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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Proc. Insolvência n.º CV3-21-0003-CFI 3.º Juízo Cível

Requerente: Yu Yongchun (Menor-Representado pelos seu 
pai Yu Guangxiang e sua mãe He Yingtao), residente em 澳門

𠜎雞街祐基大廈四樓H座.

Requerida: Li Yueshan, maior, divorciada, residente na 
República Popular da China.

Faz-se saber que, por sentença de 23 de Setembro de 2021, 
proferida nos presentes autos, foi declarada a insolvência da 
requerida 李月珊 (Li Yueshan), residente na República Popular 
da China, tendo sido fixado em 60 dias o prazo para os credores 
reclamarem os seus créditos, conforme o disposto no artigo 
1089.º, n.º 1, do C.P.C.

Foi nomeado administrador judicial o Sr. Dr. Song Xiaoyong/宋
小勇, com domicílio na Avenida do Infante D. Henrique, n.os 47-53, 
The Macau Square, 11.º andar, «M», Macau.

Tribunal Judicial de Base, aos 27 de Setembro de 2021.

O Juiz, Chan Chi Weng.

O Escrivão Judicial Principal, Aníbal Gonçalves.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

初 級 法 院

公 告

無償還能力案第CV3-21-0003-CFI號 第三民事法庭

申請人：余永淳（未成年人——由其父親余廣祥及母親何映

桃代表），居住於澳門𠜎雞街祐基大廈四樓H座。

被申請人：李月珊，成年，離婚，現居於中國。

現根據二零二一年九月二十三日在本卷宗所立之判決書已宣

告被申請人李月珊，現居於中國，已無償還能力，根據《民事訴

訟法典》第1089條第1款之規定，已訂定期限60天予債權人提出

其清償債權。

已委任宋小勇律師，職業住所在澳門殷皇子大馬路47-53號

澳門廣場11樓M座，為司法管理人。

二零二一年九月二十七日於初級法院

法官 陳志榮

首席書記員 Aníbal Gonçalves

（是項刊登費用為 $1,258.00）

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

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/178498

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Móveis, nomeadamente, mesas, cadei-

ras, sofás, sofás [couches], camas, otomanas, bancos 

seccionais, bancos, colchões de berço, almofadas e 

almofadas [travasseiros]; cadeiras de praia, mesas de 

praia.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,397

[210]  N.º : N/178500

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés nomeada-

mente sacos de cama, cobertores para embalar, prote-

ções almofadadas para berços, lençóis de berço ajusta-

dos, saias de berço, cobertores de berço, e coberturas 

de fraldas excepto de papel (têxtil); cobertas para 

cama; cobertores; cobertores para bebés e crianças; 

cueiros (cobertores); mantas (cobertas para móveis); 

toalhas de praia.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,397

[210]  N.º : N/178501

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

e bebés nomeadamente, camisolas, vestuário de dor-

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

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

berturas (vestuário); chapéus; chapéus para lactentes, 

bebés, crianças pequenas e crianças; pulôveres com 

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

roupões; cachecóis; xailes; camisas; ligaduras (rou-

pa); t-shirts, camisetas, camisas para lactentes, bebés, 

crianças de tenra e crianças; calções; cobertores para 

vestir sob a forma de cobertores com mangas; bonés, 

botas de bebé; macacões; roupas estampadas [ cree-

pers ]; chapelaria para bebés e crianças; casacos para 
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bebés e crianças; mitenes; pijamas para bebés e crian-

ças; cuecas; calças; roupões; camisas para lactentes, 

bebés, crianças de tenra e crianças; pantufas; roupas 

para embalar; t-shirts para bebés e crianças; tops; 

babetes de pano para crianças e bebés; vestuário de 

homen, mulher e criança nomeadamente coberturas 

(vestuário), vestidos que também podem ser usados 

como toalhas, pulôveres com capuz, túnicas longas 

para uso informal em casa, leggings [calças], calças 

casuais, roupa casual e confortável, calças, parcas, san-

dálias e sapatos de praia, sarongs, cachecóis, camisas, 

vestuário para surf, vestuário para nadar para homem 

e senhora, fatos de banho, tops, ponchos, calções, cal-

ças, calças de treino, pantufas; calções para surf, cal-

ções de banho, fatos de banho, sapatos, camisas pólo, 

vestuário desporto peça-única, blusas, camisolas, casa-

cos cintados, casacos, camisolas com motivos, corpe-

tes, vestidos, saias, calças, roupa de surf, vestuário de 

praia, fatos isotérmicos, coletes isotérmicos [vestuário], 

botas isotérmicos [calçado], luvas isotérmicas, capuz 

isotérmico [chapelaria], calções isotérmicos [vestuário] 

e tops isotérmicos [vestuário]; roupas de desporto pro-

tectoras de abrasão e queimaduras solares nomeada-

mente, camisas e coletes.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,397

