co., Ltd.

42
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N/182639 2021/09/24 2021/09/24

LAM SIN

NG HIO MENG

30

N/182641 2021/09/24 2021/09/24 Lemon Inc. 09

N/182642 2021/09/24 2021/09/24 Lemon Inc. 41

N/182643 2021/09/24 2021/09/24 Lemon Inc. 42

N/182648 2021/09/24 2021/09/24

BOOST HEALTH INDUSTRY INNOVATION 

DEVELOPMENT LIMITED

05

N/182649 2021/09/24 2021/09/24

BOOST HEALTH INDUSTRY INNOVATION 

DEVELOPMENT LIMITED

30

N/182650 2021/09/24 2021/09/24

BOOST HEALTH INDUSTRY INNOVATION 

DEVELOPMENT LIMITED

35

N/182651 2021/09/24 2021/09/24

CHAN SIO LAI

37

N/182653 2021/09/24 2021/09/24 09

N/182656 2021/09/24 2021/09/24 25

N/182657 2021/09/24 2021/09/24 28

N/182660 2021/09/24 2021/09/24 25

N/182661 2021/09/24 2021/09/24 28

N/182664 2021/09/24 2021/09/24 KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD. 03

N/182675 2021/09/24 2021/09/24

LONGVIEW TIMBER LIMITED

19

N/182676 2021/09/24 2021/09/24

TAI WAH TIMBER COMPANY LIMITED

19

N/182677 2021/09/24 2021/09/24

TAI WAH TIMBER COMPANY LIMITED

19

N/182678 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182680 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182681 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182682 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182683 2021/09/24 2021/09/24 43

N/182684 2021/09/24 2021/09/24 25

N/182685 2021/09/24 2021/09/24 35

N/182686 2021/09/24 2021/09/24 44

N/182687 2021/09/24 2021/09/24 30

N/182688 2021/09/24 2021/09/24 12

N/182689 2021/09/24 2021/09/24 12

N/182690 2021/09/24 2021/09/24 12
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N/182691 2021/09/24 2021/09/24 12

N/182692 2021/09/24 2021/09/24 12

N/182693 2021/09/24 2021/09/24 12

N/182694 2021/09/24 2021/09/24 12

N/182695 2021/09/24 2021/09/24 12

N/182696 2021/09/24 2021/09/24 12

N/182697 2021/09/24 2021/09/24 12

N/182698 2021/09/24 2021/09/24 Z 44

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/176294 N/176295

 Data de registo 2021/09/24

 Data de despacho 2021/09/24

 Titular
GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

 Classe 5

216 214 2 a

 

 N.º N/176296

 Data de registo 2021/09/24

 Data de despacho 2021/09/24

 Titular Islestarr Holdings Limited

 Classe 3

216 214 2 a
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Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/157608 2021/09/17 Lantheus Medical Imaging, Inc. 05 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/164225 2021/09/24 05 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/166502 2021/09/27 18 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/166503 2021/09/27 25 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/166504 2021/09/27 35 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/166508 2021/09/27 18 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/166509 2021/09/27 25 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/166510 2021/09/27 35 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/170554 2021/09/24 05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/170555 2021/09/24 05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/170573 2021/09/24 Oxford BioMedica Plc 05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/170654 2021/09/24 39 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/170655 2021/09/24 43 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/170839 2021/09/17 Intel Corporation 09 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/170840 2021/09/17 Intel Corporation 42 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/172104 2021/09/24 05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/172288 2021/09/24 SEGA SAMMY CREATION 

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/173005 2021/09/24 MIKASA SEIYAKU CO., 

LTD

05 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173016 2021/09/24 Piiman Co., Ltd. 09 214 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/173017 2021/09/24 Piiman Co., Ltd. 16 214 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/176454 2021/09/24 41 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/176456 2021/09/24 41 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176457 2021/09/24 41 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176458 2021/09/24 41 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176459 2021/09/24 41 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178182 2021/09/24 43 214 1 a 9 1 a 199

1 b c  

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º e  as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/179142 2021/09/24 05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181008 2021/09/24 28 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181083 2021/09/24

IENG I WANG

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181158 2021/09/24 05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181159 2021/09/24 30 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181160 2021/09/24 05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/181161 2021/09/24 30 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181166 2021/09/24 05 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181167 2021/09/24 30 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181168 2021/09/24 05 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181169 2021/09/24 30 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181182 2021/09/24 Galderma Holding S.A. 35 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181183 2021/09/24 Galderma Holding S.A. 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/181184 2021/09/24 Galderma Holding S.A. 44 214 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/181195 2021/09/24 43 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º e as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181657 2021/09/24 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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Renovação

N.º

P/006611

(6397-M)

P/006612

(6398-M)

P/008023

(9448-M)

P/008041

(9425-M)

P/008043

(9427-M)

P/008047

(9431-M)

P/008986

(8714-M)

P/010044

(9876-M)

P/010350

(10260-M)

P/010655

(10540-M)

P/010656

(10541-M)

P/013519

(13436-M)

P/014182

(14444-M)

P/015555

(12401-M)

P/015556

(12402-M)

N/003977 N/005253 N/005526 N/005527 N/005528 N/005529

N/005530 N/005531 N/005993 N/005994 N/006078 N/006151 N/006154

N/006158 N/006167 N/006168 N/006328 N/006329 N/006330 N/006414

N/020408 N/020409 N/024274 N/024275 N/024276 N/024277 N/024278

N/024279 N/024280 N/024281 N/024282 N/024283 N/024284 N/024285

N/024286 N/024287 N/025294 N/025323 N/026303 N/026304 N/026305

N/026306 N/026500 N/026501 N/026502 N/026613 N/026614 N/026615

N/026616 N/026617 N/026618 N/026619 N/026620 N/026943 N/026944

N/026945 N/026947 N/026948 N/026949 N/027081 N/027082 N/027104

N/027105 N/027106 N/027107 N/027108 N/027109 N/027110 N/027111

N/027112 N/027113 N/027114 N/027115 N/027116 N/027117 N/027118

N/027119 N/027120 N/027121 N/027122 N/027123 N/027124 N/027125

N/027126 N/027127 N/027128 N/027129 N/027130 N/027131 N/027132

N/027133 N/027134 N/027135 N/027136 N/027239 N/027240 N/027342

N/027404 N/027411 N/027412 N/027413 N/027414 N/027415 N/027416

N/027417 N/027519 N/027522 N/027525 N/027743 N/027744 N/027865

N/027873 N/027874 N/027875 N/027876 N/027877 N/027878 N/027908

N/027917 N/028028 N/028030 N/028031 N/028032 N/028035 N/028037

N/028038 N/028039 N/028042 N/028044 N/028045 N/028046 N/028082

N/028083 N/028084 N/028085 N/028112 N/028125 N/028127 N/028129

N/028157 N/028164 N/028165 N/028166 N/028167 N/028172 N/028173

N/028174 N/028175 N/028176 N/028177 N/028178 N/028179 N/028180

N/028181 N/028182 N/028183 N/028184 N/028185 N/028224 N/028225

N/028239 N/028240 N/028248 N/028249 N/028250 N/028251 N/028252

N/028253 N/028272 N/028273 N/028313 N/028314 N/028315 N/028316

N/028317 N/028318 N/028319 N/028320 N/028321 N/028322 N/028323

N/028458 N/028459 N/028698 N/028729 N/028732 N/028739 N/028740

N/028741 N/028742 N/028743 N/028894 N/028896 N/028897 N/029015

N/029113 N/029114 N/029160 N/029205 N/029206 N/029207 N/029208

N/029209 N/029210 N/029415 N/029416 N/029432 N/029433 N/029434

N/029435 N/029436 N/029437 N/029438 N/029439 N/029446 N/029447

N/029726 N/029727 N/029728 N/029757 N/029758 N/029900 N/029916

N/030211 N/030313 N/030399 N/030620 N/030654 N/030684 N/030685
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N.º

N/030686 N/030687 N/030688 N/030689 N/030691 N/030692 N/030693

N/030694 N/030695 N/030696 N/030697 N/030698 N/030699 N/030700

N/030701 N/030702 N/030703 N/030704 N/030705 N/030729 N/030730

N/030731 N/030739 N/030740 N/030741 N/030742 N/030743 N/030744

N/030745 N/030746 N/030898 N/031015 N/031200 N/031201 N/031209

N/031210 N/031211 N/031212 N/031213 N/031214 N/031233 N/031234

N/031235 N/031236 N/031237 N/031238 N/031239 N/031240 N/031241

N/031242 N/031243 N/031244 N/031247 N/031287 N/031337 N/031342

N/031349 N/079593 N/080012 N/080803 N/080804 N/080805 N/081366

N/082266 N/082267 N/082268 N/083361 N/083362 N/083363 N/083364

N/083365 N/083366 N/083367 N/083368 N/083369 N/083370 N/083371

N/083372 N/083374 N/083375 N/083376 N/083377 N/083378 N/083379

N/083380 N/083381 N/083382 N/083383 N/083384 N/083385 N/083386

N/083387 N/083388 N/083389 N/083390 N/083391 N/083392 N/083393

N/083394 N/083395 N/083553 N/083554 N/083555 N/083660 N/083661

N/083818 N/084069 N/084221 N/084286 N/084287 N/084303 N/084378

N/084379 N/084387 N/084388 N/084389 N/084423 N/084468 N/084484

N/084485 N/084486 N/084500 N/084501 N/084502 N/084503 N/084504

N/084505 N/084506 N/084507 N/084508 N/084509 N/084563 N/084570

N/084571 N/084748 N/084749 N/084750 N/084792 N/084799 N/084832

N/084904 N/084905 N/084906 N/084907 N/084908 N/084909 N/084910

N/084911 N/084912 N/084913 N/084956 N/084957 N/084974 N/085011

N/085012 N/085042 N/085043 N/085055 N/085153 N/085164 N/085299

N/085300 N/085301 N/085302 N/085366 N/085450 N/085472 N/085474

N/085616 N/085647 N/085648 N/085649 N/085650 N/085721 N/085722

N/085723 N/085724 N/085725 N/085726 N/085747 N/085808 N/085812

N/085813 N/085814 N/085867 N/085933 N/085934 N/086001 N/086002

N/086010 N/086011 N/086012 N/086114 N/086173 N/086174 N/086175

N/086176 N/086177 N/086178 N/086179 N/086180 N/086181 N/086183

N/086203 N/086204 N/086309 N/086310 N/086311 N/086312 N/086313

N/086314 N/086348 N/086353 N/086354 N/086355 N/086465 N/086764

N/086765 N/086766 N/086767 N/086768 N/086769 N/086873 N/086874

N/086875 N/086876 N/086877 N/086878 N/086880 N/086988 N/086989

N/086990 N/086991 N/086992 N/086993 N/086994 N/086995 N/087112

N/087113 N/087114 N/087115 N/087129 N/087165 N/087166 N/087167

N/087168 N/087169 N/087170 N/087171 N/087172 N/087173 N/087174

N/087175 N/087176 N/087177 N/087196 N/087197 N/087198 N/087199

N/087275 N/087309 N/087310 N/087311 N/087312 N/087313 N/087314

N/087315 N/087316 N/087317 N/087318 N/087319 N/087320 N/087321

N/087345 N/087448 N/087449 N/087450 N/087451 N/087452 N/087453
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N.º

N/087454 N/087455 N/087456 N/087457 N/087458 N/087459 N/087491

N/087492 N/087493 N/087625 N/087626 N/087710 N/087711 N/087910

N/087911 N/087937 N/087940 N/087993 N/087994 N/087995 N/087996

N/087997 N/087998 N/087999 N/088000 N/088001 N/088002 N/088003

N/088004 N/088005 N/088006 N/088007 N/088008 N/088009 N/088010

N/088011 N/088012 N/088013 N/088014 N/088015 N/088016 N/088065

N/088066 N/088067 N/088069 N/088070 N/088071 N/088072 N/088073

N/088074 N/088075 N/088076 N/088077 N/088078 N/088533 N/088556

N/088558 N/088644 N/088645 N/088646 N/088826 N/088910 N/088911

N/088912 N/088913 N/089140 N/089141 N/089198 N/089199 N/089283

N/089284 N/089285 N/089286 N/089287 N/089372 N/089405 N/089406

N/089407 N/089408 N/089409 N/089410 N/089411 N/089415 N/089416

N/089427 N/089436 N/089445 N/089454 N/089463 N/089472 N/089481

N/089648 N/089649 N/089679 N/089680 N/089919 N/089920 N/089921

N/089922 N/089923 N/089924 N/089925 N/089926 N/089927 N/089928

N/089929 N/089930 N/089931 N/089932 N/089933 N/089934 N/089935

N/089936 N/089937 N/090097 N/090127 N/090248 N/090432 N/090445

N/090447 N/090460 N/090461 N/090462 N/090463 N/090464 N/090465

N/090659 N/090782 N/090800 N/090801 N/090871 N/090968 N/090978

N/090979 N/090980 N/090981 N/090982 N/090983 N/091181 N/091239

N/091240 N/091241 N/091242 N/091243 N/091244 N/091245 N/091246

N/091247 N/091248 N/091249 N/091250

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/002124

(2027-M)

2021/09/16

Modificação de 

sede

TACO BELL CORP. 1 Glen Bell Way, Irvine, California 

92618, United States of America

P/003951

(3822-M)

P/004869

(4730-M)

P/004870

(4731-M)

P/004871

(4732-M)

P/014702

(14627-M)

P/014703

(14628-M)

P/014704

(14629-M)

P/014705

(14630-M)

2021/09/21

Transmissão

K ra f t Fo o d s G ro u p 

Brands LLC

Hormel Foods Corporation, com sede 

em 1 Hormel Place, Austin, Minnesota 

55912, United States of America

P/009242

(9018-M)

2021/09/15

Transmissão

Stefanel S.p.A. OVS S.P.A., com sede em Via Terraglio 

17, 30174 Venezia (VE), Italy
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/011370

(11346-M)

2021/09/15

Transmissão

Stefanel, S.P.A. OVS S.P.A., com sede em Via Terraglio 

17, 30174 Venezia (VE), Italy

N/000232

N/000236

2021/09/21

Transmissão

Laurèl GmbH LAUREL FASHION PTD. LTD., com 

sede em 51 Goldhill Plaza #07-10-11, 

Singapore (308900)

N/005424 2021/09/21

Modificação de 

identidade

Johnson & Johnson 

Consumer France SAS

Jo h n s o n & Jo h n s o n C o n s u m e r 

Holdings France

2021/09/21

Modificação de 

sede

Johnson & Johnson 

Consumer Holdings 

France

1 Rue Camille Desmoulins, 92130, Issy 

Les Moulineaux, França

N/005822 2021/09/16

Modificação de 

sede

Fabrica de Conservacao 

de Frutos e Produtos 

Horticolas (Achares) 

Tong Iec Pak Fa Fui, 

Limitada

7F-7G AR/C

N/009500

N/012275

2021/09/23

Modificação de 

sede

Neway Karaoke Box 

Limited

22-26

8

8/F, Phase I, Austin Tower, No. 22-

-26 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong 

N/021166

N/021167

N/021276

2021/09/15

Transmissão RICH JADE GLOBAL 

CORPORATION

107 29 1

N/024700 2021/09/21

Modificação de 

identidade

VILMORIN VILMORIN-MIKADO

N/025294 2021/09/16

Modificação de 

sede

 

WOO, IUN MENG 

ISABEL

301-305

19 H

N/027832

N/027833

N/027834

N/027835

N/027836

N/027837

N/027838

N/027839

N/027840

2021/09/27

Modificação de 

identidade

MANIFATTURA 

RIESE S.P.A.

MANIFATTURA RIESE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE

2021/09/27

Modificação de 

sede

MANIFATTURA 

RIESE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE

Via Victor Hugo 4, Milano, Italy

N/029726

N/029727

N/029728

2021/09/23

Modificação de 

sede

INTERNATIONAL

CRYPTOMONADALES

BIOTECHNOLOGY

CO., LTD.

No.18, Sec. 1, Gonghu North Road, 

Erlin Township, Changhua County 

52657, Taiwan, China
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/030654 2021/09/16

Modificação de 

sede

PANDA, 

SOCIEDADE 

DE GESTAO DE 

INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

90

9

N/031247 2021/09/23

Modificação de 

sede

ASTELLAS PHARMA 

INC.

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8411, Japan

N/035333

N/035334

N/035335

N/035336

N/040948

N/040949

N/040950

N/040951

N/040952

N/040953

N/040954

N/040955

N/040956

N/040957

2021/09/27

Transmissão

Star Television 

Productions Limited

Disney Enterprises, Inc., com sede 

em 50 0 South Buena Vista Street, 

Burbank, California, 91521, USA

N/035761 2021/09/23

Modificação de 

sede STAR 

ENTERTAINMENT 

(UNIVERSE) 

LIMITED

11

5

5/F, Chung Tai Printing Group Building, 

11 Yip Cheong Street, On Lok Tsuen, 

Fanling, Hong Kong

N/036175

N/036176

2021/09/21

Transmissão

Cotton on Clothing Pty 

Ltd

C O G I P t y L t d , c o m s e d e e m 14 

Shepherd Court, North Geelong, VIC 

3215, Australia

N/048940

N/154212

2021/09/15

Transmissão YANG LIPENG 1225 11

S H A N G H A I  P E N G L I L A I 

RESTAURANT MANAGEMENT 

CO., LTD.

N/055031

N/055032

N/084111

2021/09/16

Modificação de 

sede Zhejiang Josiny 

Holding Co., Ltd.