[210]  N.º : N/178507

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Móveis, nomeadamente, mesas, cadei-

ras, sofás, sofás [couches], camas, otomanas, bancos 

seccionais, bancos, colchões de berço, almofadas e 

almofadas [travasseiros]; cadeiras de praia, mesas de 

praia.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,467

[210]  N.º : N/178509

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés nomeada-

mente sacos de cama, cobertores para embalar, prote-

ções almofadadas para berços, lençóis de berço ajusta-

dos, saias de berço, cobertores de berço, e coberturas 

de fraldas excepto de papel (têxtil); cobertas para 

cama; cobertores; cobertores para bebés e crianças; 

cueiros (cobertores); mantas (cobertas para móveis); 

toalhas de praia.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,467

[210]  N.º : N/178510

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

e bebés nomeadamente, camisolas, vestuário de dor-

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

única; babetes de tecido para crianças e bebés; co-
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berturas (vestuário); chapéus; chapéus para lactentes, 

bebés, crianças pequenas e crianças; pulôveres com 

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

roupões; cachecóis; xailes; camisas; ligaduras (rou-

pa); t-shirts, camisetas, camisas para lactentes, bebés, 

crianças de tenra e crianças; calções; cobertores para 

vestir sob a forma de cobertores com mangas; bonés, 

botas de bebé; macacões; roupas estampadas [ cree-

pers ]; chapelaria para bebés e crianças; casacos para 

bebés e crianças; mitenes; pijamas para bebés e crian-

ças; cuecas; calças; roupões; camisas para lactentes, 

bebés, crianças de tenra e crianças; pantufas; roupas 

para embalar; t-shirts para bebés e crianças; tops; 

babetes de pano para crianças e bebés; vestuário de 

homen, mulher e criança nomeadamente coberturas 

(vestuário), vestidos que também podem ser usados 

como toalhas, pulôveres com capuz, túnicas longas 

para uso informal em casa, leggings [calças], calças 

casuais, roupa casual e confortável, calças, parcas, san-

dálias e sapatos de praia, sarongs, cachecóis, camisas, 

vestuário para surf, vestuário para nadar para homem 

e senhora, fatos de banho, tops, ponchos, calções, cal-

ças, calças de treino, pantufas; calções para surf, cal-

ções de banho, fatos de banho, sapatos, camisas pólo, 

vestuário desporto peça-única, blusas, camisolas, casa-

cos cintados, casacos, camisolas com motivos, corpe-

tes, vestidos, saias, calças, roupa de surf, vestuário de 

praia, fatos isotérmicos, coletes isotérmicos [vestuário], 

botas isotérmicos [calçado], luvas isotérmicas, capuz 

isotérmico [chapelaria], calções isotérmicos [vestuário] 

e tops isotérmicos [vestuário]; roupas de desporto pro-

tectoras de abrasão e queimaduras solares nomeada-

mente, camisas e coletes.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,467

[210]  N.º : N/178516

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Móveis, nomeadamente, mesas, cadei-

ras, sofás, sofás [couches], camas, otomanas, bancos 

seccionais, bancos, colchões de berço, almofadas e 

almofadas [travasseiros]; cadeiras de praia, mesas de 

praia.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,513

[210]  N.º : N/178518

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés nomeada-

mente sacos de cama, cobertores para embalar, prote-

ções almofadadas para berços, lençóis de berço ajusta-

dos, saias de berço, cobertores de berço, e coberturas 

de fraldas excepto de papel (têxtil); cobertas para 

cama; cobertores; cobertores para bebés e crianças; 

cueiros (cobertores); mantas (cobertas para móveis); 

toalhas de praia.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,513

[210]  N.º : N/178519

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 25

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

e bebés nomeadamente, camisolas, vestuário de dor-

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

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

berturas (vestuário); chapéus; chapéus para lactentes, 

bebés, crianças pequenas e crianças; pulôveres com 

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

roupões; cachecóis; xailes; camisas; ligaduras (rou-

pa); t-shirts, camisetas, camisas para lactentes, bebés, 

crianças de tenra e crianças; calções; cobertores para 

vestir sob a forma de cobertores com mangas; bonés, 

botas de bebé; macacões; roupas estampadas [ cree-

pers ]; chapelaria para bebés e crianças; casacos para 

bebés e crianças; mitenes; pijamas para bebés e crian-

ças; cuecas; calças; roupões; camisas para lactentes, 

bebés, crianças de tenra e crianças; pantufas; roupas 

para embalar; t-shirts para bebés e crianças; tops; 