2066

No. 2066, No. 6 of Binhai Road, Yongxing 

Street, Longwan District, Wenzhou City, 

Zhejiang Province, China

N/064644 2021/09/16

Modificação de 

sede

666

N/064721

N/064722

2021/09/23

Modificação de 

sede

O K

NEWAY KARAOKE 

BOX LIMITED

22-26

8

8/F, Phase I, Austin Tower, No. 22-

-26 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong 

2021/09/17

Modificação de 

sede

McDonald’s 

International Property 

Company Limited

110 N. Carpenter Street, Chicago, 

Illinois 60607 USA



14854    42   2021  10  20 

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/067559

N/067560

2021/09/16

Modificação de 

sede

3

2# A

N/071329

N/090752

2021/09/21

Transmissão

NJoy, Inc. Homewood NJOY Acquisition, LLC, 

com sede em 15211 N. Kierland Blvd, 

Suite 200, Scottsdale, Arizona 85254, 

United States

2021/09/21

Modificação de 

identidade

H o m e w o o d  N J OY 

Acquisition, LLC

NJOY, LLC

2021/09/21

Modificação de 

sede

NJOY, LLC 9977 N. 90th Street, Ste.160, Scottsdale, 

AZ 85258, United States

N/080515

N/081504

2021/09/16

Modificação de 

sede

SHI TIANMUZI

260

22 16 L

N/081330

N/081331

2021/09/16

Modificação de 

sede

N/084850

N/084851

2021/09/16

Modificação de 

sede

CBRE, Inc. 2100 Mckinney Avenue, Suite 1250, 

Dallas, Texas 75201, United States of 

America

N/085042

N/085043

2021/09/23

Modificação de 

sede

CELINE 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

N/085649

N/085650

2021/09/23

Modificação de 

sede

Kabushiki Kaisha 

DARTSLIVE 

(DARTSLIVE Co., 

Ltd.)

Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

To w e r , 1- 1- 1 N i s h i - S h i n a g a w a , 

Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

N/088783

N/088785

N/088786

N/088921

N/088923

N/088924

2021/09/15

Modificação de 

identidade BIOZYME 

BIOTECHNOLOGY 

CORP.

BIOZYME CORP.

N/092604 2021/09/23

Modificação de 

sede

3 A1 A2 A3

N/092933

N/101160

2021/09/03

Modificação de 

identidade

Wade Enterprises, LLC Wade Enterprises, Inc.

2021/09/03

Modificação de 

sede

Wade Enterprises, Inc. 100 North Biscayne Blvd., Suite 400 

Miami, FL 33132, U.S.A.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/098948

N/098949

N/098950

N/098951

N/098952

N/098953

2021/09/15

Transmissão

Synermore Biologics 

Co., Ltd. 218

5

N/104618

N/104619

N/104620

N/104621

N/104622

2021/09/15

Transmissão

Baygene Company 

Limited 505 1 B

4

N/106517

N/121059

N/121060

N/121061

2021/09/21

Transmissão

Glory Sports 

International Pte. 

Limited

GSUKCO Limited, com sede em 27 

Albermarle Street, London W1S 4HZ, 

United Kingdom

N/124546

N/124547

N/124548

2021/09/15

Modificação de 

identidade

N/129138

N/129139

N/129140

2021/09/21

Transmissão

Reliable Source 

Limited

Rosie Outlook Limited, com sede em 

Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 

VG1110, British Virgin Islands

N/132605 2021/09/21

Modificação de 

sede

Revolution Fibres 

Limited

59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

2021/09/21

Modificação de 

identidade

Revolution Fibres 

Limited

NANOLAYR LIMITED

N/133694

N/134763

N/138355

2021/09/15

Transmissão

1 12 1204

N/144743 2021/09/15

Transmissão 920 46

108

Human Horizons Holding (Shanghai) 

Co., Ltd.

N/144744

N/144745

N/144746

N/144747

N/144748

N/144749

N/144750

N/144751

N/144752

N/144753

N/144754

N/144755

N/144756

N/144757

N/144758

N/144759

N/144760

N/144761

N/144762

N/144763

N/144764

N/144765

N/144766

2021/09/15

Transmissão Huaren Holding Co. 

Ltd.

920 46

108

Human Horizons Holding (Shanghai) 

Co., Ltd.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/152451

N/152452

N/152453

N/152454

N/152455

N/152456

N/152457

N/152458

N/152459

2021/09/23

Modificação de 

sede

GOLDEN GOOSE 

S.P.A.

Via Privata Ercole Marelli 10, 20139 

Milano, Italy

N/155149

N/155150

N/155151

N/155152

N/155153

N/164524

N/164525

N/164526

N/164527

N/164528

N/164529

N/164530

N/164531

N/164532

N/164533

N/164534

N/164535

N/164536

N/164537

N/164538

2021/09/21

Transmissão por 

fusão

TEN CORPORATION ROYAL FOOD SERVICE CO., LTD., 

com sede em 1-34-6, Sakurashinmachi, 

Setagaya-ku, Tokyo, Japan

N/161143 2021/09/27

Modificação de 

identidade

Trade Aim Limited Wa Creations International Limited

2021/09/27

Modificação de 

sede

Wa Creations 

International Limited

Flat E, 18/F., Estoril Court, 55 Garden 

Road, Mid Levels, Hong Kong

N/164493 2021/09/15

Transmissão Wong Teng Hin 251

3 C

N/165246 2021/09/15

Transmissão

O-NONGS FOODS 

CO., LTD.

1. WU, Pei-Fen, com sede em 6F., 

No.290, Yuying Rd. , Daj ia Dist . , 

Taichung City 43749, Taiwan, China

2. WU, Pei-Na, com sede em No. 38, 

Wunwu Rd., Dajia Dist., Taichung City 

43747, Taiwan, China

N/165802

N/165803

2021/09/16

Modificação de 

sede

SOCIEDADE DE 

PLANEAMENTO E 

DE CONSULTORIA 

JUST LDA.

16 A2

N/171722 2021/09/15

Transmissão Human Horizons 

Holdings Co., Ltd.

920 46

108

Human Horizons Holding (Shanghai) 

Co., Ltd.

N/172172

N/172173

N/172174

N/172175

N/172176

N/172177

N/172178

N/172179

N/172180

N/172181

2021/09/15

Transmissão 221

14 C

N/174085 2021/09/15

Transmissão

393.421 6 102 203
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/176313 2021/09/15

Transmissão

Shenzhen Mingcheng 

Venture Capital Co., 

Ltd.

KY1-1107

709

WeCast Technology Corp., com sede 

em Willow House, Cricket Square, PO 

Box 709, Grand Cayman KY1-1107, 

Cayman Islands

N/181861

N/181862

2021/09/15

Transmissão

JNT Systems, Inc. Intel Corporation, com sede em 2200 

Mission College Boulevard, Santa 

Clara, California, 95052-8119, U.S.A.

N/185120

N/185121

N/185122

2021/09/15

Transmissão COMPANHIA 

DE PRODUTOS 

ALIMENTARES 

E DE CAFÉS 

EXCELENTE, 

LIMITADA

14 3 A

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de despacho Titular Classe

N/071199 2021/09/17 2021/09/17 41

Decisão judicial

N.º

 / 

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado

1 
N/164961 Islestarr Holdings Limited

TJB

CV2-21-0035-CRJ 2021/06/07

2 
N/133348

TJB

CV1-20-0050-CRJ 2021/07/19

3 
N/166463

N/166464

N/166468

N/166476

N/166477

N/166478

N/166479

JBX Pty Ltd

TJB

CV3-21-0039-CRJ 2021/07/27
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N.º

 / 

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado

3 
N/159516 Oatly AB

TJB

CV3-21-0002-CRJ 2021/09/10

4 
N/123616 Multi Access Limited

TJB

CV2-21-0048-CRJ 2021/09/09

5 
N/168218

TJB

CV3-20-0160-CRJ 2021/09/10

1 

2 

3 
 

4 

5 

1 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da marca.
2 A sentença do TJB manteve o despacho da concessão da marca para os seguintes serviços: «consultadoria em propriedade 

intelectual; gestão de direitos de autor; licenciamento de propriedade intelectual; supervisão de propriedade intelectual e foram 

recusados os serviços: «licença de software de computador (serviços jurídicos) e registro de nome de domínio (serviços jurídicos)».
3 A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca.
4 A sentença revogou o despacho que declarou caducidade da marca.
5 A sentença do TJB manteve o despacho de concessão da marca.

Renúncia parcial

N.º
Data de 

despacho
Titular Parte renunciada

N/168702 2021/09/20 ST HUBERT “…farinha de soja; biscoitos; lanches 

[snacks] à base de cereais; papas de aveia; 

massas [pastelaria]; tortas; bolos [pão de ló]; 

bolos lunar;...”  

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/182202 2021/09/16 Sociedade de Artes Bambú, Limitada ARTES MUNDI LIMITADA

N/182203 2021/09/16 Sociedade de Artes Bambú, Limitada ARTES MUNDI LIMITADA

N/182204 2021/09/16 Sociedade de Artes Bambú, Limitada ARTES MUNDI LIMITADA

N/182205 2021/09/16 Sociedade de Artes Bambú, Limitada ARTES MUNDI LIMITADA

N/182206 2021/09/16 Sociedade de Artes Bambú, Limitada ARTES MUNDI LIMITADA

N/182960 2021/09/21

WANG ZHIFANG

CELINE
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N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/182961 2021/09/21

WANG ZHIFANG

CELINE

N/183407 2021/09/21

WANG ZHIFANG

CELINE

N/183408 2021/09/21

WANG ZHIFANG

CELINE

N/183409 2021/09/21

WANG ZHIFANG

CELINE

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/180483 2021/09/13 Iron Mountain Incorporated ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/181625 2021/09/15

MINISO (Hengqin) Enterprise Management Co., 

Ltd.   

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/000319

 Data de pedido : 2021/09/21

 Requerente : 

 DROM COMPANHIA LIMITADA

 Endereço : 405 10 B05

 Nacionalidade :  Constituída segundo 

as leis de Macau

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

97/99/M



14860    42   2021  10  20 

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular

E/000318 2021/09/24 2021/09/24

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/005147

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[71]  Requerente : &

 Spohn & Burkhardt GmbH & Co. KG

  Endereço : Mauergasse 5, 89143 Blaubeuren, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202010108307.9

Data de pedido 2020/02/21 N.º de anúncio CN 

112783258A 2021/05/11

[51]  Classificação : G05G9/047

[54]  Título : 

 Bloco de interruptor para dispositivo de controlo da 

máquina de operação e unidade de contacto para má-

quina de operação.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/11/05  Alemanha

N.º 102019129757.5

[21]  N.º : J/005148

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[71]  Requerente : &

 Spohn & Burkhardt GmbH & Co. KG

  Endereço : Mauergasse 5, 89143 Blaubeuren, 

Germany
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  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202010108553.4

Data de pedido 2020/02/21 N.º de anúncio CN 

112783259A 2021/05/11

[51]  Classificação : G05G9/047

[54]  Título : 

 Dispositivo de controlo para máquina de operação.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/11/05  Alemanha

N.º 102019129756.7

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 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/003690

[22]  Data de pedido : 2019/05/22

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 TA K E DA PH A R M AC EU T ICA L C OM PA N Y 

LIMITED

  Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780032516.6

Data de pedido 2017/03/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 109715613B 2021/07/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/06, C07D405/14, 

C07D413/06, C07D413/14, A61K31/454, A61K31/41, 

A61P25/00, A61P37/00

[54]  Título : 

 Composto heterocíclico.

[57]  Resumo : MAGL

I

 

 

[30]  P r ior idade : 2016/03/31  Japão

N.º 2016-071181

[21]  N.º : J/004355

[22]  Data de pedido : 2020/09/04

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 OBI PHARMA, INC.

  Endereço : 3 19
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[72]  Inventor : , , , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010234884.2

Data de pedido 2014/01/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 111499679B 2021/07/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07J63/0 0, C 07H15/256 , 

A61K31/704, A61K39/00, A61K39/39, A61P35/00

[54]  Título : 

 Vacinas com maior densidade de antígeno de carboi-

drato e novo adjuvante de saponina.

[57]  Resumo : 

(DT)

5:1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/01/04  Estados Unidos 

da América N.º 61/748,880

[21]  N.º : J/004629

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

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

117 2

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010676782.6

Data de pedido 2020/07/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 111775765B 2021/08/06

[51]  Classificação : B60L53/80, B60L58/16

[54]  Título : 

 Método de correspondência entre veículo e bateria, seu 

dispositivo, sistema e meio de armazenamento legível.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004935

[22]  Data de pedido : 2021/06/02

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF 

TEXAS SYSTEM

  Endereço : 210 West 7th St., Austin, Texas 78701, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 MEDCARA PHARMACEUTICALS, LLC

  Endereço : 126 N. Main, Conrad, IA 50021, Uni-

ted States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A  JOSEPHS, Ro-

bert, A.,  HERMAN, Craig

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580052549.8

Data de pedido 2015/08/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 106922128B 2021/04/02

[51]  Classificação : A61K31/56

[54]  Título : 

 Formulações de «Testosterone» e método de tratamen-

to com as mesmas.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/08/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/043,277

[21]  N.º : J/005017

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

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF 

TEXAS SYSTEM
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  Endereço : 201 West 7th St., Austin, TX 78701, 

U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L J N , A B , B A

, H , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580017207.2

Data de pedido 2015/02/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 106414748B 2021/05/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/85, C 07K14/705, 

C07K19/00

[54]  Título : 

 Receptores de antígenos quiméricos e métodos de produção.

[57]  Resumo : CAR

scFv

CAR CAR

[30]  Prioridade : 2014/02/14  Estados Unidos 

da América N.º 61/940,339

[21]  N.º : J/005045

[22]  Data de pedido : 2021/07/15

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 Certis CISCO Security Pte Ltd

  Endereço : 20

409179

 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapore 409179

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810122119.4

Data de pedido 2015/03/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 108183921B 2021/06/01

[51]  Classificação : H04L29/06

[54]  Título : 

 Sistema e método para interrupção da ameaça à segu-

rança da informação via portão de fronteira.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005086

[22]  Data de pedido : 2021/07/26

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : E , A , A , 

, M , H E , M , F , B U

, M , V , R L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680055680.4

Data de pedido 2016/09/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 108137573B 2021/06/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D417/14, A61K31/427, 

A61P31/04

[54]  Título : 

 Sal e formas sólidas de antibióticos lactâmicos mono-

cíclicos.

[57]  Resumo : 1- Z - 1- 2-

-4- -2- -2- 3S,4R -2- -4- 2-

-3- -1- -3-

X

[30]  Prioridade : 2015/09/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/222,430

[21]  N.º : J/005090

[22]  Data de pedido : 2021/07/27

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

226 050035

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Fan Yang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680075496.6

Data de pedido 2016/12/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 108473580B 2021/04/27
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

C12P21/02, A61K39/395, A61P37/04

[54]  Título : 1

 Anticorpo de receptor-1 de morte celular programada 

anti-humana, seu método de preparação e uso.

[57]  Resumo : 1

1

PD-1 PD-1/PD-L1

PD-1/PD-L2

[30]  Pr ior idade : 2015/12/23  China

N.º 201510981105.4

[21]  N.º : J/005097

[22]  Data de pedido : 2021/07/29

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 121

 121 Seaport Blvd, Boston, MA 02210, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , A , M

  Pat ente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580048166.3

Data de pedido 2015/08/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 107073082B 2021/04/30

[51]  Classificação : A61K38/36, A61K38/48

[54]  Título : XA

 Formulações liofilizadas para o antídoto do factor XA.

[57]  Resumo : Xa fXa

f Xa

[30]  Prioridade : 2014/08/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/039,809

[21]  N.º : J/005140

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 LOOP INDUSTRIES, INC.

  Endereço : 1999 Avenue of the Stars, Suite 2520, Los 

Angeles, California 90067. United States Of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680052160.8

Data de pedido 2016/07/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 108093634B 2021/05/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7C 31 / 2 0 ,  C 0 7C 29/0 9, 

C07C51/09, C07C63/26, C08J11/24

[54]  Título : 

 Despolimerização de polietileno tereftalato.

[57]  Resumo : 

PET

[30]  Prioridade : 2015/07/09  Estados Unidos 

da América N.º 14/795,116

[21]  N.º : J/005149

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : J E G , D F A , 

I , K J L M , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201510088659.1

Data de pedido 2007/12/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 104744361B 2021/06/08

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D215/227, C07D215/38, 

C07D215/48, A61K31/47, A61K31/4709, A61K31/5377, 

A61K31/496, A61P31/04, A61P31/06

[54]  Título : 

 Derivados de quinolina antibacterianos.

[57]  Resumo : Ia Ib

 

 N-

[30]  Prioridade : 2006/12/06  União Euro-

peia N.º 06125499.1

[21]  N.º : J/005150

[22]  Data de pedido : 2021/08/13

[24]  Data de despacho : 2021/09/27



N.º 42 — 20-10-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14865

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712 100084

 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1 st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  DENG, Yubin,  Dai, Bo, 

 XIANGLI, Yuanbo,  LIN, Dahua, 

 LOY, Chen Change

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910927729.6

Data de pedido 2019/09/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 110634167B 2021/07/20

[51]  Classificação : G06T9/00, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de treinamento de rede neural, e 

método e dispositivo de geração de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005151

[22]  Data de pedido : 2021/08/13

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712 100084

 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1 st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LIU, Wentao,  Qian, 

Chen

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810552993.1

Data de pedido 2018/05/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 110555794B 2021/07/23

[51]  Classificação : G06T3/00, G06T5/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005152

[22]  Data de pedido : 2021/08/13

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

1 A 201 , 518000

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shen zhen-HongKong Modern Ser v ice Industr y 

Cooperation Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  YU, Weijiang,  HUANG, 

Zhe,  FENG, Litong,  ZHANG, Wei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910818055.6

Data de pedido 2019/08/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 110544217B 2021/07/20

[51]  Classificação : G06T5/00, G06T5/50, G06T3/00

[54]  Título : 
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 Um tipo de método e dispositivo de processamento de 

imagem, equipamento electrónico e meio de armaze-

namento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005153

[22]  Data de pedido : 2021/08/13

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

181 1  310024

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910738813.3

Data de pedido 2019/08/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 110279866B 2021/06/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/06, A61K31/4439, 

A61K31/585, A61P3/10, A61P3/00

[54]  Título : 

 Produto combinado que contém composto de «limo-

nin» e medicamento de tiazolidinediona.

[57]  Resumo : 

[21]  N.º : J/005154

[22]  Data de pedido : 2021/08/13

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

181 1  310024

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910741938.1

Data de pedido 2019/08/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 110327356B 2021/06/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/06, A61K 31/585, 

A61K31/7036, A61P3/10, A61P3/00

[54]  Título : -

 Produto de combinação contendo composto de «limo-

nin» e inibidor da alfa-glicosidase.

[57]  Resumo : 

-

[21]  N.º : J/005155

[22]  Data de pedido : 2021/08/13

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

181 1  310024

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910738827.5

Data de pedido 2019/08/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 110327355B 2021/06/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/06, A61K 31/585, 

A61K31/351, A61P3/00, A61P3/10

[54]  Título : SGLT-2

 Produto de combinação compreendendo composto de 

«limonin» e inibidor de SGLT-2.

[57]  Resumo : 

-2 SGLT-2

[21]  N.º : J/005156

[22]  Data de pedido : 2021/08/16

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 ALLERGAN, INC.

  Endereço : 2525 Dupont Drive, T2-7H, Irvine, 

CA 92612, U.S.A.
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  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G F , K C , J

, G , C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810276093.9

Data de pedido 2014/08/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108794386B 2021/06/22

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D213/56, A61K31/4439, 

A61P29/00, A61P25/28

[54]  Título : 

 Composição farmacêutica compreendendo «mono-

-tartrate salt» e seu uso.

[57]  Resumo : - - 2R 3S -2- -3-

-3- -4- -1- -1- - -1- L - +

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/08/15  Estados Unidos 

da América N.º 61/866,155

[21]  N.º : J/005158

[22]  Data de pedido : 2021/08/17

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910915168.8

Data de pedido 2019/09/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 110530372B 2021/06/22

[51]  Classificação : G01C21/20, G01S17/06

[54]  Título : 

 Método de posicionamento, método de determinação de 

caminho, dispositivo, robô e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005159

[22]  Data de pedido : 2021/08/17

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780074929.0

Data de pedido 2017/12/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 110023286B 2021/06/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D213/06, C07D233/54, 

C07D249/08, A61K31/4164, A61K31/4196, A61K31/4409, 

A61P29/00

[54]  Título : CCR2/CCR5

 Composto de bifenilo que serve de antagonista do re-

ceptor CCR2/CCR5.

[57]  Resumo : CCR2/CCR5

CCR2/CCR5

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/12/09  China

N.º 201611137560.7

 2017/01/17  China N.º 201710037028.6

[21]  N.º : J/005160

[22]  Data de pedido : 2021/08/17

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular :  (EPFL)

 ECOL E POLY T EC H N IQU E F EDER A L E DE 

LAUSANNE (EPFL)

  Endereço : Quartier De L’Innovation - J CH-1015 

Lausanne (CH)

  Nacionalidade :  Suíça
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[72]  Inventor : F , R , V , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710300003.0

Data de pedido 2012/12/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 107434779B 2021/07/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D213/73, C07C217/90, 

C07D213/643, C07C205/38, A61K31/44, A61K31/136, 

A61K31/085, A61P35/00

[54]  Título : Notch

 Inibidores da via de sinalização Notch e uso dos mes-

mos no tratamento de cancros.

[57]  Resumo : 6- 4-

-3- I3 Notch

[30]  Prioridade : 2011/12/21  União Euro-

peia N.º 11010130.0

[21]  N.º : J/005161

[22]  Data de pedido : 2021/08/17

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular :  · 

 Kevin Kremeyer

  Endereço : 12220 W.Ranchettes, Tucson AZ 

85743, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680048651.5

Data de pedido 2016/06/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 108291337B 2021/06/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  D03D47/30 ,  D03D47/27, 

D03D47/28

[54]  Título : 

 Deposição de energia dirigida para promover as apli-

cações de alta velocidade.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/181,625

 2016/06/17  Estados Unidos da América

N.º 15/186,337

 2016/06/17  Estados Unidos da América

N.º PCT/US16/038239

[21]  N.º : J/005162

[22]  Data de pedido : 2021/08/18

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY

  Endereço : Office of Technology Transfer And 

Business Development 0690 SW Bancroft Street, Mail 

Code L106TT Portland, Oregon 97239, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  FRUEH, Klaus, 

G  HANSEN, Scott, G.,  NEL-

SON, Jay,  PICKER, Louis, 

 CAPOSIO, Patrizia

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580045987.1

Data de pedido 2015/07/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107002048B 2021/07/06

[51]  Classificação : C12N7/01, C12N15/869, C12N5/10, 

C12N15/38, A61K39/21, A61P31/18

[54]  Título : 

 Citomegalovírus humano compreendendo antígenos 

exógenos.

[57]  Resumo : 

T R

US2 US3 US6 US7 UL131A UL82

pp71

[30]  Prioridade : 2014/07/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/025,348

[21]  N.º : J/005164

[22]  Data de pedido : 2021/08/18

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 BERGENBIO ASA

  Endereço : Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

[72]  Inventor : D R , S , L

H , L , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580042717.5

Data de pedido 2015/06/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 106573979B 2021/07/06
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

G01N33/574, A61K39/395, A61K47/68, A61K45/06, 

A61P35/00, A61P35/04

[54]  Título : AXL

 Anticorpos anti-AXL.

[57]  Resumo : CDR

Axl

Axl

[30]  Prioridade : 2014/06/18  Reino Unido

N.º 1410826.0

[21]  N.º : J/005165

[22]  Data de pedido : 2021/08/18

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 Gilead Sciences, Inc.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : O , C , A C

, C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580069167.6

Data de pedido 2015/12/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108064223B 2021/06/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D413/12, C07D417/12, 

C07D417/14, C07D471/04, C07D261/08, A61K31/428, 

A61K31/4439, A61K31/42, A61P35/00, A61P1/16, 

A61P3/10, A61P3/06, A61K31/5377

[54]  Título : FXR NR1H4

 Compostos moduladores de FXR (NR1H4) contendo 

hidroxila.

[57]  Resumo : NR1 H4 FXR

F X R 1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/17  União Euro-

peia N.º 14004259.9

[21]  N.º : J/005166

[22]  Data de pedido : 2021/08/18

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , - , 

, , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780039068.2

Data de pedido 2017/07/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 109311877B 2021/05/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D487/04, 

A61K31/519, A61P25/28

[54]  Título : 

 Derivados de pirimidina fundidos.

[57]  Resumo : I R
1

C3-6- -C H 2-C3-6-

C4-6-

R
2

R
6

R
7

R
3

R
4

R
5

n 1 2 n 1 2 - n- –

C H2- -C H2C H2-

HC H WA-D

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/07/14  União Euro-

peia N.º 16179501.8

[21]  N.º : J/005167

[22]  Data de pedido : 2021/08/18

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065-0907, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L , L - , R D W

, G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580056806.5
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Data de pedido 2015/08/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 107001470B 2021/06/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K39/395, 

A61P35/00, A61P35/02, A61P31/00, G01N33/68

[54]  Título : -LAG3

 Anticorpos anti-LAG3 e fragmentos de ligação ao an-

tígeno.

[57]  Resu mo : 

LAG3

-PD1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/08/19  Estados Unidos 

da América N.º 62/039081

 2015/06/05  Estados Unidos da América

N.º 62/171319

[21]  N.º : J/005168

[22]  Data de pedido : 2021/08/19

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 BENGT I. SAMUELSSON INSTITUTE OF LIFE 

SCIENCE RESEARCH

  Endereço : 214400

2 B13

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , B I

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680041312.4

Data de pedido 2016/08/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 108348636B 2021/05/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61L 2 4 /10 ,  A61L 31 /10 , 

A61K38/39, A61K9/08

[54]  Título : 

 Produto de proteína adesiva de mexilhão e seu uso na 

inibição da inflamação da mucosa.

[57]  Resumo : 

[30]  Pr ior idade : 2015/08/14  China

N.º PCT/CN2015/087011

[21]  N.º : J/005169

[22]  Data de pedido : 2021/08/19

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : F , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680019434.3

Data de pedido 2016/02/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 107428729B 2021/07/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/12, C07D401/14, 

C07D417/14, A61K31/454, A61K31/4545, A61P35/00, 

A61P35/02

[54]  Título : 

 Compostos usados para o tratamento de cancro.

[57]  Resumo : FoxM1

FoxM1 I VI

A B

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/09  União Euro-

peia N.º 15154342.8

 2 0 1 5 / 0 2 / 16  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15155286.6

[21]  N.º : J/005170

[22]  Data de pedido : 2021/08/19

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
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  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : S , V , J , B , 

I , O , A , G , S , 

V , C , L , S , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680055439.1

Data de pedido 2016/09/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 108368173B 2021/05/25

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : PD1

 Anticorpos anti-PD1 e métodos de uso.

[57]  Resumo : PD1

PD1-0050 PD1-0069 PD1-0073

PD1-0078 PD1-0098 PD1-0102 PD1-0103

PD1-0103

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/02  União Euro-

peia N.º 15188061.4

[21]  N.º : J/005171

[22]  Data de pedido : 2021/08/19

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : T , O , M , K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580054051.5

Data de pedido 2015/10/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 106999580B 2021/07/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61P35/0 0, 

C07K16/22, C07K16/28, C07K16/40

[54]  Título : FAP DR5

 Terapia de combinação usando anticorpos biespecífi-

cos contra especificidades FAP e DR5 e agentes qui-

mioterápicos.

[57]  Resumo : DR5

FAP

DR5

[30]  Prioridade : 2014/10/08  União Euro-

peia N.º 14188176.3

 2 0 1 5 / 0 1 / 1 5  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15151221.7

 2 0 1 5 / 0 3 / 2 3  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15160231.5

 2 0 1 5 / 0 7/ 3 0  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15179117.5

[21]  N.º : J/005172

[22]  Data de pedido : 2021/08/19

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710545166.5

Data de pedido 2013/04/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 107261475B 2021/07/27

[51]  Classificação : A63F1/14

[54]  Título : 

 Dispositivo de verificação de cartas e sistema de jogos 

de mesa.

[57]  Resumo : 

4

24

1 5

5 12 12

5 1

19

8

416

8 416

  Figura : 
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[30]  P r ior idade : 2012/04/23  Japão

N.º 2012-111914

[21]  N.º : J/005173

[22]  Data de pedido : 2021/08/19

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 KBP BIOSCIENCES CO., LTD.

  Endereço : 

2 401 250101

 401, Building 2, Jinan Pharm Valley, North Section of 

Gangxing Three Road, High-Tech Development Zone, 

Jinan, Shandong 250101, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780026902.4

Data de pedido 2017/06/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 109563035B 2021/07/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 D2 0 9/54 ,  A61P 3/10 , 

A61P31/04, A61P35/00, A61K31/65, A61P31/00

[54]  Título : 9-

 Forma de cristal de compostos de tetraciclina substituída 

por «9-aminomethyl» e método de preparação da mesma.

[57]  Resumo : 9-

1 1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/22  China

N.º 201610457261.5

[21]  N.º : J/005175

[22]  Data de pedido : 2021/08/20

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 TARIS BIOMEDICAL LLC

  Endereço : 113 Hartwell Avenue, Lexington, 

Massachusetts 02421, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480044009.0

Data de pedido 2014/08/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 105530987B 2021/07/06

[51]  Classificação : A61M31/00, A61K9/00

[54]  Título : 

 Dispositivos e métodos de entrega de múltipla unidade 

de medicamentos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/08/19  Estados Unidos 

da América N.º 61/867,245

 2013/09/13  Estados Unidos da América

N.º 61/877,610

[21]  N.º : J/005176

[22]  Data de pedido : 2021/08/20

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M P , M E , T A

, R , C A , C D , V K , 

N E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680048530.0

Data de pedido 2016/08/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 107920992B 2021/06/18

[51]  Classificação : A61K9/00, A61K47/02, A61K47/12, 

A61K31/557, A61K38/28

[54]  Título : 

 Composições de insulina de acção rápida.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2015/08/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/210469
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[21]  N.º : J/005177

[22]  Data de pedido : 2021/08/23

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : I , Y

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580035228.7

Data de pedido 2015/07/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 106574270B 2021/07/13

[51]  Classificação : C12N15/85, C12N15/62, C12N1/21, 

C12N5/10, C12P21/00

[54]  Título : 

 Sistema de expressão de polipeptídeos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/07/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/020,838

 2014/11/17  Estados Unidos da América

N.º 62/080,698

[21]  N.º : J/005178

[22]  Data de pedido : 2021/08/23

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680016096.8

Data de pedido 2016/03/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 107427514B 2021/07/13

[51]  C l a s s i f i c aç ão : A61K31/506, A61K31/5377, 

A61K31/7064, A61K31/519, A61K31/522, A61K31/40, 

A61K31/513, A61K31/52, A61K31/5355, A61P31/20, 

A61P31/12

[54]  Título : TLR7 HBV

 Terapia de combinação usando agonista de TLR7 e 

inibidor da montagem do capsídeo de VHB.

[57]  Resumo : 

T LR7

H BV

[30]  P r ior idade : 2015/03/16  China

N.º PCT/CN2015/074269

 2015/03/23  China N.º PCT/CN2015/074854

 2015/07/20  China N.º PCT/CN2015/084480

 2016/02/18  China N.º PCT/CN2016/074012

[21]  N.º : J/005179

[22]  Data de pedido : 2021/08/23

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : -

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : A R , J R , S

, G , N J I - , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201611178102.8

Data de pedido 2013/03/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 107099581B 2021/07/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12Q1/6883, G01N33/68, 

C07K16/24, A61K45/00, A61K38/20, A61P11/00

[54]  Título : 

 Métodos de prognóstico, diagnóstico e tratamento de 

fibrose pulmonar idiopática.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/03/27  Estados Unidos 

da América N.º 61/616,394

 2012/09/28  Estados Unidos da América

N.º 61/707,411

[21]  N.º : J/005180

[22]  Data de pedido : 2021/08/23

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : CERUS

 CERUS ENDOVASCULAR LIMITED
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  Endereço : John Eccles House 0xford Science 

Park Oxford Oxfordshire OX4 4GP GB

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : S  GRIFFIN, Stephen

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780024233.7

Data de pedido 2017/03/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 109069220B 2021/05/25

[51]  Classificação : A61B90/00, A61B17/12

[54]  Título : 

 Dispositivo de oclusão.

[57]  Resumo : a

b

y x

y x

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/307,137

[21]  N.º : J/005181

[22]  Data de pedido : 2021/08/23

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 1052

7 712 518000

 712, 7/F, Haixiang Plaza, No. 1052 Nanhai Avenue, 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Yi,  KUANG, Zhan-

ghui,  CHEN, Yimin,  ZHANG, Wei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910139007.4

Data de pedido 2019/02/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 109902738B 2021/07/20

[51]  Classificação : G06K9/62

[54]  Título : 

 Módulo de rede e método e dispositivo de distribuição, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005182

[22]  Data de pedido : 2021/08/23

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712 100084

 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1 st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  H E, Yue,  ZH A NG, 

Yunxuan,  ZHANG, Siwei,  LI, Cheng

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910694065.3

Data de pedido 2019/07/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 110399849B 2021/07/27

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

processador, equipamento electrónico e meio de arma-

zenamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005183

[22]  Data de pedido : 2021/08/23

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

 GENEMIND BIOSCIENCES COMPANY LIMITED

  Endereço : 

116 2 5 6 518000

 5th & 6th F, 2nd Blk Shenye Jinyuan Bldg, No. 116 

Qingshui r iver 1st Rd, Luohu Distr ict, Shenzhen, 

Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Linsen,  XU, Wei-

bin,  JIN, Huan,  JIANG, Zefei,  

ZHOU, Zhiliang,  YAN, Qin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810961277.9

Data de pedido 2018/08/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 112288783B 2021/06/29

[51]  Classificação : G06T7/32

[54]  Título : 

 Método de construção de modelo de sequenciamento 

com base na imagem, e método e dispositivo de identi-

ficação de base.

[57]  Resumo : 

A T/U G

C

M1 M2 N1 N2 P1 P2 Q1

Q2 M1 M2

N1 N2 P1 P2 Q1 Q2

M1 N1 N2 P1 P2 Q1 Q2

  Figura : 

[21]  N.º : J/005184

[22]  Data de pedido : 2021/08/23

[24]  Data de despacho : 2021/09/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

181 1  310024

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910739024.1

Data de pedido 2019/08/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 110314233B 2021/07/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/06, A61K 31/585, 

A61K31/513, A61P3/10, A61P3/00

[54]  Título : DPP-4

 Produto de combinação contendo composto de «limo-

nin» e inibidores de DPP-4.

[57]  Resumo : 

-4 DPP-4

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/001712

[22]  Data de pedido : 2021/04/19

[71]  Requerente : TOUGHBUILT INDUSTRIES, INC.