babetes de pano para crianças e bebés; vestuário de 

homen, mulher e criança nomeadamente coberturas 

(vestuário), vestidos que também podem ser usados 

como toalhas, pulôveres com capuz, túnicas longas 

para uso informal em casa, leggings [calças], calças 

casuais, roupa casual e confortável, calças, parcas, san-

dálias e sapatos de praia, sarongs, cachecóis, camisas, 

vestuário para surf, vestuário para nadar para homem 

e senhora, fatos de banho, tops, ponchos, calções, cal-

ças, calças de treino, pantufas; calções para surf, cal-

ções de banho, fatos de banho, sapatos, camisas pólo, 

vestuário desporto peça-única, blusas, camisolas, casa-

cos cintados, casacos, camisolas com motivos, corpe-

tes, vestidos, saias, calças, roupa de surf, vestuário de 

praia, fatos isotérmicos, coletes isotérmicos [vestuário], 

botas isotérmicos [calçado], luvas isotérmicas, capuz 

isotérmico [chapelaria], calções isotérmicos [vestuário] 

e tops isotérmicos [vestuário]; roupas de desporto pro-

tectoras de abrasão e queimaduras solares nomeada-

mente, camisas e coletes.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,513

[210]  N.º : N/179249

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

[730]  Requerente : Vistra Group Holdings S.A.

  Endereço : 14, rue Edward Steichen, Luxembourg 

L-2540, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179251

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

[730]  Requerente : Vistra Group Holdings S.A.

  Endereço : 14, rue Edward Steichen, Luxembourg 

L-2540, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179518

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : ROBERT WAN HOLDING

  Endereço : Archipel des Gambiers Atoll de Ma-

rutea Sud 98755 Gambier

  Nacionalidade :  Polinésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, em lojas 

ou num sítio web comercial, de artigos de joalharia, 

jóias, artigos de relojoaria; apresentação de artigos 

de joalharia, jóias e artigos de relojoaria, em todos os 

meios de comunicação, para fins de venda a retalho; 

promoção de vendas [prestada a terceiros]; serviços de 

consultadoria de negócios relacionados com franchi-

sing; publicidade comercial; serviços relacionados com 

franchising; administração de assuntos de negócios 
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de franquias; assistência na gestão de negócios comer-

ciais de franchising; serviços de consultoria comercial 

relacionados com o estabelecimento e exploração de 

franchises; serviços de assessoria comercial relaciona-

dos com o estabelecimento de franchisings; serviços de 

assessoria de negócios relacionados com a operação de 

franchisings; assistência empresarial relacionada com 

franchising; serviços de assistência de negócios rela-

cionada com o estabelecimento de negócios de fran-

quias; serviços de assessoria em gestão de negócios 

relacionados com franchising; serviços de franchising, 

incluindo compras em grupo, publicidade em grupo; 

assistência em gestão de empresas no âmbito de con-

tratos de franchising; assistência na comercialização 

de produtos, no âmbito de um contrato de franchising; 

assessoria comercial relacionada com franchising; 

prestação de assistência empresarial no estabelecimen-

to de franquias; fornecimento de assistência comercial 

em operações de franquia; prestação de informações 

de negócios relacionadas com franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de produtos e serviços 

para terceiros [serviços de]; publicidade; organização 

de exposições e feiras comerciais com fins comerciais 

ou promocionais; afixação de cartazes; distribuição 

e difusão de material publicitário [folhetos, prospe-

tos, impressos, amostras]; distribuição de material 

publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amos-

tras]; publicidade por correspondência; atualização 

de documentação publicitária; decoração de montras; 

demonstração de produtos; difusão (distribuição) de 

amostras de publicidade; serviços de modelos para fins 

publicitários ou de promoção de vendas; serviços de 

revistas de imprensa; gestão de negócios comerciais; 

administração comercial; serviços de aconselhamen-

to e informação comercial aos consumidores [loja do 

consumidor]; serviços de comparação de preços; servi-

ços de telemarketing; gestão administrativa de ofertas 

promocionais; organização de operações promocionais 

e publicitárias tendo em vista a fidelização de clientes; 

gestão administrativa de hotéis; serviços de agências 

de importação-exportação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179520