  Endereço : 25371 Commercentre Drive, Lake Fo-

rest, California 92630, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : Michael H. Panosian, Joshua Keeler

[51]  Classificação : B26B1/02

[54]  Título : 

 Faca multifuncional com diferentes tipos de lâminas 

substituídas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/04/20  Estados Unidos 

da América N.º 16/852,951

[21]  N.º : I/001713

[22]  Data de pedido : 2021/04/19

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : Yasushi Shigeta

[51]  Classificação : A63F1/06

[54]  Título : 

 Moeda do jogo e seu método de fabricação.

[57]  Resumo : R FID

R F I D

R F I D 14 10 12

R F I D 14

11 R F I D 14 12

13 10

12 121

122 121 122

R FID 14

121 122

12 RFID 14

121 122

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/04/20  Japão

N.º 2020-074504

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

I/001665 2021/09/23 2021/09/23

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.
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Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001336 2021/09/24 TCS John Huxley Europe 

Limited

9 1 f 86 1 a

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 86

I/001644 2021/09/24

BEIJING SENSETIME 

TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT CO., LTD.

98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º

Decisão judicial

N.º

 / 

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado

1
 I/1196 CFPH, LLC

TJB

CV2-21-0020-CRJ 2021/09/01

1
 

1 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da Patente de Invenção.

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.

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

U/000260 2021/09/23 2021/09/23

U/000270 2021/09/23 2021/09/23
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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/000206 2021/09/24 124 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

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 29 de Setembro de 2021.

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

 $551,180.00

(Custo desta publicação $ 551 180,00)

http://www.dsedt.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,065.00

 

009/2021-AMCM

38/89/M

Tendo em conta o desenvolvimento da epidemia do novo tipo 

de coronavírus e a fim de reduzir a concentração de pessoas 

e o risco de transmissão da doença, a prova de conhecimen-

tos (prova escrita) do concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-

formizada, para o preenchimento de dois lugares vagos, em re-

gime de contrato administrativo de provimento, de técnico su-

perior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 

área de biomedicina, da Direcção dos Serviços de Economia e 

Desenvolvimento Tecnológico, e dos que vierem a verificar-se 

nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto 

por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 19, II Série, de 12 de Maio de 2021, 

a ser realizada no dia 10 de Outubro de 2021, às 9,30 horas, vai 

ser adiada, sendo a nova data da prova de conhecimentos (prova 

escrita) anunciada oportunamente. 

Solicita-se aos candidatos que prestem atenção à informação 

sobre a prova escrita publicada na página electrónica destes 

Serviços — http://www.dsedt.gov.mo/ — e dos SAFP — http://

www.safp.gov.mo/. 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-

nológico, aos 8 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Avisos

- Aviso n.º 009/2021-AMCM -

Assunto: Comissões dos Mediadores nos Seguros Obrigatórios 

O n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Ju-

nho, prevê que, nos seguros obrigatórios, a comissão máxima a 

atribuir aos mediadores não pode exceder as percentagens que 
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*  .............................20%

*  .........................................30%

*  .....................................10%

*  .................10%

*  ................................................20%

*  ........................................10%

*  .....................10%

 $2,130.00

010/2021-AMCM

7/2017

a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) estabeleça, por 

aviso, a publicar no mês de Outubro de cada ano, relativamen-

te às remunerações para o ano seguinte, nesses seguros.

Por outro lado, no n.º 3 do mesmo artigo, consagra-se que, 

caso a AMCM considere indispensável para a defesa e manu-

tenção de uma sã concorrência no mercado, poderá, da mesma 

forma, fixar as comissões referentes a outros ramos de seguro.

Assim, em conformidade, determina-se que, nos contratos 

de seguro celebrados ou renovados a partir de 1 de Janeiro de 

2022, referentes aos seguros obrigatórios, as comissões máxi-

mas a atribuir aos mediadores de seguros são as seguintes:

Seguro obrigatório de responsabilidade civil

automóvel e coberturas complementares  .......................... 20%

Seguro obrigatório de acidentes de trabalho e

doenças profissionais............................................................. 30%

Seguro obrigatório de responsabilidade civil

profissional das agências de viagens ................................... 10%

Seguro obrigatório de responsabilidade civil referente

à afixação de material de propaganda e publicidade ........ 10%

Seguro obrigatório de responsabilidade civil

das embarcações de recreio ................................................. 20%

Seguro obrigatório de responsabilidade civil

profissional dos advogados ................................................... 10%

Seguro obrigatório de responsabilidade civil

profissional dos prestadores de cuidados de saúde ........... 10%

Autoridade Monetária de Macau, aos 30 de Setembro de 

2021.

Pel’O Conselho de Administração:

O Presidente, Chan Sau San.

O  Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 2 130,00)

Aviso n.º 010/2021-AMCM 

Assunto: Supervisão Seguradora — Estabelecimento da 

obrigatoriedade de prestação de exame para os mediadores de 

seguros que exercem a actividade de mediação de fundos de 

pensões

Com a entrada em vigor da Lei n.º 7/2017 (Regime de pre-

vidência central não obrigatório), a partir de 1 de Janeiro de 

2018, tem vindo a verificar-se uma mudança significativa no 

regime de pensões da Região Administrativa Especial de Ma-

cau, com implicações acentuadas a nível social e económico, 

em consequência da universalidade dos participantes e do 

valor elevado de recursos sociais. Atendendo à natureza e aos 

riscos específicos que os investimentos de reforma revestem, os 

mediadores de seguros que exercem a actividade de mediação 

relativamente a fundos de pensões devem dispor de um nível 

suficiente de conhecimentos profissionais, de modo a reforçar 

a confiança dos clientes e conferir-lhes uma maior protecção em 

termos de reforma.
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38/89/M

1. 

IV

2. 

3. 

 $2,480.00

011/2021-AMCM

14/96/M

a 10/2001

6/99/M

Nestes termos, a AMCM entende que a actividade de me-

diação no âmbito de fundos de pensões deve ser exercida por 

mediadores de seguros qualificados, devendo ser exigida uma 

certificação profissional a obter através da obtenção de aprova-

ção num exame. 

Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º e no artigo 44.º 

do Regime jurídico do exercício da actividade de mediação de 

seguros em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 

5 de Junho, após parecer das associações representativas de 

mediadores de seguros e de seguradoras, o Conselho de Admi-

nistração da AMCM determina no sentido de: 

1. A partir do dia 1 de Janeiro de 2022, estabelecer a obriga-

toriedade de aprovação no exame, «Prova IV (Fundos de Pen-

sões)» para os mediadores de seguros que exercem a actividade 

de mediação de fundos de pensões, sem prejuízo do disposto 

no parágrafo seguinte; 

2. Relativamente aos mediadores de seguros do ramo vida 

já autorizados e que sejam válidos até ao dia 31 de Dezembro 

de 2021, é estabelecido um período de transição de dois anos 

(de 1 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2023), quer isto 

dizer, os mediadores de seguros acima referidos devem realizar 

o referido exame com aprovação até 31 de Dezembro de 2023, 

caso queiram continuar a exercer a actividade de mediação no 

âmbito de fundos de pensões; e

3. Designar o Instituto de Formação Financeira, como centro 

de exames de certificação para os mediadores de seguros, com 

poderes de implementação do novo exame. 

Autoridade Monetária de Macau, aos 30 de Setembro de 

2021.

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Aviso n.º 011/2021-AMCM

Assunto: Supervisão Seguradora — Requisitos relativos à 

auditoria anual das contas dos fundos privados de pensões

Atendendo à evolução crescente da dimensão dos fundos de 

pensões e do número de partes interessadas, com implicações 

cada vez mais significativas na sociedade, revela-se necessário 

o reforço da supervisão dos fundos de pensões. Neste contexto, 

a AMCM estabelece a obrigatoriedade de as entidades gesto-

ras destes fundos efectuarem uma auditoria externa em relação 

às demonstrações financeiras anuais de todos os fundos de 

pensões abertos geridos por aquelas, nos termos das exigências 

de auditoria estabelecidas pela AMCM nesta matéria.

Nos termos do estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 

9.º do Estatuto da Autoridade Monetária de Macau, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, bem como na 

alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, 

de 30 de Junho (Regime jurídico da actividade seguradora), 



N.º 42 — 20-10-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14881

229/2020 21/2020

27/97/M

a

. 

. 

23/2004

68/2004

. 

a

25/2005

44/2020

b

c

d

. 

. 

alterado pela Lei n.º 21/2020 e republicado integralmente pelo 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 229/2020, aplicada por 

remissão do artigo 49.º do Enquadramento legal dos fundos 

de pensões de direito privado, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 6/99/M, de 8 de Fevereiro, e alterado pela Lei n.º 10/2001, o 

Conselho de Administração da AMCM deliberou no sentido 

de:

1. As entidades gestoras dos fundos devem efectuar a audito-

ria em relação às demonstrações financeiras anuais de todos os 

fundos de pensões abertos que sejam por si geridos, nos termos 

do disposto no Enquadramento legal dos fundos de pensões de 

direito privado, devendo esta auditoria ser assegurada por so-

ciedades de contabilistas registadas na Comissão Profissional 

dos Contabilistas;

2. A auditoria referida no número anterior deve ser efec-

tuada de acordo com as Normas de Auditoria elaboradas e 

aprovadas pela Comissão Profissional dos Contabilistas. Nes-

ta auditoria devem ser observadas as Normas de Auditoria 

aprovadas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2004 e as 

Normas Técnicas de Auditoria aprovadas pelo Despacho do 

Secretário para a Economia e Finanças n.º 68/2004, até à ela-

boração e aprovação das Normas de Auditoria pela Comissão 

Profissional dos Contabilistas.

3. A auditoria referida no n.º 1 deve certificar:

a) Que as demonstrações financeiras dos fundos de pensões 

respeitam as disposições previstas no Enquadramento legal 

dos fundos de pensões de direito privado e as Normas de Con-

tabilidade elaboradas e aprovadas pela Comissão Profissional 

dos Contabilistas. Que, antes da elaboração e aprovação pela 

Comissão Profissional dos Contabilistas das Normas de Conta-

bilidade, as demonstrações financeiras dos fundos de pensões 

são preparadas, com observância das Normas de Relato Finan-

ceiro anexas às Normas de Contabilidade, aprovadas pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 25/2005, bem como das Normas 

de Relato Financeiro aprovadas pelo Despacho do Secretário 

para a Economia e Finanças n.º 44/2020; 

b) Que as demonstrações financeiras dos fundos de pensões 

apresentam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os 

aspectos relevantes, a posição financeira anual dos fundos de 

pensões, bem como as operações financeiras realizadas e os 

fluxos de caixa reportados à data de encerramento de contas;

c) Que os livros contabilísticos dos fundos de pensões reflec-

tem, de forma apropriada, as operações realizadas pelos fun-

dos de pensões;

d) Se as entidades gestoras dos fundos, prestaram, ou não, 

as informações e esclarecimentos que lhes foram solicitados, 

especificando-se as situações em que tenha ocorrido recusa na 

prestação de informações ou esclarecimentos, bem como even-

tuais falsificações.

4. Além das exigências previstas no n.º 3, a AMCM pode 

solicitar às sociedades de contabilistas, quaisquer outros ele-

mentos de informação que julgue necessários, relativamente às 

entidades gestoras dos fundos auditadas.

5. Além das exigências acima previstas, são aplicáveis, com 

as necessárias adaptações, os artigos 89.º a 91.º do Regime ju-

rídico da actividade seguradora, no que se refere à auditoria 

externa, salvo disposição em contrário. 
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 $4,214.00

XXXX757 5 12129/APS

025/2020 27/2001

14/2003

38/89/M

a g

181/2019

152/2021-CA

12129/APS $100,000

57/99/M

b

b

6. As entidades gestoras dos fundos devem remeter à 

AMCM, até ao dia 30 de Junho de cada ano e em relação ao 

ano anterior, o relatório de auditoria externa e as demonstra-

ções financeiras auditadas, bem como promover a sua publica-

ção na página da «Internet» das entidades gestoras dos fundos. 

Nas situações em que o relatório ou as demonstrações finan-

ceiras não estejam redigidos na língua chinesa, as entidades 

gestoras devem remeter, em simultâneo, a sua tradução legal na 

língua chinesa, bem como promover a respectiva publicação.

7. O presente aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação.

Autoridade Monetária de Macau, aos 30 de Setembro de 

2021. 

Pel’O Conselho de Administração:

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 4 214,00)

Notificação edital de aplicação de sanção administrativa

Tendo sido instaurado o processo de infracção n.º 025/2020 

pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), contra o ex-

-mediador de seguros, U Kin Lok, n.º 12129/APS, titular do Bi-

lhete de Identidade de Residente de Macau n.º XXXX757(5), 

por violação das alíneas a) e g) do artigo 9.º do regime jurídico 

do exercício da actividade de mediação de seguros, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Junho, na redacção 

que lhe é dada pela sua republicação através do Regulamento 

Administrativo n.º 27/2001, e alterado pelo Regulamento Ad-

ministrativo n.º 14/2003, por violação do dever de prestação de 

um serviço eficiente ao segurado bem como do dever de presta-

ção de contas às seguradoras de todos os recibos cobrados nos 

prazos estabelecidos no contrato de mediação, nos termos do 

artigo 36.º do mesmo regime jurídico, correm éditos de trinta 

dias contados da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial, notificando-se o infractor que, no uso dos poderes de-

legados pela Ordem Executiva n.º 181/2019, por despacho do 

Ex.mo Sr. Secretário para a Economia e Finanças, datado de 5 de 

Agosto de 2021, aposto sobre a informação n.º 152/2020-CA, de 16 

de Julho de 2021, do Conselho de Administração da AMCM, 

que contém os fundamentos desta decisão, foi aplicada na 

conclusão do referenciado processo de infracção uma multa de 

$100 000,00 (cem mil patacas) ao ex-mediador de seguros, 

U Kin Lok, n.º 12129/APS, devendo o infractor responder pela 

multa aplicada, bem como foi aplicada a sanção acessória de 

publicitação desta multa em dois jornais locais.

Desta decisão sancionatória cabe reclamação para o Secre-

tário para a Economia e Finanças a apresentar no prazo de 15 

(quinze) dias, depois de findo o dos éditos, nos termos da alí-

nea b) do artigo 149.º do Código do Procedimento Administra-

tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Desta decisão cabe, ainda, recurso hierárquico facultativo 

para o Chefe do Executivo, a interpor no prazo de 30 (trinta) 

dias, depois de findo o dos éditos, nos termos do n.º 2 do artigo 

41.º, da alínea b) do n.º 2 do artigo 145.º e do n.º 2 do artigo 155.º 

todos do Código do Procedimento Administrativo.
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110/99/M

52/99/M

1-A

38/89/M

52/99/M

24

26

 $3,228.00

Este acto é susceptível de recurso contencioso, a interpor 

para o Tribunal Administrativo, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

depois de findo o dos éditos, nos termos dos artigos 25.º e 26.º 

do Código de Processo Administrativo Contencioso, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro, e do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro.

Esta decisão sancionatória é de execução imediata, caso esta 

não seja impugnada.

A referida multa é de pagamento voluntário dispondo o in-

fractor de 10 (dez) dias, a contar da data em que se tornar defi-

nitiva a decisão sancionatória, para proceder à sua liquidação 

na tesouraria da AMCM, sita na Av. Sidónio Pais, n.º 1 – A, 

Edifício Tung Hei Kok, r/c — Macau, durante o horário nor-

mal de expediente (de segunda-feira a quinta-feira, da parte 

da manhã das 9,00 às 13,00 horas, e da parte da tarde das 14,30 

às 17,45 horas, e na sexta-feira da parte da manhã das 9,00 às 

13,00 horas, e da parte da tarde das 14,30 às 17,30 horas), sem 

o que o processo será remetido à Repartição de Execuções 

Fiscais para cobrança coerciva, conforme decorre do artigo 38.º 

do Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Junho, e do artigo 17.º do 

Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de Outubro.

Mais se informa que o processo pode ser consultado no Edifício-

-Sede desta Autoridade, sito na Calçada do Gaio, n.os 24-26, 

Gabinete Jurídico, 3.º andar, durante o horário normal de 

expediente (de segunda-feira a quinta-feira, da parte da manhã 

das 9,00 às 13,00 horas, e da parte da tarde das 14,30 às 17,45 

horas e na sexta-feira da parte da manhã das 9,00 às 13,00 horas, 

e da parte da tarde das 14,30 às 17,30 horas).

Autoridade Monetária de Macau, aos 30 de Setembro de 

2021.

Pel’O Conselho de Administração:

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong. 

(Custo desta publicação $ 3 228,00)
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COMISSÃO PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS

Listas

Nos termos do n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 20/2020 (Regi-

me de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é 

publicada a lista dos contabilistas habilitados a quem foram 

emitidas, suspensas ou canceladas licenças para o exercício da 

profissão, ou cuja suspensão tenha cessado, no 3.º trimestre de 

2021:

 

20/2020

Número da
licença

Nome Domicílio profissional Nota

P0386

LEONG WAI LENG

600E 7

05

AVENIDA DO DR. RODRIGO RODRIGUES 

NO. 600E, SALA 05 EDIF. CENTRO COMER-

CIAL FIRST NACIONAL 7 ANDAR MACAU

Licença emitida em 16 de 

Setembro de 2021

P0569

LAW HANG TING

54 6 B

RUA PEDRO COUTINHO NO.54, EDF. HOI 

FAI 6 ANDAR B Licença emitida em 6 de 

Julho de 2021

P0972

LEONG WAI LAP

2 4 4 -2 4 6 5

H&I

RUA DE PEQUIM NO. 244-246 EDI FICIO 

M ACAU F I NA NC E C EN T R E, 5 A N DA R 

H&I, MACAU

Licença emitida em 16 de 

Setembro de 2021

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 8 de Outubro 

de 2021.