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : ROBERT WAN HOLDING

  Endereço : Archipel des Gambiers Atoll de Ma-

rutea Sud 98755 Gambier Polinésia Francesa

  Nacionalidade :  Polinésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, em lojas 

ou num sítio web comercial, de artigos de joalharia, 

jóias, artigos de relojoaria; apresentação de artigos 

de joalharia, jóias e artigos de relojoaria, em todos os 

meios de comunicação, para fins de venda a retalho; 

promoção de vendas [prestada a terceiros]; serviços de 

consultadoria de negócios relacionados com franchi-

sing; publicidade comercial; serviços relacionados com 

franchising; administração de assuntos de negócios 

de franquias; assistência na gestão de negócios comer-

ciais de franchising; serviços de consultoria comercial 

relacionados com o estabelecimento e exploração de 

franchises; serviços de assessoria comercial relaciona-

dos com o estabelecimento de franchisings; serviços de 

assessoria de negócios relacionados com a operação de 

franchisings; assistência empresarial relacionada com 

franchising; serviços de assistência de negócios rela-

cionada com o estabelecimento de negócios de fran-

quias; serviços de assessoria em gestão de negócios 

relacionados com franchising; serviços de franchising, 

incluindo compras em grupo, publicidade em grupo; 

assistência em gestão de empresas no âmbito de con-

tratos de franchising; assistência na comercialização 

de produtos, no âmbito de um contrato de franchising; 

assessoria comercial relacionada com franchising; 

prestação de assistência empresarial no estabelecimen-

to de franquias; fornecimento de assistência comercial 

em operações de franquia; prestação de informações 

de negócios relacionadas com franchising; administra-

ção comercial do licenciamento de produtos e serviços 

para terceiros [serviços de]; publicidade; organização 

de exposições e feiras comerciais com fins comerciais 

ou promocionais; afixação de cartazes; distribuição 

e difusão de material publicitário [folhetos, prospe-

tos, impressos, amostras]; distribuição de material 

publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amos-

tras]; publicidade por correspondência; atualização 

de documentação publicitária; decoração de montras; 

demonstração de produtos; difusão (distribuição) de 

amostras de publicidade; serviços de modelos para fins 

publicitários ou de promoção de vendas; serviços de 

revistas de imprensa; gestão de negócios comerciais; 

administração comercial; serviços de aconselhamen-

to e informação comercial aos consumidores [loja do 
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consumidor]; serviços de comparação de preços; servi-

ços de telemarketing; gestão administrativa de ofertas 

promocionais; organização de operações promocionais 

e publicitárias tendo em vista a fidelização de clientes; 

gestão administrativa de hotéis; serviços de agências 

de importação-exportação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180558

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

[730]  Requerente : EDELWEISS GMBH & CO. KG

  Endereço : Oberstdorfer Strasse 7, Kempten - 

87435, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sobremesas (confeitaria), ingredien-

tes para padaria incluindo misturas de queijo em pó, 

gelados / misturas de gelado, sendo que nenhum dos 

produtos precedentes contêm chocolate ou cacau, ou 

contêm aromas ou sabores de cacau e chocolate.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180560

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

[730]  Requerente : EDELWEISS GMBH & CO. KG

  Endereço : Oberstdorfer Strasse 7, Kempten - 

87435, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sobremesas (confeitaria), ingredientes 

para padaria incluindo misturas de queijo em pó, gela-

dos / misturas de gelado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181114

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Coperni UK Limited

  Endereço : 2 Arundel Street, 4th Floor, London, 

WC2R 3DA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos de sol; óculos; estojos para 

óculos; software; publicações electrónicas (descarregá-

veis).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181115

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Coperni UK Limited

  Endereço : 2 Arundel Street, 4th Floor, London, 

WC2R 3DA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; jóias; 

pedras preciosas; instrumentos horológicos e crono-

métricos; relógios de parede e de mesa e relógios de 

pulso; crachás (em metais preciosos); porta-chaves; 

caixas decorativas (em metais preciosos); broches (joa-

lharia); botões de punho; brincos; medalhões; colares; 

pingentes (joalharia); alfinetes (joalharia); partes e 

acessórios para todos esses produtos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181116

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Coperni UK Limited

  Endereço : 2 Arundel Street, 4th Floor, London, 

WC2R 3DA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bagagens; malas; malas de mão; sacos 

de viagem; baús e malas de viagem; guarda-chuvas, 

guarda-sóis (sombrinhas) e bengalas; carteiras de bol-

so; bolsas porta-moedas; mochilas (com duas alças); 

mochilas; estojos para produtos de toilette (vendidos 

vazios); estojos para cosméticos (vendidos vazios); sa-

cos vazios para guardar artigos de higiene e maquilha-

gem; bolsas de cintura; estojos em couro; pastas (male-

tas); partes e acessórios para todos esses produtos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181117

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Coperni UK Limited

  Endereço : 2 Arundel Street, 4th Floor, London, 

WC2R 3DA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; cin-

tos (vestuário); luvas (vestuário); cachecóis; gravatas; 

meias de malha; peúgas; chinelos; roupa interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181118

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : Coperni UK Limited

  Endereço : 2 Arundel Street, 4th Floor, London, 

WC2R 3DA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho e serviços 

de vendas a retalho online relacionados com vestuário, 

calçado, chapelaria, óculos, óculos de sol, joalharia, 

malas, bagagens, artigos de higiene, cosméticos, perfu-

maria, óleos essenciais, produtos de saúde e de beleza 

e preparações para o corpo, olhos, cabelo e unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181203