O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Nos termos do n.º 3 do artigo 93.º da Lei n.º 20/2020 (Regi-

me de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é 

publicada a lista dos novos registos, registos suspensos, sus-

pensões levantadas e registos cancelados dos contabilistas que 

podem prestar serviços de contabilidade, fiscalidade e outros 

serviços relacionados, no 3.º trimestre de 2021:

 

 $1,382.00

20/2020 

Número da
licença

Nome Domicílio profissional Nota

T0386

LEONG WAI LENG

600E

7 05

Registo cancelado em 16 

de Setembro de 2021

T0972

LEONG WAI LAP

244-246 5

H I

RUA DE PEQUIM NO. 244-246, EDIFICIO 

MACAU FINANCE CENTRE, 5 ANDAR 

H&I, MACAU

Registo cancelado em 16 

de Setembro de 2021

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 8 de Outubro 

de 2021.

O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

 

 $1,099.00
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2.º 1359XXXX ....................................... 65.14

3.º 1230XXXX ....................................... 65.10

4.º 1236XXXX ....................................... 64.89

5.º 5113XXXX ....................................... 64.73

6.º 1234XXXX ....................................... 64.62

7.º 1262XXXX ....................................... 64.06

8.º 1299XXXX ....................................... 63.72

9.º 5142XXXX ....................................... 62.81

10.º 1532XXXX ....................................... 61.06

11.º 5213XXXX ....................................... 59.28

12.º 5200XXXX ....................................... 58.23

13.º 1409XXXX ....................................... 58.21

23/2017 14/2016

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Lista

(Concurso n.º: 2020/I04/AP/LTRD)

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, para 

o preenchimento do lugar de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão 

(língua chinesa), da Direcção dos Serviços Correccionais

Classificativa final dos candidatos do concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 

vago de letrado de 1.ª classe, 1.º escalão (língua chinesa), da 

carreira de letrado, em regime de contrato administrativo de 

provimento, da Direcção dos Serviços Correccionais, e dos que 

vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma 

carreira, categoria e área funcional, até ao termo da validade 

do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, de 16 

de Dezembro de 2020:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome  BIR. n.º Classificação

 final

1.º Cai, Hanbin 1427XXXX ................... 66,22

2.º Si, Sio Kuan 1359XXXX ................... 65,14

3.º Wong, Weng U 1230XXXX ................... 65,10

4.º Chan, Lam 1236XXXX ................... 64,89

5.º Ieong, Leng 5113XXXX .................... 64,73

6.º Wong, Kuai Lai 1234XXXX ................... 64,62

7.º Lam, Cheng Man 1262XXXX ................... 64,06

8.º Wong, Si Man 1299XXXX ................... 63,72

9.º Wong, Tong Cheng 5142XXXX .................... 62,81

10.º Lam, I Wan 1532XXXX ................... 61,06

11.º Mui, Lap Wai 5213XXXX.................... 59,28

12.º Ng, Si Tong 5200XXXX ................... 58,23

13.º Zeng, Yang 1409XXXX ................... 58,21

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-

ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 

os candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo 

de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data da sua publi-

cação para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 28 de Setembro de 2021).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 21 de Setembro de 

2021.
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 $2,990.00

 

 $1,099.00

 

DI02/2021

12/2010 12/2015

34/2019 10/2015

21/2021 14/2016

O Júri:

Presidente: Vong Ka Nun, chefe da Divisão de Relações 

Públicas e Imprensa da Direcção dos Serviços Correccionais.

Vogais efectivos: Lau Fátima, técnica superior assessora 

(chefia funcional) da Direcção dos Serviços Correccionais; e

Tang Tin Chi, letrado chefe (chefia funcional) da Polícia Judi-

ciária.

(Custo desta publicação $ 2 990,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Fong Vai San requerido os subsí-

dios por morte, de funeral, de férias, de Natal e outras com-

pensações pecuniárias, por falecimento do seu cônjuge Sit Fai, 

que foi guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública, devem todos os que se julgam com direito 

à percepção dos subsídios e compensações acima referidos, 

requerer a esta Direcção de Serviços, no prazo de trinta dias 

a contar da data da publicação do presente édito no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a fim de 

deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, 

será resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse 

prazo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 11 de Outubro de 2021.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-

-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Avisos

 (Número de Referência: DI02/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-

ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 

2021, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 

nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 

no Regulamento Administrativo n.º 10/2015, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 

e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-

viços públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar 

da carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 

1 (infantil), 1.º escalão (área de língua portuguesa, em língua 
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1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 12/2010

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 4/2021

3.4. 

3.5. 

3.1 3.2 3.4

veicular portuguesa), em regime de contrato administrativo 

de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem a 

verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da validade 

do concurso, na mesma forma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 

seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 

Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 

RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino infantil que in-

clua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura e 

curso de formação pedagógica na área do ensino infantil, e de-

mais requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, 

previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pú-

blica de Macau, vigente, designadamente, ser maior de idade, 

ter capacidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 

académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 

candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 

aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 

Justiça n.º 4/2021.

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-

ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 

dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquiva-

dos nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 

tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das 

habilitações académicas e da formação pedagógica apresenta-

dos pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 

presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 

do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 

dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-

sário.
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4. 

4/2021

7-9

M Pay

e

5. 

12/2010

4. Forma e local de taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresentação do 

requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em impresso do 

modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para a Adminis-

tração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue pessoalmente, 

pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de procuração, 

juntamente com os documentos acima indicados, até ao termo 

do prazo fixado e durante as horas de expediente (segunda a 

quinta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre as 14H30 e as 

17H45 e sexta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre as 14H30 

e as 17H30), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, 

com o pagamento do montante de trezentas patacas como taxa 

de candidatura no acto da apresentação da candidatura, em nu-

merário ou através das máquinas e aparelhos da «MacauPass» 

e «GovPay», nomeadamente por meio de cartão de MacauPass, 

Mpay, UnionPay Quick Pass, Pagamento por Mobile Banking 

do Banco da China de Macau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, 

LusoPay, ICBCePay, UePay e Alipay(Macau). A candida-

tura só é admitida mediante o pagamento da taxa de candida-

tura, excepto para aqueles que estejam isentos de pagamento 

por se encontrarem em situações de dificuldade financeira, no 

momento da apresentação da candidatura, confirmada, devida-

mente, pelo Instituto de Acção Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 

docentes têm autonomia académica e pedagógica e assumem 

as suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvol-

vem as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articula-

ção com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 

curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 

desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 

desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-

vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-

nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 

dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 

pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-

dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-

ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 

pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 

dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 

suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-

tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 

eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-

zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 

atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alunos 

a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.
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6. 

12/2010 440

7. 

12/2015

8. 

8.1. 70%

75%

25%

8.2. 20%

8.3. 10%

0 100

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 

trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-

sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-

dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-

ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógica 

da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos da 

turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, concluin-

do os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção o 

crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvolvi-

mento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicológico 

e orientação escolar e profissional; promover e participar nas 

actividades de cooperação entre a família e a escola, bem como 

na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de contri-

buir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-

damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacidades 

profissionais educativas; organizar actividades de intercâmbio 

profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º 

escalão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante 

do mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e re-

galias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-

vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», prece-

dido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-

tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 

três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 

e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-

mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 

da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de conhe-

cimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.
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A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 

técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 

exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 

prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 

candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-

res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-

ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 

se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-

nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 

para o desempenho da função, ponderando as habilitações 

académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-

sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-

plementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republica-

do e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 

final obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau (ETAPM), vigente.

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021.

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos.

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais.

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude.
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http://www.dsedj.gov.mo/

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 

ensino técnico-profissional do ensino não superior.

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2021 — Repu-

blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 

do ensino não superior.

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 

Superior.

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 

auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior.

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar 

local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019.

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 

das competências académicas básicas da educação regular do 

regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 34/2019.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 

básicas do ensino infantil.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino primário.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário com-

plementar.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário geral.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-

ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 

avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 

regime escolar local.

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 

ensino especial.

10.2. Conhecimentos profissionais na área de língua por-

tuguesa do ensino infantil, principalmente, ensino, currículo, 

pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 

na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 

mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 

electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 

da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 

final aprovada serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 

João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizados 

na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/.
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 Ana Rute Ng Pereira Alves dos

 Santos

 

   Ana Sofia

   de Serôdio Custódio 

 Joana Sofia

  Almeida Amador Torrão

   Carina 

  Inês Faria Rodrigues

 

 $14,768.00

DP09/2021

12/2010 12/2015

34/2019 10/2015

21/2021 14/2016

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 

este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-

datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ana Rute Ng Pereira Alves dos Santos, subdirec-

tora da escola oficial.

Vogais efectivas: Ivone Isabel da Fonseca Pereira de Senna 

Fernandes, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 

(infantil); e

Ana Sofia de Serôdio Custódio, docente dos ensinos infantil 

e primário de nível 1 (infantil).

Vogais suplentes: Joana Sofia Almeida Amador Torrão, do-

cente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil); e

Carina Inês Faria Rodrigues, docente dos ensinos infantil e 

primário de nível 1 (infantil).

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 14 768,00)

(Número de Referência: DP09/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-

ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 

2021, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 

nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», no 

Regulamento Administrativo n.º 10/2015, alterado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regula-

mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-

ministrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar da 

carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 

(primário), 1.º escalão (área de língua portuguesa, em língua 

veicular portuguesa), em regime de contrato administrativo 

de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem a 

verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da valida-

de do concurso, na mesma forma de provimento:



N.º 42 — 20-10-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14895

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 
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3.1. 

3.2. 
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3.4. 

3.5. 

3.1 3.2 3.4

4. 

4/2021

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 

seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 

Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 

RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 

inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 

e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 

demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-

cas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-

ção Pública de Macau, vigente, designadamente, ser maior de 

idade, ter capacidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 

académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 

candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 

aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 

Justiça n.º 4/2021. 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-

ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 

dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-

neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 

nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 

tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-

bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 

pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 

presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 

do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 

dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-

sário.

4. Forma e local de taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-

ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-
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presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 

a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 

pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 

procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 

até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 

(segunda a quinta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre as 

14H30 e as 17H45 e sexta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e 

entre as 14H30 e as 17H30), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 

andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 

patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação 

da candidatura, em numerário ou através das máquinas e 

aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por 

meio de cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, 

Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de Ma-

cau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay 

e Alipay(Macau). A candidatura só é admitida mediante o 

pagamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que 

estejam isentos de pagamento por se encontrarem em situações 

de dificuldade financeira, no momento da apresentação da can-

didatura, confirmada, devidamente, pelo Instituto de Acção 

Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-

centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 

suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 

as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 

com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 

curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 

desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 

desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-

vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-

nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 

dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 

pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-

dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-

ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 

pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 

dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 

suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-

tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 

eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-

zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 

atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-

nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.
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— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 

trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-

sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-

dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-

ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-

ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 

da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-

cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 

o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-

vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-

gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 

nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 

como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-

damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-

des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-

bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-

calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 

mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-

lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-

vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», prece-

dido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-

tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 

três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 

e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-

mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 

da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-

nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.
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A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 

técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 

exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 

prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 

candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-

res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-

ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 

se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-

nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 

para o desempenho da função, ponderando as habilitações 

académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-

sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-

plementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 

final obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau (ETAPM), vigente.

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021.

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos.

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-

to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-

res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude.
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— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 

ensino técnico-profissional do ensino não superior.

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2021 — Repu-

blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 

do ensino não superior.

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 

Superior.

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 

auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior.

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar 

local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019.

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 

das competências académicas básicas da educação regular do 

regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-

vo n.º 34/2019.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 

básicas do ensino infantil.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino primário.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário com-

plementar.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário geral.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-

ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 

avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 

regime escolar local. 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 

ensino especial. 

10.2. Conhecimentos profissionais na área de língua portu-

guesa do ensino primário, principalmente, ensino, currículo, 

pedagogia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 

na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 

mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 

electrónicos durante a prova. 

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 

da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 

final aprovada serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 

João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas 

na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/. 
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1. 

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 

este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-

datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Wong Chang Chi, director de Centro. 

Vogais efectivos: Sharoz Datarama Pernencar, docente dos 

ensinos infantil e primário de nível 1 (primário); e

Ana Rute Ng Pereira Alves dos Santos, subdirectora da es-

cola oficial.

Vogais suplentes: Heong Mui, docente dos ensinos infantil e 

primário de nível 1 (primário); e 

Bárbara Augusta Tatiana Paulo, docente dos ensinos infantil 

e primário de nível 1 (primário). 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 14 723,00)

(Número de Referência: DP10/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-

ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 

2021, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 

nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», no 

Regulamento Administrativo n.º 10/2015, alterado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regula-

mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-

ministrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar da 

carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 

(primário), 1.º escalão (área de música, em língua veicular por-

tuguesa), em regime de contrato administrativo de provimento, 

da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem a verificar-se nesta 

Direcção de Serviços até ao termo da validade do concurso, na 

mesma forma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.
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O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 

seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 

Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 

RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino primário que 

inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 

e curso de formação pedagógica na área do ensino primário, e 

demais requisitos gerais para o desempenho de funções públi-

cas, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-

ção Pública de Macau, vigente, designadamente, ser maior de 

idade, ter capacidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 

académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 

candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 

aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 

Justiça n.º 4/2021. 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-

ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 

dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-

neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 

nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 

tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-

bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 

pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 

presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 

do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 

dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-

sário.

4. Forma e local de taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-

ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-

presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 

a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 

pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 

procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 

até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 
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(segunda a quinta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre as 

14H30 e as 17H45 e sexta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e 

entre as 14H30 e as 17H30), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 

andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 

patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação 

da candidatura, em numerário ou através das máquinas e 

aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por 

meio de cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, 

Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de Ma-

cau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay 

e Alipay(Macau). A candidatura só é admitida mediante o 

pagamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que 

estejam isentos de pagamento por se encontrarem em situações 

de dificuldade financeira, no momento da apresentação da can-

didatura, confirmada, devidamente, pelo Instituto de Acção 

Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-

centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 

suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 

as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 

com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 

curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 

desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 

desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-

vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-

nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 

dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 

pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-

dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-

ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 

pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 

dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 

suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-

tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 

eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-

zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 

atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-

nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 

trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-

sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-

dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-

ção da sua aprendizagem.
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São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-

ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 

da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-

cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 

o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-

vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-

gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 

nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 

como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-

damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-

des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-

bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-

calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 

mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-

lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-

vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», prece-

dido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-

tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 

três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 

e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-

mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 

da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-

nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 

técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 

exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 

prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 

candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-

res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.
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A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-

ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 

se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-

nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 

para o desempenho da função, ponderando as habilitações 

académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-

sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-

plementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-

tas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 

final obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau (ETAPM), vigente.

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021.

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos.

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-

to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-

res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude.

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 

ensino técnico-profissional do ensino não superior.

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2021 — Repu-

blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 

do ensino não superior.



N.º 42 — 20-10-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14905

9/2006

12/2010

33/2019 15/2014

34/2019 10/2015

118/2015

19/2016

55/2017

56/2017

6/2017

28/2020

29/2020

10.2. 

11. 

7-9

http://www.dsedj.gov.mo/

12. 

12/2010 12/2015

21/2021

14/2016

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 

Superior.

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 

auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior.

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar 

local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019.

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 

das competências académicas básicas da educação regular do 

regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-

vo n.º 34/2019.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 

básicas do ensino infantil.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino primário.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário com-

plementar.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário geral.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-

ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 

avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 

regime escolar local. 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 

ensino especial. 

10.2. Conhecimentos profissionais na área de música do en-

sino primário, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, 

avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 

na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 

mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 

electrónicos durante a prova. 

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 

da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 

final aprovada serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 

João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas 

na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/. 

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
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13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 

este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-

datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ana Rute Ng Pereira Alves dos Santos, subdirec-

tora da escola oficial. 

Vogais efectivas: Chong Lai Kuan, docente dos ensinos in-

fantil e primário de nível 1 (primário); e

Pao Sio Chan, docente dos ensinos infantil e primário de ní-

vel 1 (primário).

Vogais suplentes: Lei Vai Han, docente do ensino secundário 

de nível 1; e 

Wan Sin Teng, docente dos ensinos infantil e primário de ní-

vel 1 (primário). 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 14 564,00)

(Número de Referência: DP11/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-

ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 

2021, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 

nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 

no Regulamento Administrativo n.º 10/2015, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção 

e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser-

viços públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar 

da carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível 

1 (primário), 1.º escalão (área do ensino especial, em língua 

veicular portuguesa), em regime de contrato administrativo 

de provimento, da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem a 

verificar-se nesta Direcção de Serviços até ao termo da valida-

de do concurso, na mesma forma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final.
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2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 

seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 

Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 

RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino especial que 

inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 

na área do ensino primário que inclua a componente de for-

mação pedagógica e formação de docente do ensino especial 

reconhecida pela DSEDJ; ou licenciatura e curso de formação 

pedagógica na área do ensino primário, e formação de docente 

do ensino especial reconhecida pela DSEDJ, e demais requi-

sitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos 

no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capa-

cidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 

académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 

candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 

aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 

Justiça n.º 4/2021. 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-

ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 

dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-

neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 

nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 

tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-

bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 

pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 

presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 

do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 

dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-

sário.