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : INFINITE INTERACTIVE LI-

MITED

  Endereço : The Grand Pavil ion Commercial 

Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P. O. Box 

35052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de computador des-

carregável; programas de jogos de vídeo descarregá-

veis; discos de vídeo e fitas de vídeo com desenhos ani-

mados; software de jogos de computador descarregável 

através de redes informáticas mundiais e dispositivos 

sem fios; óculos inteligentes, nomeadamente, óculos 

de realidade virtual; dispositivos de uso corporal para 

registo de actividade física; auscultadores para jogos 

de realidade virtual; fontes de alimentação móveis sob 

a forma de baterias recarregáveis; dispositivos de rea-

lidade virtual para colocar sobre a cabeça, especifica-

mente ecrãs de vídeo; programas de computador des-

carregáveis para jogos de vídeo e jogos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181204

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : INFINITE INTERACTIVE LI-

MITED

  Endereço : The Grand Pavil ion Commercial 

Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P. O. Box 

35052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Fornecimento de fóruns em linha; for-

necimento de fóruns em linha para transferência de 

mensagens entre utilizadores de computador; serviços 

de envio de mensagens por rede digital; troca electró-

nica de dados armazenados em bases de dados através 

de redes de telecomunicações; transmissão electrónica 

de documentos de dados através de terminais de com-

putadores; serviços de videoconferência.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181205

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : INFINITE INTERACTIVE LI-

MITED

  Endereço : The Grand Pavil ion Commercial 

Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P. O. Box 

35052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de instrução, nomeadamente 

instrução no domínio do desenvolvimento de software 

para jogos de computador; organização de competi-

ções de jogos de desportos electrónicos; organização 

de jogos; serviços de jogos de computador fornecidos 

em linha a partir de uma rede informática; serviços de 

entretenimento, nomeadamente fornecimento de com-

petições de jogos em linha; fornecimento de jogos em 

linha numa rede informática; aluguer de equipamento 

de jogos; produção de vídeo; fornecimento de vídeos 

em linha com jogos de computador não descarregáveis; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha 

para terceiros, não descarregáveis sob a forma de re-

vistas especializadas no domínio do software de jogos 

de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181206

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : INFINITE INTERACTIVE LI-

MITED

  Endereço : The Grand Pavil ion Commercial 

Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P. O. Box 

35052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos para terceiros; concepção e desenvolvimento 

de produtos multimédia; design industrial; programa-

ção de jogos de computador; concepção e desenvolvi-

mento de software de jogos de computador; platafor-

ma como serviço (PaaS) com plataformas de software 

para jogos móveis; conversão de dados ou documentos 

de suporte físico para formato electrónico; design de 

animação para terceiros; serviço de backup electróni-

co de dados; design de artes gráficas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181616

[220]  Data de pedido : 2021/04/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181974

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : Almirall, S.A.

  Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Bar-

celona, Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, designadamente 

formação e ensino no domínio da medicina; realização 

de aulas, workshops, seminários e conferências sobre a 

educação na área das doenças e distúrbios dermatoló-

gicos e do uso dos respectivos dispositivos médicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho (pantone 2034); 

azul (pantone 295); verde menta (pantone 566); ama-

relo (pantone 1205).

[210]  N.º : N/182016

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Beter Bed Holding N.V.

  Endereço : Linie 27, 5405 AR Uden, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Colchões; mobiliário e mobiliário de 

quarto, incluindo camas, colchões de molas, colchões 

de água, colchões de ar, estrados de cama, sofás-cama 

e mesas-de-cabeceira; acessórios de cama, excepto 

roupa de cama; almofadas e travesseiros; espelhos, 

armários, guarda-roupas, fraldários de parede, escri-

vaninhas, estrados de ripas e estrados de rede para ca-
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mas, estrados de cama, bases para colchões, poltronas, 

sofás e pufes (mobiliário), bem como peças para todos 

os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182146

[220]  Data de pedido : 2021/04/30

[730]  Requerente : GEOPOST

  Endereço : 26 rue Guynemer 92130 Issy-les-Mou-

lineaux France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/08  França

N.º 214719461

[210]  N.º : N/182155

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : ARTESSENCE FZC

  Endereço : PO Box No. 49192 Elob Office No. 