4. Forma e local de taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-

ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-

presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 

a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 

pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 

procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 

até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 

(segunda a quinta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre as 

14H30 e as 17H45 e sexta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e 
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entre as 14H30 e as 17H30), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 

andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 

patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação 

da candidatura, em numerário ou através das máquinas e 

aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por 

meio de cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, 

Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de Ma-

cau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay 

e Alipay(Macau). A candidatura só é admitida mediante o 

pagamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que 

estejam isentos de pagamento por se encontrarem em situações 

de dificuldade financeira, no momento da apresentação da can-

didatura, confirmada, devidamente, pelo Instituto de Acção 

Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-

centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 

suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 

as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 

com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 

curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 

desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 

desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

 — Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-

vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-

nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 

dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 

pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-

dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-

ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

 — Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 

pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 

dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 

suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-

tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 

eficazes e capacidades de aprendizagem.

 — Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-

zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 

atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-

nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

 — Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 

trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-

sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-

dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-

ção da sua aprendizagem.
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São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-

ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 

da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-

cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 

o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-

vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-

gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 

nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 

como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-

damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-

des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-

bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente dos ensinos infantil e primário de nível 1, 1.º es-

calão, da carreira docente, vence pelo índice 440, constante do 

mapa IV, anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e rega-

lias previstos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-

vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», prece-

dido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-

tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 

três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 

e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-

mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 

da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-

nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 

técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 

exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 

prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 

candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-

res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.
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A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-

ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 

se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-

nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 

para o desempenho da função, ponderando as habilitações 

académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-

sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-

plementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 

final obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

 — Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau (ETAPM), vigente.

 — Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-

res dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021.

 — Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos.

 — Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-

to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-

res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

 — Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude.

 — Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 

ensino técnico-profissional do ensino não superior.

 — Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2021 — Repu-

blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 

do ensino não superior.
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 — Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 

Superior.

 — Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 

auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior.

 — Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar 

local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019.

 — Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 

das competências académicas básicas da educação regular do 

regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-

vo n.º 34/2019.

 — Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 

básicas do ensino infantil.

 — Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino primário.

 — Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário com-

plementar.

 — Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário geral.

 — Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

 — Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 

avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 

regime escolar local. 

 — Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 

ensino especial. 

10.2. Conhecimentos profissionais na área de ensino espe-

cial, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação 

dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 

na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 

mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 

electrónicos durante a prova. 

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 

da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 

final aprovada serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 

João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizadas 

na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/. 

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
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13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 

este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-

datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ho Im Wa, directora de estabelecimento oficial 

de ensino primário. 

Vogais efectivas: Maria João Marques da Silva Picão de Oli-

veira, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (pri-

mário); e

Maria Luísa de Jesus Alves, docente dos ensinos infantil e 

primário de nível 1 (primário).

Vogais suplentes: Chan In Fan, directora de estabelecimento 

oficial de ensino primário; e 

Ieong Weng Si, subdirectora da escola secundária. 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 14 847,00)

 (Número de Referência: DS02/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 2021, 

se encontra aberto o concurso de prestação de provas, nos ter-

mos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015 «Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», no Regula-

mento Administrativo n.º 10/2015, alterado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regulamento Admi-

nistrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 

republicado e reordenado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar da carreira 

de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão (área 

disciplinar: artes visuais, em língua veicular portuguesa), em 

regime de contrato administrativo de provimento, da Direcção 

dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ), e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços até ao termo da validade do concurso, na mesma forma 

de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final.
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2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 

seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 

Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 

RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e re-

lativa à área disciplinar de artes visuais a leccionar, que inclua 

a componente de formação pedagógica; ou licenciatura relativa 

à área disciplinar de artes visuais a leccionar e curso de forma-

ção pedagógica na área do ensino secundário, e demais requi-

sitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos 

no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capa-

cidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 

académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 

candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 

aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 

Justiça n.º 4/2021.

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-

ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 

dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquiva-

dos nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 

tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-

bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 

pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 

presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 

do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 

dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-

sário.

4. Forma e local de taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-

ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-

presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 

a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 

pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 

procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 

até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 

(segunda a quinta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre as 

14H30 e as 17H45 e sexta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre 

as 14H30 e as 17H30), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 

Macau, com o pagamento do montante de trezentas patacas 
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como taxa de candidatura no acto da apresentação da candi-

datura, em numerário ou através das máquinas e aparelhos da 

«MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por meio de cartão 

de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, Pagamento por 

Mobile Banking do Banco da China de Macau, Tai Fung Pay, 

GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay e Alipay(Macau). 

A candidatura só é admitida mediante o pagamento da taxa 

de candidatura, excepto para aqueles que estejam isentos de 

pagamento por se encontrarem em situações de dificuldade 

financeira, no momento da apresentação da candidatura, con-

firmada, devidamente, pelo Instituto de Acção Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 

docentes têm autonomia académica e pedagógica e assumem 

as suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvol-

vem as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articula-

ção com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 

curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 

desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 

desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano 

lectivo, bem como definir o plano educativo individual para os 

alunos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 

dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 

pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos 

pedagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a partici-

pação dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 

pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 

dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 

suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-

tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 

eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-

zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 

atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alunos 

a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 

trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-

sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-

dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-

ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógica 

da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos da 
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turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, concluin-

do os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção o 

crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvolvi-

mento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicológico 

e orientação escolar e profissional; promover e participar nas 

actividades de cooperação entre a família e a escola, bem como 

na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de contri-

buir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-

damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacidades 

profissionais educativas; organizar actividades de intercâmbio 

profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 

carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa IV, 

anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-

tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-

vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-

cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-

tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 

três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 

e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-

mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 

da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-

nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 

técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 

exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 

prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 

candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-

res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-

ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 

se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-

nais.
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A análise curricular examina a preparação do candidato 

para o desempenho da função, ponderando as habilitações 

académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-

sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-

plementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republica-

do e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 

final obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau (ETAPM), vigente.

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021.

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos.

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-

to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-

res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais.

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude.

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 

ensino técnico-profissional do ensino não superior.

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2021 — Repu-

blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 

do ensino não superior.

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 

Superior.

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 

auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior.
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— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar 

local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019.

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 

das competências académicas básicas da educação regular do 

regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 34/2019.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 

básicas do ensino infantil.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino primário.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário com-

plementar.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário geral.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 

n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 

avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 

regime escolar local.

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 

ensino especial.

10.2. Conhecimentos profissionais na área de artes visuais do 

ensino secundário, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, 

avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 

na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 

mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 

electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 

da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa final 

aprovada serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. João 

IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizados na 

página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 

este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-

datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.
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14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan Ka Man, directora da escola oficial.

Vogais efectivos: Cheong Mei In, docente do ensino secundário 

de nível 1; e

Wong Chang Chi, director de centro.

Vogais suplentes: Lei Cheng, docente do ensino secundário 

de nível 1; e

Fong Pui Kei, docente do ensino secundário de nível 1.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 14 530,00)

 (Número de Referência: DS03/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 2021, 

se encontra aberto o concurso de prestação de provas, nos ter-

mos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015 «Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», no Regula-

mento Administrativo n.º 10/2015, alterado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regulamento Admi-

nistrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 

republicado e reordenado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar da carreira de 

docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão (área dis-

ciplinar: música, em língua veicular portuguesa), em regime de 

contrato administrativo de provimento, da Direcção dos Servi-

ços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), 

e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços até 

ao termo da validade do concurso, na mesma forma de provi-

mento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 

seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 

Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 

RAEM.
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4/2021
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2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e 

relativa à área disciplinar de música a leccionar, que inclua a 

componente de formação pedagógica; ou licenciatura relativa 

à área disciplinar de música a leccionar e curso de formação 

pedagógica na área do ensino secundário, e demais requisitos 

gerais para o desempenho de funções públicas, previstos no 

Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 

vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capacidade 

profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 

académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 

candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 

aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 

Justiça n.º 4/2021.

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-

ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 

dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-

neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 

nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 

tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das 

habilitações académicas e da formação pedagógica apresenta-

dos pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 

presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 

do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 

dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-

sário.

4. Forma e local de taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-

ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-

presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 

a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 

pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 

procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 

até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 

(segunda a quinta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre as 

14H30 e as 17H45 e sexta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre 

as 14H30 e as 17H30), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 

Macau, com o pagamento do montante de trezentas patacas 

como taxa de candidatura no acto da apresentação da candi-

datura, em numerário ou através das máquinas e aparelhos da 

«MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por meio de cartão de 

MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, Pagamento por Mobile 

Banking do Banco da China de Macau, Tai Fung Pay, Guangfa-

Pay, LusoPay, ICBCePay, UePay e Alipay(Macau). A candida-

tura só é admitida mediante o pagamento da taxa de candida-

tura, excepto para aqueles que estejam isentos de pagamento 
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5. 

12/2010

por se encontrarem em situações de dificuldade financeira, no 

momento da apresentação da candidatura, confirmada, devida-

mente, pelo Instituto de Acção Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 

docentes têm autonomia académica e pedagógica e assumem 

as suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvol-

vem as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articula-

ção com as políticas educativas e de acordo com o planeamen-

to curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 

desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 

desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lectivo, 

bem como definir o plano educativo individual para os alunos 

com necessidades especiais; de acordo com as necessidades dos 

alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades peda-

gógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pedagó-

gicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participação dos 

alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 

pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 

dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 

suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-

tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 

eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-

zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 

atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-

nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 

trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-

sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-

dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-

ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógica 

da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos da 

turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, concluin-

do os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção o 

crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvolvi-

mento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-

gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 

nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 

como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento da escola.
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O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-

damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-

des profissionais educativas; organizar actividades de intercâmbio 

profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 

carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa IV, 

anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-

tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-

vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», pre-

cedido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-

tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 

três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 

e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-

mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 

da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de conheci-

mentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 

técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 

exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 

prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 

candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-

res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-

ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 

se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-

nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 

para o desempenho da função, ponderando as habilitações 

académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-

sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-

plementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-

tas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
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n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 

final obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação:

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau (ETAPM), vigente.

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021.

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos.

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais.

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude.

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 

ensino técnico-profissional do ensino não superior.

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2021 — Repu-

blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 

do ensino não superior.

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 

Superior.

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 

auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior.

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar 

local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019.

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 

das competências académicas básicas da educação regular do 

regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 34/2019.
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— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 

básicas do ensino infantil.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino primário.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário com-

plementar.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário geral.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-

ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 

avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 

regime escolar local.

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 

ensino especial.

10.2. Conhecimentos profissionais na área de música do 

ensino secundário, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, 

avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 

na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 

mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 

electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 

da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 

final aprovada serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 

João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizados 

na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 

Lei n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republi-

cado e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 

este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-

datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan Ka Man, directora da escola oficial.

Vogais efectivos: Chim Weng Kam, docente do ensino secun-

dário de nível 1; e

Wong Chang Chi, director de centro.



14924    42   2021  10  20 

  

 

 $14,451.00

DS04/2021

12/2010 12/2015

34/2019 10/2015

21/2021 14/2016

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

Vogais suplentes: Lei Vai Han, docente do ensino secundário 

de nível 1; e

Fong Pui Kei, docente do ensino secundário de nível 1.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 14 451,00)

 (Número de Referência: DS04/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-

ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 

2021, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 

nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», no 

Regulamento Administrativo n.º 10/2015, alterado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regula-

mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Ad-

ministrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar da 

carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão 

(área do ensino especial, em língua veicular portuguesa), em 

regime de contrato administrativo de provimento, da Direcção 

dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ), e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços até ao termo da validade do concurso, na mesma for-

ma de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 

seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 

Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 

RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino especial que 

inclua a componente de formação pedagógica; ou licenciatura 

na área do ensino secundário que inclua a componente de for-

mação pedagógica, e formação de docente do ensino especial 

reconhecida pela DSEDJ; ou licenciatura e cursos de formação 

pedagógica na área do ensino secundário e formação de docen-

te do ensino especial reconhecida pela DSEDJ, e demais requi-

sitos gerais para o desempenho de funções públicas, previstos 

no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capa-

cidade profissional e aptidão física e mental.
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2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 

académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 

candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 

aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 

Justiça n.º 4/2021. 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-

ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 

dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí-

neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 

nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 

tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-

bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 

pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 

presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 

do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 

dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-

sário.

4. Forma e local de taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-

ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-

presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 

a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 

pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 

procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 

até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 

(segunda a quinta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre as 

14H30 e as 17H45 e sexta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e 

entre as 14H30 e as 17H30), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º 

andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 

patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação 

da candidatura, em numerário ou através das máquinas e 

aparelhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por 

meio de cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, 

Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de Ma-

cau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay 

e Alipay(Macau). A candidatura só é admitida mediante o 

pagamento da taxa de candidatura, excepto para aqueles que 

estejam isentos de pagamento por se encontrarem em situações 

de dificuldade financeira, no momento da apresentação da can-

didatura, confirmada, devidamente, pelo Instituto de Acção 

Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-

centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 

suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 

as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 
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com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 

curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 

desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 

desenvolvimento profissional individual.

São funções pedagógicas, nomeadamente:

 — Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-

vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-

nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 

dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 

pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-

dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-

ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

 — Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 

pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 

dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 

suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-

tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 

eficazes e capacidades de aprendizagem.

 — Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-

zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 

atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-

nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

 — Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 

trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-

sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-

dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-

ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-

ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 

da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-

cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 

o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-

vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-

gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 

nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 

como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-

damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-

des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-

bio profissional e realizar estudos educativos.
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6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 

carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 

anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-

tos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de pro-

vimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», prece-

dido de um período experimental com a duração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-

tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 

três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 

e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-

mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 

da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de co-

nhecimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 

técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 

exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 

prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 

candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-

res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-

ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 

se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-

nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 

para o desempenho da função, ponderando as habilitações 

académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-

sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-

plementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-

tas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
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9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 

final obtenham classificação inferior a 50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

 — Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau (ETAPM), vigente.

 — Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-

res dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021.

 — Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos.

 — Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-

to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-

res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

 — Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude.

 — Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 

ensino técnico-profissional do ensino não superior.

 — Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2021 — Repu-

blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 

do ensino não superior.

 — Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 

Superior.

 — Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 

auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior.

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar 

local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019.

 — Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 

das competências académicas básicas da educação regular do 

regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-

vo n.º 34/2019.

 — Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 

básicas do ensino infantil.
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 — Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino primário.

 — Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário com-

plementar.

 — Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário geral.

 — Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

 — Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 

avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 

regime escolar local. 

 — Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 

ensino especial. 

10.2. Conhecimentos profissionais na área de ensino espe-

cial, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, avaliação 

dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 

na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 

mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 

electrónicos durante a prova. 

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 

da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 

final aprovada serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 

João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizados 

na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/. 

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 

este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-

datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ho Im Wa, directora de estabelecimento oficial 

de ensino primário. 

Vogais efectivas: Maria João Marques da Silva Picão de Oli-

veira, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 (pri-

mário); e

Ana Cristina Fernandes Cigarro, docente do ensino secun-

dário de nível 1.
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Vogais suplentes: Fernando Manuel Margarido João, docente 

dos ensinos infantil e primário de nível 1 (primário); e 

Lam Si Man, docente do ensino secundário de nível 1.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 14 882,00)

 (Número de Referência: DS05/2021)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-

tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro 

de 2021, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 

nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 

no Regulamento Administrativo n.º 10/2015, alterado pelo 

Regula mento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento Admi-

nistrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar da 

carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão 

(área disciplinar: geografia, em língua veicular portuguesa), em 

regime de contrato administrativo de provimento, da Direcção 

dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 

(DSEDJ), e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 

Serviços até ao termo da validade do concurso, na mesma forma 

de provimento:

1. Tipo, prazo e validade

Trata-se de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 

da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam as 

seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 

Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 

RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e 

relativa à área disciplinar de geografia a leccionar, que inclua a 

componente de formação pedagógica; ou licenciatura relativa 

à área disciplinar de geografia a leccionar e curso de formação 

pedagógica na área do ensino secundário, e demais requisitos 

gerais para o desempenho de funções públicas, previstos no 

Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capa-

cidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2010.
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3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 

académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 

candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 

aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 

Justiça n.º 4/2021. 

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma-

ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 

dispensados da apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquiva-

dos nos respectivos processos individuais, devendo ser declara-

do tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha-

bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 

pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 

presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 

do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 

dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces-

sário.

4. Forma e local de taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta-

ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im-

presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 

a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 

pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 

procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 

até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 

(segunda a quinta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e entre as 

14H30 e as 17H45 e sexta-feira, entre as 9H00 e as 13H00 e en-

tre as 14H30 e as 17H30), na Av. de D. João IV, n.os 7-9, 1.º an-

dar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas pata-

cas como taxa de candidatura no acto da apresentação da can-

didatura, em numerário ou através das máquinas e aparelhos 

da «MacauPass» e «GovPay», nomea damente por meio de car-

tão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, Pagamento por 

Mobile Banking do Banco da China de Macau, Tai Fung Pay, 

GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay e Alipay(Macau). 

A candidatura só é admitida mediante o pagamento da taxa de 

candidatura, excepto para aqueles que estejam isentos de paga-

mento por se encontrarem em situações de dificuldade financeira, 

no momento da apresentação da candidatura, confirmada, devi-

damente, pelo Instituto de Acção Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os do-

centes têm autonomia académica e pedagógica e assumem as 

suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 

as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação 

com as políticas educativas e de acordo com o planeamento 

curricular e o planeamento de desenvolvimento da escola, 

desempenhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de 

desenvolvimento profissional individual.
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São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lecti-

vo, bem como definir o plano educativo individual para os alu-

nos com necessidades especiais; de acordo com as necessidades 

dos alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 

pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos pe-

dagógicos pré-estabelecidos; planear e organizar a participa-

ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 

pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 

dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 

incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 

nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 

suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 

a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen-

tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 

eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi-

zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 

atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os alu-

nos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 

trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver-

sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza-

gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci-

dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera-

ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógi-

ca da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos 

da turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, con-

cluindo os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção 

o crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvol-

vimento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló-

gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 

nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 

como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea-

damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida-

des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm-

bio profissional e realizar estudos educativos.