E2-127G-14 Hamriyah Free Zone Sharjah United 

Arab Emirates

  Nacionalidade :  Emirados Ára-

bes Unidos

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria, desodorizantes para hu-

manos, água-de-colónia, água-de-toilette, âmbar [per-

fume], óleos para perfumes e aromas, incenso, óleos 

essenciais, preparações de fragrâncias para perfumar 

o ambiente, sais de banho não para uso medicinal, pre-

parações para banho não para uso medicinal, cosmé-

ticos, kits de cosméticos, cremes para os cuidados da 

pele, géis de massagem para as mãos e o corpo sem ser 

para uso medicinal e loções cosméticas para o corpo, 

perfumes para os cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182156

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : ARTESSENCE FZC
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  Endereço : PO Box No. 49192 Elob Office No. 

E2-127G-14 Hamriyah Free Zone Sharjah United 

Arab Emirates

  Nacionalidade :  Emirados Ára-

bes Unidos

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria, desodorizantes para hu-

manos, água-de-colónia, água-de-toilette, âmbar [per-

fume], óleos para perfumes e aromas, incenso, óleos 

essenciais, preparações de fragrâncias para perfumar 

o ambiente, sais de banho não para uso medicinal, pre-

parações para banho não para uso medicinal, cosmé-

ticos, kits de cosméticos, cremes para os cuidados da 

pele, géis de massagem para as mãos e o corpo sem ser 

para uso medicinal e loções cosméticas para o corpo, 

perfumes para os cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182177

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Afterpay Australia Pty Ltd

  Endereço : Level 5, 406 Collins Street, Melbour-

ne, Victoria, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços f inanceiros e monetários 

incluindo serviços financeiros operados através de 

cartão, serviços financeiros informatizados, condução 

de transações financeiras, serviço de pagamento fi-

nanceiro, serviços de transações financeiras, serviços 

de pagamento electrónico, pagamento de facturas e 

contas financeiras para terceiros, serviços de cartões 

para transações de pagamento, serviços financeiros 

informatizados de transferência de fundos, transfe-

rência electrónica de fundos, transferência de fundos, 

provisão de serviços de transacções relacionados com 

transacções nos pontos de venda, serviços financeiros 

acessíveis através de cartão e serviços financeiros ope-

rados por cartões.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/10  Hong Kong, 

China N.º 305443308

[210]  N.º : N/182180

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Afterpay Australia Pty Ltd

  Endereço : Level 5, 406 Collins Street, Melbour-

ne, Victoria, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços f inanceiros e monetários 

incluindo serviços financeiros operados através de 

cartão, serviços financeiros informatizados, condução 

de transações financeiras, serviço de pagamento fi-

nanceiro, serviços de transações financeiras, serviços 

de pagamento electrónico, pagamento de facturas e 

contas financeiras para terceiros, serviços de cartões 

para transações de pagamento, serviços financeiros 

informatizados de transferência de fundos, transfe-

rência electrónica de fundos, transferência de fundos, 

provisão de serviços de transacções relacionados com 

transacções nos pontos de venda, serviços financeiros 

acessíveis através de cartão e serviços financeiros ope-

rados por cartões.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/10  Hong Kong, 

China N.º 305443290

[210]  N.º : N/182210

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 601 24

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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苿

髪

䚲

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182213

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 601 24

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

苿

髪

䚲

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182218

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

[730]  Requerente : Visterra, Inc.

  Endereço : 275 2nd Avenue, Waltham, Massachu-

setts 02451, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e agentes 

terapêuticos na natureza de produtos biológicos para 

uso farmacêutico e médico para o tratamento de doen-

ças infecciosas, renais e inflamatórias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/310,437

[210]  N.º : N/182219

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

[730]  Requerente : Visterra, Inc.

  Endereço : 275 2nd Avenue, Waltham, Massachu-

setts 02451, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e agentes 

terapêuticos na natureza de produtos biológicos para 

uso farmacêutico e médico para o tratamento de doen-

ças infecciosas, renais e inflamatórias.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2020/11/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/310,439

[210]  N.º : N/182286

[220]  Data de pedido : 2021/05/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 601 24

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

苿

髪

䚲

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182393

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte de passageiros 

e mercadorias através de comboio, autocarro, autocar-

ros ligeiros, furgonetas, por estrada, via marítima e via 

aérea; serviços de operação de autocarros, autocarros 

ligeiros, metro ligeiro e comboio de levitação mag-

nética, e furgonetas como transportes para estações 

ferroviárias; serviços de operação de veículos motori-

zados, autocarros, autocarros ligeiros, metro ligeiro e 

comboio de levitação magnética, e furgonetas; serviços 

de operação pública de autocarros, autocarros ligei-

ros, metro ligeiro e comboio de levitação magnética, 

e furgonetas; transporte de passageiros (viajantes); 

serviços de estacionamento de automóveis; serviços de 

assistência terrestre em aeroportos; acompanhamen-

to de passageiros (viajantes); armazenamento, carga 

manuseamento e rastreio de bagagens e de bagagens 

deixadas e perdidas; fornecimento de informações 

sobre voos; serviços de agência para a organização de 

documentação de viagens para pessoas; transporte e 

transferências de passageiros e tripulações; serviços de 

motoristas; aluguer de veículos terrestres e de condu-

tores; serviços de transporte protegido; transporte de 

passageiros por comboio, autocarros, autocarros ligei-

ros, metro ligeiro e comboio de levitação magnética, 

e furgonetas; serviços de agência de viagens; aluguer 

de parque de estacionamento; arrendamento e aluguer 

de veículos, vagões ferroviários de todos os tipos, ca-

miões, camionetas de caixa aberta, carros, motociclos, 

becicletas, autocarros, autocarros ligeiros, metro li-

geiro e comboio de levitação magnética, e furgonetas; 

envio de mercadorias; serviços transitários; serviços 

de transporte por caminho de ferro; serviços de in-

formação e aconselhamento, também online, relacio-

nada com os serviços acima mencionados; serviços de 

bilheteria para transporte de passageiros; serviços de 

reserva de bilhetes para viagens; provisão de notícias 

e informação relacionada com transporte; serviços de 

planeamento de transporte; informações sobre horá-

rios de voos e autocarros; fornecimento de indicações/ 

direcções para fins de viagem; serviços de emissão e 

venda de bilhetes para viagens e transporte através de 

contacto electrónico e comunicação com os clientes.

[540]  Marca : 

  Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 

209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 
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excluiu-se «serviços de agente de turismo e de bilhe-

teira», por pertencer a outra classe.

[210]  N.º : N/182394

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte de passageiros 

e mercadorias através de comboio, autocarro, autocar-

ros ligeiros, furgonetas, por estrada, via marítima e via 

aérea; serviços de operação de autocarros, autocarros 

ligeiros, metro ligeiro e comboio de levitação mag-

nética, e furgonetas como transportes para estações 

ferroviárias; serviços de operação de veículos motori-

zados, autocarros, autocarros ligeiros, metro ligeiro e 

comboio de levitação magnética, e furgonetas; serviços 

de operação pública de autocarros, autocarros ligei-

ros, metro ligeiro e comboio de levitação magnética, 

e furgonetas; transporte de passageiros (viajantes); 

serviços de estacionamento de automóveis; serviços de 

assistência terrestre em aeroportos; acompanhamen-

to de passageiros (viajantes); armazenamento, carga 

manuseamento e rastreio de bagagens e de bagagens 

deixadas e perdidas; fornecimento de informações 

sobre voos; serviços de agência para a organização de 

documentação de viagens para pessoas; transporte e 

transferências de passageiros e tripulações; serviços de 

motoristas; aluguer de veículos terrestres e de condu-

tores; serviços de transporte protegido; transporte de 

passageiros por comboio, autocarros, autocarros ligei-

ros, metro ligeiro e comboio de levitação magnética, 

e furgonetas; serviços de agência de viagens; aluguer 

de parque de estacionamento; arrendamento e aluguer 

de veículos, vagões ferroviários de todos os tipos, ca-

miões, camionetas de caixa aberta, carros, motociclos, 

becicletas, autocarros, autocarros ligeiros, metro li-

geiro e comboio de levitação magnética, e furgonetas; 

envio de mercadorias; serviços transitários; serviços 

de transporte por caminho de ferro; serviços de in-

formação e aconselhamento, também online, relacio-

nada com os serviços acima mencionados; serviços de 

bilheteria para transporte de passageiros; serviços de 

reserva de bilhetes para viagens; provisão de notícias 

e informação relacionada com transporte; serviços de 

planeamento de transporte; informações sobre horá-

rios de voos e autocarros; fornecimento de indicações/ 

direcções para fins de viagem; serviços de emissão e 

venda de bilhetes para viagens e transporte através de 

contacto electrónico e comunicação com os clientes.

[540]  Marca : 

  Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 

209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de agente de turismo e de bilhe-

teira», por pertencer a outra classe.

[210]  N.º : N/182395

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte de passageiros 

e mercadorias através de comboio, autocarro, autocar-

ros ligeiros, furgonetas, por estrada, via marítima e via 

aérea; serviços de operação de autocarros, autocarros 

ligeiros, metro ligeiro e comboio de levitação mag-

nética, e furgonetas como transportes para estações 

ferroviárias; serviços de operação de veículos motori-

zados, autocarros, autocarros ligeiros, metro ligeiro e 

comboio de levitação magnética, e furgonetas; serviços 

de operação pública de autocarros, autocarros ligei-

ros, metro ligeiro e comboio de levitação magnética, 

e furgonetas; transporte de passageiros (viajantes); 