6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 

carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa IV, 

anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias previs-

tos no Regime Jurídico da Função Pública.
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7. 

12/2015

8. 

8.1. 70%

75%

25%

8.2. 20%

8.3. 10%

0 100

/

21/2021

14/2016

9. 

0 100 50

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo 

de provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 

n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos», precedido de um período experimental com a du-

ração de 6 meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen-

tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 

três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 

e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70% (A prova de conheci-

mentos é realizada em língua portuguesa)

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas (75% 

da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de conhe-

cimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 

técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 

exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 

prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 

candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricula-

res e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa-

ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 

se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio-

nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 

para o desempenho da função, ponderando as habilitações 

académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis-

sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com-

plementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republica-

do e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adopta-se a escala de 0 a 100 valores. 

A classificação final resulta da média aritmética ponderada 

das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. 

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 

final obtenham classificação inferior a 50 valores.



14934    42   2021  10  20 

10. 

10.1. 

a

b 57/99/M
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2/2021 14/2009
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e

40/2020
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34/2019 10/2015
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10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1. Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau (ETAPM), vigente.

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021.

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos.

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen-

to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-

res dos serviços públicos, alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 21/2021.

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais. 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 

e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude.

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 

ensino técnico-profissional do ensino não superior.

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2021 — Repu-

blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 

do ensino não superior.

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 

Superior.

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 

auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior.

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 

organização curricular da educação regular do regime escolar 

local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019.

— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 

das competências académicas básicas da educação regular do 

regime escolar local, alterado pelo Regulamento Administrati-

vo n.º 34/2019.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas 

básicas do ensino infantil.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino primário.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário com-

plementar.
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— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-

tura n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das 

competências académicas básicas do ensino secundário geral.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultu-

ra n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 

avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 

regime escolar local. 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 

ensino especial. 

10.2. Conhecimentos profissionais na área de geografia do 

ensino secundário, principalmente, ensino, currículo, pedago-

gia, avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 

na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 

mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 

electrónicos durante a prova. 

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 

da realização dos métodos de selecção e a lista classificativa 

final aprovada serão afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. 

João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, bem como disponibilizados 

na página electrónica da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/. 

12. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 

reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observação

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 

este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi-

datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.

14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Chan Ka Man, directora da escola oficial. 

Vogais efectivos: Carlos Ma, docente do ensino secundário 

de nível 1; e

Wong Chang Chi, director de centro.

Vogais suplentes: Natasha Cruz Fellini de Oliveira, docente 

do ensino secundário de nível 1; e 

Ana Cristina Fernandes Cigarro, docente do ensino secun-

dário de nível 1. 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 14 405,00)
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Os exames finais de especialidade em Radiologia e Imagiologia 

foram realizados de acordo com o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 

Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 32, II Série, de 11 de Agosto de 2021, 

e a classificação final dos internatos complementares foi feita 

de acordo com o cálculo da classificação final do artigo 63.º do 

mesmo Decreto-Lei, homologada por despacho da Ex.ma Senhora 

Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 28 de Setembro 

de 2021:

Candidatos aprovados: valores

Ieong Chon Man .................................................................. 16,7

Chu Sio Ian ........................................................................... 16,4

Serviços de Saúde, aos 2 de Setembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Dr. Kong Soi Chau, chefe de serviço de imagiologia.

Vogais efectivos: Dr. Qiu Dezheng, médico consultor de imagio-

logia; e

Dr.ª Mok Ka Pou, médica consultora de imagiologia.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

O exame final de especialidade em pediatria foi realizado de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do aviso publi-

cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 32, II Série, de 11 de Agosto de 2021, e a classifica-

ção final do internato complementar foi feita de acordo com o 

cálculo da classificação final do artigo 63.º do mesmo decreto-

-lei, homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 28 de Setembro de 2021:

Candidato aprovado:             valores

Amaral Vanessa ............................................................ 18,0

Serviços de Saúde, aos 7 de Setembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Dr.ª Wong Fong Ian, chefe de serviço de pedia-

tria.

Vogais efectivos: Dr. Lui Kin Man, chefe de serviço de pedia-

tria; e

Dr.ª Ao Hei, médica consultora de pediatria.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)
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Anúncios

(Ref. do Concurso n.º A20/TSS/LAB/2021)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 

Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 

Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 

publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso refe-

rente à abertura do concurso de acesso, de prestação de provas, 

condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos 

termos definidos na Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras de 

farmacêutico e de técnico superior de saúde), Lei n.º 14/2009 

(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 

alterada pela Lei n.º 2/2021, e no Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento 

de dois lugares de técnico superior de saúde assessor, 1.º esca-

lão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico superior 

de saúde, providos em regime de contrato administrativo de pro-

vimento dos Serviços de Saúde, com cinco dias úteis de prazo 

para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 

útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

(Ref. do Concurso n.º 04319/02-MA.NEUCIR)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-

pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 

Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 4 do artigo 

35.º e artigo 56.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 

dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixadas, na 

Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 

S. Januário, e disponíveis nos websites destes Serviços (http://

www.ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da discus-

são do currículo do concurso externo de prestação de provas, 

para o preenchimento de um lugar vago de médico assistente, 1.º 

escalão, área funcional hospitalar (Neurocirurgia), da carreira 

médica, em regime de contrato administrativo de provimento 

dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 40, II 

Série, de 3 de Outubro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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03819/01-ITP

(Ref. do Concurso n.º A12/TDT/FAR/2021)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 

Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 

Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 

na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), 

a lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos 

ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, 

para o preenchimento de dez lugares de técnico de diagnóstico 

e terapêutica principal, 1.º escalão, área funcional farmacêu-

tica, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do 

quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, e para o preenchi-

mento de onze lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica 

principal, 1.º escalão, área funcional farmacêutica, da carreira 

de técnico de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de 

contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 

aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 2 de Ju-

nho de 2021.

Serviços de Saúde, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 30/P/21 para a exe-

cução da «Obra de remodelação do 2.º andar do Edifício Dy-

nasty Plaza», publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro de 

2021, foram prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.º 

do programa do concurso público pela entidade que o realiza e 

que foram juntos ao respectivo processo.

 Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 

consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-

visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 

do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Ma-

cau.

Serviços de Saúde, aos 15 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 827,00)

Avisos

(Ref. do Concurso n.º 03819/01-ITP)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

dois lugares vagos do quadro de pessoal e um em regime de 

contrato administrativo de provimento, de intérprete-tradutor 



N.º 42 — 20-10-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14939

335-341 19

http://www.ssm.

gov.mo/ http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,654.00

01121/01-MP

C2

http://

www.ssm.gov.mo/ http://www.safp.gov.

mo/

de 1.ª classe, 1.º escalão, área de línguas chinesa e portuguesa, 

da carreira de intérprete-tradutor dos Serviços de Saúde, e 

dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II 

Série, de 13 de Janeiro de 2021, a entrevista de selecção, com 

a duração de 15 minutos, terá lugar no dia 29 de Outubro de 

2021, no seguinte local:

— Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 

Hotline, 19.º andar, Macau (Secretaria da Academia Médica de 

Macau).

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 

candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 

de selecção, bem como outras informações de interesse dos 

candidatos encontram-se afixadas na Divisão de Pessoal dos 

Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de S. Januário, 

Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do 

horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 

horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como nas pági-

nas electrónicas dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.

mo/ e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 

Pública, em http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

(Ref. do Concurso n.º 01121/01-MP)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, exter-

no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 

de oito lugares vagos de motorista de pesados, 1.º escalão, da 

carreira de motorista de pesados, em regime de contrato ad-

ministrativo de provimento dos Serviços de Saúde, e dos que 

vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 

do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 2 

de Junho de 2021, a prova de conhecimentos (prova prática de 

condução), com a duração de cerca de 30 minutos, terá lugar a 

31 de Outubro de 2021, no período das 9,30 às 18,00 horas, no 

seguinte local:

— Estacionamento dos Transportes, na C2, do Centro Hospi-

talar Conde de S. Januário (local onde se regista a sua chegada).

Imformação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 

realização da prova de conhecimentos (prova prática de condu-

ção), bem como outras informações de interesse dos candida-

tos encontram-se afixadas na  Divisão de Pessoal dos Serviços 

de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário, 

na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, podendo ser 

consultadas no local indicado, dentro do horário de expediente 

(segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 

9,00 às 17,30 horas), bem como na página electrónica dos Servi-

ços de Saúde, em http://www.ssm.gov.mo/, e na página electró-

nica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/.
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PT/026/2021

Serviços de Saúde, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

(Ref. do Concurso n.º 00421/01-MED.CLG)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso exter-

no de prestação de provas dos Serviços de Saúde, aberto por 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 17, II Série, de 28 de Abril de 2021, para 

o preenchimento de nove lugares vagos do quadro, e de três 

lugares vagos em regime de contrato administrativo de pro-

vimento, de médico geral, 1.º escalão, da carreira médica dos 

Serviços de Saúde, a prova de conhecimentos (prova escrita) 

terá a duração de 3 horas e será realizada no dia 31 de Outubro 

de 2021, às 10,00 horas, no seguinte local:

— Centro de Saúde da Areia Preta (Hac Sa Wan) de Macau, 

3.º andar, Sala de Conferências, sita na Rua Central da Areia 

Preta, Lote de Terra 18, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 

a realização da prova escrita, bem como outras informações 

de interesse dos candidatos encontram-se afixadas na Divisão 

de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde 

de S. Januário, Macau, podendo ser consultadas no local indi-

cado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 

das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), 

bem como nas páginas electrónicas dos Serviços de Saúde, em 

http://www.ssm.gov.mo/ e da Direcção dos Serviços de Admi-

nistração e Função Pública, em http://www.safp.gov.mo/. 

Serviços de Saúde, aos 12 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/026/2021)

De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária para 

os Assuntos Sociais e Cultura, de 30 de Setembro de 2021, 

encontra-se aberto o concurso público para a prestação de 

serviços de segurança nas residências de estudantes de pós-

-graduação e nas residências de docentes e funcionários da 

Universidade de Macau, relativa ao período compreendido en-

tre 1 de Janeiro de 2022 e 30 de Junho de 2023.

A cópia do processo do concurso público, fornecida ao 

preço de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontra-se à 

disposição dos interessados, a partir do dia 20 de Outubro de 

2021, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 
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08D/CAD/2021

28/2019

horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 

andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Ma-

cau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode 

ser descarregada gratuitamente através da página electrónica 

da Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-

curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 

máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento e 

inspeccionarem o local. A sessão de esclarecimento decorrerá 

às 15,00 horas do dia 22 de Outubro de 2021, na Sala 4009, 

4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 

Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo 

a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após a sessão de 

esclarecimento.

Entre o dia 20 de Outubro de 2021 e a data limite para a en-

trega das propostas, os concorrentes têm a responsabilidade de 

se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 

andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Ma-

cau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar 

a página electrónica da Universidade de Macau (https://www.

um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais escla-

recimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 

dia 10 de Novembro de 2021. Os concorrentes ou os seus repre-

sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-

tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 

e prestar uma caução provisória no valor de cento e noventa 

e nove mil patacas ($199 000,00), feita em numerário, ou me-

diante ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, 

a favor da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 

11 de Novembro de 2021, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício 

Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 

Universidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 12 de Outubro de 2021.

O Reitor, Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Avisos

Deliberação n.º 08D/CAD/2021 do 

Conselho Administrativo

Nos termos do n.º 2 do artigo 24.º dos Estatutos do Instituto 

Politécnico de Macau, aprovados pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 28/2019, o Conselho Administrativo delibera:

1. Delegar no membro do Conselho Administrativo, Lei 

Ngan Lin, vice-presidente do Instituto, a competência para a 

prática, nos termos da lei, dos seguintes actos, no âmbito da 

Academia de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade de Pequim e do Instituto Politécnico de Macau:
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36/PRE/2021

28/2019

(1) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a 

sua transferência para o ano seguinte;

(2) Autorizar faltas com perda de remuneração;

(3) Justificar faltas ou considerá-las injustificadas;

(4) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-

traordinárias ou por turnos, até ao limite previsto na lei;

(5) Estabelecer horários diferenciados dos horários normais 

de trabalho diurno ou nocturno e horários por turnos;

(6) Autorizar a participação dos trabalhadores em congres-

sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-

lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 

de Macau;

(7) Autorizar a deslocação, por um dia, de trabalhadores à 

República Popular da China e à Região Administrativa Espe-

cial de Hong Kong, de que resulte direito a ajudas de custo nos 

termos legais;

(8) Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens 

e serviços inscritos no orçamento privativo do Instituto Poli-

técnico de Macau, até ao montante de $100 000,00 (cem mil 

patacas), sendo o valor indicado reduzido para metade quando 

for autorizada a dispensa de concurso, de consulta ou de cele-

bração de contrato escrito.

2. A delegada pode subdelegar, na chefia da respectiva uni-

dade, as competências referidas no número anterior, que julgue 

adequadas ao bom funcionamento do Instituto.

3. A presente delegação é feita sem prejuízo dos poderes de 

avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados, ao abrigo da presente delegação de 

competências, cabe recurso hierárquico necessário.

5. A presente deliberação produz efeitos a partir da data da 

sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

6. São ratificados os actos praticados pela delegada, no âmbi-

to das competências ora delegadas, entre o dia 16 de Agosto de 

2021 e a data de publicação da presente deliberação no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 11 de Outubro de 2021.

O Conselho Administrativo do IPM:

O Presidente, Im Sio Kei.

A Secretária-Geral, Lei Vai Fong.

O representante da DSF, Chang Tou Keong Michel.

(Custo desta publicação $ 2 911,00)

Despacho n.º 36/PRE/2021

Nos termos da alínea 6) do n.º 2 do artigo 18.º dos Estatutos 

do Instituto Politécnico de Macau, aprovados pelo Regula-

mento Administrativo n.º 28/2019, e tendo em consideração o 



N.º 42 — 20-10-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14943

03D/CA D/2019

 

 $2,051.00

37/PRE/2021
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disposto no n.º 3 da Deliberação do Conselho Administrativo 

n.º 03D/CAD/2019, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 23 de Ou-

tubro de 2019, determino o seguinte:

1. Delegar no director, substituto, da Escola Superior de 

Artes, Lai Ming Hoi, a competência para assinar a correspon-

dência de mero expediente, necessária à instrução e tramitação 

dos processos e à execução das demais decisões tomadas supe-

riormente, no âmbito da Escola Superior de Artes.

2. E ainda subdelegar no director, substituto, da Escola Su-

perior de Artes, Lai Ming Hoi, a competência para a prática, 

nos termos da lei, dos seguintes actos, no âmbito da Escola Su-

perior de Artes:

1) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 

transferência para o ano seguinte;

2) Autorizar faltas com perda de remuneração; 

3) Justificar faltas ou considerá-las injustificadas. 

3. A presente delegação e subdelegação são feitas sem prejuí-

zo dos poderes de avocação e superintendência

4. Dos actos praticados, ao abrigo da presente delegação e 

subdelegação de competências, cabe recurso hierárquico ne-

cessário.

5. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 

publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

6. São ratificados os actos praticados pelo delegado e subde-

legado, no âmbito das competências ora delegadas e subdelega-

das, entre o dia 1 de Agosto de 2021 e a data da publicação do 

presente despacho no Boletim Oficial da Região Administrati-
va Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 11 de Outubro de 2021.

O Presidente do Instituto, Im Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 2 051,00)

Despacho n.º 37/PRE/2021

Nos termos do n.º 3 do artigo 18.º dos Estatutos do Instituto 

Politécnico de Macau, aprovados pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 28/2019, mando:

1. Delegar na vice-presidente do Instituto Politécnico de 

Macau, Lei Ngan Lin, a competência para fiscalizar o funcio-

namento da Academia de Enfermagem do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade de Pequim e do Instituto Politécnico 

de Macau.

2. A presente delegação é feita sem prejuízo dos poderes de 

avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente delegação de 

competências, cabe recurso hierárquico necessário.
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4. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 

publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

5. São ratificados os actos praticados pela delegada, no âm-

bito da competência ora delegada, entre o dia 16 de Agosto de 

2021 e a data da publicação do presente despacho no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 11 de Outubro de 2021.

O Presidente do Instituto, Im Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

Despacho n.º 38/PRE/2021

Nos termos da alínea 6) do n.º 2 do artigo 18.º dos Estatutos 

do Instituto Politécnico de Macau, aprovados pelo Regula-

mento Administrativo n.º 28/2019, e tendo em consideração o 

disposto no n.º 3 da Deliberação do Conselho Administrativo 

n.º 03D/CAD/2019, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 23 de 

Outubro de 2019, determino o seguinte:

1. Delegar na bibliotecária, substituta, Inês Lau, a compe-

tência para assinar a correspondência de mero expediente, 

necessária à instrução e tramitação dos processos e à execução 

das demais decisões tomadas superiormente, no âmbito da Bi-

blioteca.

2. E ainda subdelegar na bibliotecária, substituta, Inês Lau, 

a competência para a prática, nos termos da lei, dos seguintes 

actos, no âmbito da Biblioteca:

1) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 

transferência para o ano seguinte;

2) Autorizar faltas com perda de remuneração; 

3) Justificar faltas ou considerá-las injustificadas;

4) Estabelecer horários diferenciados dos horários normais 

de trabalho diurno ou nocturno;

5) Autorizar a realização de despesas destinadas à aquisi-

ção de recursos bibliotecários e outras despesas relacionadas, 

inseridas no orçamento privativo do Instituto Politécnico de 

Macau, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil patacas).

3. A presente delegação e subdelegação são feitas sem prejuí-

zo dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados, ao abrigo da presente delegação e 

subdelegação de competências, cabe recurso hierárquico ne-

cessário.

5. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 

publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

6. São ratificados os actos praticados pela delegada e subde-

legada, no âmbito das competências ora delegadas e subdelega-

das, entre o dia 1 de Setembro de 2021 e a data da publicação do 

presente despacho no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.



N.º 42 — 20-10-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14945

 

 $2,209.00

01/VP/2021

40/PR E/2019

04D/CA D/2019

 

 $1,937.00

02/VP/2021

40/PRE/2019

Instituto Politécnico de Macau, aos 11 de Outubro de 2021.

O Presidente do Instituto, Im Sio Kei.

(Custo desta publicação $ 2 209,00)

Despacho n.º 01/VP/2021

Nos termos da alínea (7) do n.º 1 e do n.º 2 do Despacho 

n.º 40/PRE/2019, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 23 de Outubro 

de 2019, e tendo em consideração o disposto no n.º 3 da Delibe-

ração do Conselho Administrativo n.º 04D/CAD/2019, publi-

cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 43, II Série, de 23 de Outubro de 2019, determino o 

seguinte:

1. Subdelegar no coordenador do Centro de Educação Con-

tínua, em regime de substituição, Lam Kai Keong, a compe-

tência para a prática, nos termos da lei, dos seguintes actos, no 

âmbito do Centro de Educação Contínua:

(1) Assinar a correspondência de mero expediente, neces-

sária à instrução e tramitação dos processos e à execução das 

demais decisões tomadas superiormente; 

(2) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a 

sua transferência para o ano seguinte;

(3) Autorizar faltas com perda de remuneração; 

(4) Justificar faltas ou considerá-las injustificadas;

(5) Outorgar, em nome do Instituto Politécnico de Macau, 

nos contratos relativos a cursos de curta duração do referido 

Centro, desde que esses contratos tenham sido previamente 

autorizados.

2. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 

de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 

de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 

publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

5. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 

âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 16 de 

Agosto de 2021 e a data da publicação do presente despacho no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 11 de Outubro de 2021.

A Vice-Presidente, Lei Ngan Lin.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Despacho n.º 02/VP/2021

Nos termos da alínea 8) do n.º 1 e do n.º 2 do Despacho 

n.º 40/PRE/2019, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 23 de Outubro 
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de 2019, e tendo em consideração o disposto no n.º 3 da Delibe-

ração do Conselho Administrativo n.º 04D/CAD/2019, publi-

cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 43, II Série, de 23 de Outubro de 2019, determino o 

seguinte:

1. Subdelegar na chefe do Serviço de Assuntos Académicos, 

Cheong Weng Lam, a competência para a prática, nos termos 

da lei, dos seguintes actos, no âmbito do Serviço de Assuntos 

Académicos, da Divisão de Admissão, Matrícula e Inscrição e 

da Divisão de Assuntos de Estudantes:

1) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 

à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 

decisões tomadas superiormente; 

2) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 

transferência para o ano seguinte;

3) Autorizar faltas com perda de remuneração; 

4) Justificar faltas ou considerá-las injustificadas;

5) Estabelecer horários diferenciados dos horários normais 

de trabalho diurno ou nocturno;

6) Autorizar a emissão de certidões de documentos arqui-

vados no Instituto Politécnico de Macau, com exclusão dos 

excepcionados por lei;

7) Assinar as certidões mencionadas na alínea anterior.

2. E ainda subdelegar na chefe do Serviço de Assuntos Aca-

démicos, Cheong Weng Lam, a competência para a prática dos 

seguintes actos:

1) Autorizar a devolução de cauções relacionadas com os es-

tudantes, nos termos da lei;

2) Assinar os documentos relativos à admissão dos alunos, 

desde que a admissão tenha sido previamente autorizada pela 

entidade competente.

3. A subdelegada pode subdelegar nos responsáveis das res-

pectivas divisões as competências dos dois números anterior-

mente mencionados neste despacho que julgue adequadas ao 

bom funcionamento dos serviços.

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 

de avocação e superintendência.

5. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 

de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

6. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 

publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

7. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 

âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 1 de Se-

tembro de 2021 e a data da publicação do presente despacho no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 11 de Outubro de 2021.

A Vice-Presidente, Lei Ngan Lin.

(Custo desta publicação $ 2 798,00)
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Despacho n.º 01/SGDC/2021

Tendo em consideração o disposto no n.º 3 do Despacho 

n.º 03/SG/2019, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 45, II Série, 2.º Suplemento, de 

6 de Novembro de 2019, determino:

1. Subdelegar na chefe da Divisão de Manutenção e De-

senvolvimento do Campus, Lei Weng I, a competência para a 

prática, nos termos da lei, dos seguintes actos, no âmbito da 

Divisão de Manutenção e Desenvolvimento do Campus:

1) Assinar a correspondência de mero expediente, necessária 

à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 

decisões tomadas superiormente; 

2) Autorizar o gozo de férias do pessoal e decidir sobre a sua 

transferência para o ano seguinte;

3) Autorizar faltas com perda de remuneração; 

4) Justificar faltas ou considerá-las injustificadas;

5) Autorizar a emissão de certidões de documentos arqui-

vados no Instituto Politécnico de Macau, com exclusão dos 

excepcionados por lei;

6) Assinar as certidões mencionadas na alínea anterior.

2. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 

de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados, ao abrigo da presente subdelegação 

de competências, cabe recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 

publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

5. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 

âmbito das competências ora subdelegadas, entre o dia 1 de Se-

tembro de 2021 e a data da publicação do presente despacho no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto Politécnico de Macau, aos 11 de Outubro de 2021.

O Chefe do Serviço de Gestão e Desenvolvimento do Cam-

pus, Chiu Ka Wai.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 

na Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 

Água, para controlador de tráfego marítimo de 2.ª 

classe, 1.º escalão

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 
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1.º 1233XXXX ..........................................78.17

2.º 5173XXXX ..........................................76.87

3.º 1258XXXX ..........................................75.70

4.º 1314XXXX ..........................................73.55

5.º 1245XXXX ..........................................72.12

6.º 1233XXXX ..........................................67.15

7.º 1224XXXX ..........................................65.43

8.º 5106XXXX ..........................................62.33

9.º 1227XXXX ..........................................60.68

10.º 1236XXXX ..........................................60.50

11.º 5169XXXX ..........................................59.85

12.º 1279XXXX ..........................................58.90

23/2017 14/2016

 

 

  

 $2,752.00

 

vagos, em regime de contrato administrativo de provimento, de 

controlador de tráfego marítimo de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de controlador de tráfego marítimo, da Direcção 

dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), e 

dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, 

de 20 de Janeiro de 2021:

Candidatos aprovados:

Ordem Nome N.º de BIR Classificação

 final

1.º Chio, Chi Fong 1233XXXX ..........................78,17

2.º Sio, Kin Fong 5173XXXX ...........................76,87

3.º Chan, Kit Fong 1258XXXX ..........................75,70

4.º Chio, Ka Wai 1314XXXX ...........................73,55

5.º Lam, Ian Teng 1245XXXX ..........................72,12

6.º Mac, Ka Man 1233XXXX ..........................67,15

7.º Lei, Kin Weng 1224XXXX ..........................65,43

8.º Iong, Kuan Tat 5106XXXX ..........................62,33

9.º Chan, Sin Tat 1227XXXX ..........................60,68

10.º Lo, Si Cheng 1236XXXX ..........................60,50

11.º Sun, Chi Long 5169XXXX ...........................59,85

12.º Lei, Un Teng 1279XXXX ..........................58,90

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 

interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 

concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à 

data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 30 de Setembro de 2021).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 28 de Setembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Lao Wai Chun, chefe de divisão.

Vogais: Chan Cheok Weng, técnico superior de 2.ª classe; e

Mak Sio Chuen Tome, controlador de tráfego marítimo 

especialista principal.

(Custo desta publicação $ 2 752,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
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23/2017 14/2016

ht tps://w w w.

marine.gov.mo/ https://www.safp.gov.mo/

 

 $1,654.00

 

TSEC-001-DSPA/2021

 

1.º 50 5200XXXX .............................. 65.02

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 23/2017, se encontra afixada no balcão de atendimento do 

Centro de Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos 

Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada 

da Barra, Macau, podendo ser consultada no local indicado, 

dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira en-

tre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas e 

sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 

17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica destes                       

Serviços (https://www.marine.gov.mo/) e na página electróni-

ca dos SAFP (https://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa 

da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao 

concurso de avaliação de competências profissionais ou funcio-

nais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preen-

chimento de um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão, da carreira de técnico superior, área de tecnologia das 

águas, em regime de contrato administrativo de provimento 

da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II 

Série, de 5 de Maio de 2021.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 8 de Outubro de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Lista

Regime de gestão uniformizada (Concurso 

n.º: TSEC-001-DSPA/2021) — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, 

na Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, 

para técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão 

(Área de engenharia civil)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do 

regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três 

lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior (área de engenharia civil), em regime 

de contrato administrativo de provimento da Direcção dos Ser-

viços de Protecção Ambiental, e dos que vierem a verificar-se 

nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 10, II Série, de 10 de Março de 2021:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 

cand.

 Nome  Classificação

 final

1.º 50 Wong, Son Hong 5200XXXX .......... 65,02
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2.º 21 1218XXXX .............................. 62.29

3.º 52 1422XXXX .............................. 61.88

4.º 5 5190XXXX .............................. 60.89

5.º 41 5194XXXX .............................. 59.53

6.º 22 5198XXXX .............................. 59.03

7.º 35 5213XXXX .............................. 58.19

8.º 18 5144XXXX .............................. 57.47

9.º 8 5180XXXX .............................. 57.21

10.º 48 1236XXXX .............................. 56.31

11.º 36 1236XXXX .............................. 55.41

12.º 2 5132XXXX .............................. 55.39

13.º 39 1253XXXX .............................. 54.72

14.º 44 1417XXXX .............................. 54.49

15.º 16 5179XXXX .............................. 51.47

16.º 14 1241XXXX .............................. 50.35

13 1304XXXX a

a 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016

 

 

  

 $3,738.00

Ordem N.º do 

cand.

 Nome  Classificação

 final

2.º 21 Lam, Weng Kin 1218XXXX .......... 62,29

3.º 52 Zhang, Xinjian 1422XXXX .......... 61,88

4.º 5 Choi, Sai Tat 5190XXXX .......... 60,89

5.º 41 U, Keng Hang 5194XXXX .......... 59,53

6.º 22 Lao, Kin Chi 5198XXXX .......... 59,03

7.º 35 Ng, Chi Wa 5213XXXX........... 58,19

8.º 18 Kuok, Chi Hong 5144XXXX ........... 57,47

9.º 8 Chu, Hok In 5180XXXX .......... 57,21

10.º 48 Wong, Peng Hong 1236XXXX .......... 56,31

11.º 36 Ng, Im I 1236XXXX .......... 55,41

12.º 2 Chan, Fu Kun 5132XXXX .......... 55,39

13.º 39 Tam, Chan Seng 1253XXXX .......... 54,72

14.º 44 Wen, Shijie 1417XXXX ........... 54,49

15.º 16 Ieong, Lek Kei 5179XXXX ........... 51,47

16.º 14 Ho, Chon Kit 1241XXXX .......... 50,35

Candidato excluído:

N.º do 

cand.

Nome Notas

13 Ho, Cheong Seng 1304XXXX (a)

Observação para o candidato excluído:

(a) Excluído por ter faltado à entrevista de selecção, nos ter-

mos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), com as altera-

ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), com as altera-

ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 

os candidatos podem interpor recurso para a entidade que 

autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 

contados do dia seguinte à data da publicação da presente lista 

no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

 (Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 11 de Outubro de 2021).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 29 de 

Setembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Chan Kwok Ho, chefe do Centro de Gestão de 

Infra-estruturas Ambientais.

Vogais: Kou Chi Hou, técnico superior assessor; e

Un Man Long, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 3 738,00)
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293/2018 54/GM//97

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

Lista

De acordo com o Despacho n.º 54/GM/97, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, 

referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 

instituições particulares, vem a Autoridade de Aviação Civil 

publicar a listagem do apoio concedido no 3.º trimeste de 2021: 

Entidade beneficiária
Data da 

atribuição do apoio

Montante 

subsidiado
Finalidade

UN Tin Hang

19/8/2021 $ 6,250.00 2021

Concessão do subsídio de estágio para o programa 

«Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Autoridade de Aviação Civil, aos 12 de Outubro de 2021. 

O Presidente da Autoridade de Aviação Civil, Chan Weng 
Hong.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Anúncio

Torna-se público que se tendo verificado a situação de vio-

lação do princípio da justiça nos procedimentos seguidos na 

prova de conhecimentos realizada no dia 8 de Novembro de 

2020, do concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 

para o preenchimento de um lugar vago de técnico superior 

de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 

de relações públicas, em regime de contrato administrativo 

de provimento, da Direcção dos Serviços Meteorológicos e 

Geofísicos, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até 

ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado 

no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Ma-
cau n.º 36, II Série, de 4 de Setembro de 2019, é rectificada e 

republicada, nos termos dos artigos 124.º e 126.º do Código do 

Procedimento Administrativo, a lista classificativa da prova de 

conhecimentos (prova escrita) encontra-se afixada na Direcção 

dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sita na Rampa do 

Observatório, Taipa Grande, Taipa, podendo ser consultada 

no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda 

a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,45 horas; 

sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,30 horas), e dis-

ponibilizadas na página electrónica da Direcção dos Serviços 

de Administração e Função Pública, em http://www.safp.gov.

mo/, bem como na página electrónica da Direcção dos Serviços 

Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.smg.gov.mo/.

 

 $1,144.00

 

http://www.

safp.gov.mo/ http://www.smg.gov.mo/



14952    42   2021  10  20 

 

 $1,620.00

 

293/2018

54/GM/97

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 15 

de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Leong Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

FUNDO PARA A PROTECÇÃO AMBIENTAL E A 

CONSERVAÇÃO ENERGÉTICA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, com a nova re-

dacção dada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, 

referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 

e a instituições particulares, vem o Fundo para a Protecção 

Ambiental e a Conservação Energética publicar a listagem do 

apoio concedido no 3.º trimeste de 2021:

Entidade beneficiária
Data da 

atribuição 

dos apoios

Montante 

subsidiado
Finalidade

Lei Wun Pui

6/9/2021 $150,839.00 32/2018

Apoio financeiro, de acordo com o Regula-

mento Administrativo n.º 32/2018, de 19 de 

Novembro, «Plano de Apoio Financeiro à 

Aquisição de Equipamentos e Veículos para o 

Sector de Recolha de Resíduos».

Total

$150,839.00

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energé-

tica, aos 8 de Outubro de 2021.

O Presidente do C.A., Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

 

 $1,541.00
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4 201/2021

N

ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

 

 $1,281.00

(Custo desta publicação $ 1 281,00)

    

 

4 203/2021

 

24G 3 H
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 $1,292.00

(Custo desta publicação $ 1 292,00)

    

 

4 202/2021

302 4 E

 

 $1,258.00

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M5

337

1 2 E
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 Sou Wai Cheong

 $2,096.00

(Custo desta publicação $ 2 096,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M5

336

2 2B H

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 Sou Wai Cheong

 $2,742.00

(Custo desta publicação $ 2 742,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M5

339

M a c a o 

Wudang Wuji Taichi Culture & Health-

-Preserving Association

15 L
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 Sou Wai Cheong

 $2,674.00

(Custo desta publicação $ 2 674,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Nativos Fraternal 
Nanhai Guicheng de Macau

2021/A S S/M5

338

Assoc iação 

Nativos Fraternal Nanhai Guicheng de 

Macau

160 -20 6 H

1. 

2. 

3. 

a

b

c

d
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 Sou Wai Cheong

 $3,953.00

(Custo desta publicação $ 3 953,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 

MACAU

  

CERTIFICADO

9/2021

1

30

Associação 

de Tiro de Macau, China

Associação de Tiro de Macau

Macau China, Shoot ing 

A s s o c i a t i o n M a c a u 

Shooting Association

 

 

 $726.00

(Custo desta publicação $ 726,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

Confraternidade Cristã Vida 
Nova de Macau

Christian New Life Fellowship 
(In Macau)

Certifico, para efeitos de publicação e 

registo nos Serviços de Identificação de Ma-

cau, que por instrumento particular outor-

gado em 11 de Outubro de 2021, arquivado 

e registado neste Cartório no livro a que se 

refere a alínea f) do n.º 1 do artigo 22.º do 

Código do Notariado, sob o n.º 20/2021, fo-

ram alterados integralmente os estatutos da 

associação com a denominação em epígrafe, 

cujos estatutos integrais são os seguintes:

Confraternidade Cristã 

Vida Nova de Macau

C h r i s t i a n New L i fe 

Fellowship (In Macau)

A

1. 

2 . 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

Cartório Privado, em Macau, aos 11 de 

Outubro de 2021. — A Notária, Mok I 
Leng.

11/96/M

(Isento do custo da publicação, ao abrigo 

do artigo 10.º da Lei n.º 11/96/M, de 12 de 

Agosto)
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 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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1. 

2. 

 

 

  

 $4,180.00

(Custo desta publicação $ 4 180,00)
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