serviços de estacionamento de automóveis; serviços de 

assistência terrestre em aeroportos; acompanhamen-

to de passageiros (viajantes); armazenamento, carga 

manuseamento e rastreio de bagagens e de bagagens 

deixadas e perdidas; fornecimento de informações 

sobre voos; serviços de agência para a organização de 

documentação de viagens para pessoas; transporte e 

transferências de passageiros e tripulações; serviços de 

motoristas; aluguer de veículos terrestres e de condu-

tores; serviços de transporte protegido; transporte de 

passageiros por comboio, autocarros, autocarros ligei-

ros, metro ligeiro e comboio de levitação magnética, 

e furgonetas; serviços de agência de viagens; aluguer 

de parque de estacionamento; arrendamento e aluguer 

de veículos, vagões ferroviários de todos os tipos, ca-

miões, camionetas de caixa aberta, carros, motociclos, 
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becicletas, autocarros, autocarros ligeiros, metro li-

geiro e comboio de levitação magnética, e furgonetas; 

envio de mercadorias; serviços transitários; serviços 

de transporte por caminho de ferro; serviços de in-

formação e aconselhamento, também online, relacio-

nada com os serviços acima mencionados; serviços de 

bilheteria para transporte de passageiros; serviços de 

reserva de bilhetes para viagens; provisão de notícias 

e informação relacionada com transporte; serviços de 

planeamento de transporte; informações sobre horá-

rios de voos e autocarros; fornecimento de indicações/ 

direcções para fins de viagem; serviços de emissão e 

venda de bilhetes para viagens e transporte através de 

contacto electrónico e comunicação com os clientes.

[540]  Marca : 

  Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 

209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de agente de turismo e de bilhe-

teira», por pertencer a outra classe.

[210]  N.º : N/182396

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : MTR Corporation Limited

  Endereço : MTR Headquarters Building, Telford 

Plaza, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte de passageiros 

e mercadorias através de comboio, autocarro, autocar-

ros ligeiros, furgonetas, por estrada, via marítima e via 

aérea; serviços de operação de autocarros, autocarros 

ligeiros, metro ligeiro e comboio de levitação mag-

nética, e furgonetas como transportes para estações 

ferroviárias; serviços de operação de veículos motori-

zados, autocarros, autocarros ligeiros, metro ligeiro e 

comboio de levitação magnética, e furgonetas; serviços 

de operação pública de autocarros, autocarros ligei-

ros, metro ligeiro e comboio de levitação magnética, 

e furgonetas; transporte de passageiros (viajantes); 

serviços de estacionamento de automóveis; serviços de 

assistência terrestre em aeroportos; acompanhamen-

to de passageiros (viajantes); armazenamento, carga 

manuseamento e rastreio de bagagens e de bagagens 

deixadas e perdidas; fornecimento de informações 

sobre voos; serviços de agência para a organização de 

documentação de viagens para pessoas; transporte e 

transferências de passageiros e tripulações; serviços de 

motoristas; aluguer de veículos terrestres e de condu-

tores; serviços de transporte protegido; transporte de 

passageiros por comboio, autocarros, autocarros ligei-

ros, metro ligeiro e comboio de levitação magnética, 

e furgonetas; serviços de agência de viagens; aluguer 

de parque de estacionamento; arrendamento e aluguer 

de veículos, vagões ferroviários de todos os tipos, ca-

miões, camionetas de caixa aberta, carros, motociclos, 

becicletas, autocarros, autocarros ligeiros, metro li-

geiro e comboio de levitação magnética, e furgonetas; 

envio de mercadorias; serviços transitários; serviços 

de transporte por caminho de ferro; serviços de in-

formação e aconselhamento, também online, relacio-

nada com os serviços acima mencionados; serviços de 

bilheteria para transporte de passageiros; serviços de 

reserva de bilhetes para viagens; provisão de notícias 

e informação relacionada com transporte; serviços de 

planeamento de transporte; informações sobre horá-

rios de voos e autocarros; fornecimento de indicações/ 

direcções para fins de viagem; serviços de emissão e 

venda de bilhetes para viagens e transporte através de 

contacto electrónico e comunicação com os clientes.

[540]  Marca : 

  Notificações : Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 

209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «serviços de agente de turismo e de bilhe-

teira», por pertencer a outra classe.

[210]  N.º : N/182399

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : AUSTRALASIAN CONFE-

RENCE ASSOCIATION LIMITED

  Endereço : 148 Fox Valley Road, Wahroonga, 

New South Wales 2076, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Produtos lácteos; leite; bebidas à base 

de leite; produtos de leite; preparações alimentares à 

base de leite com vitaminas e minerais; queijo; queijo 

fresco; creme de queijo; manteiga; iogurte; iogurte 

para barrar; soro de leite; substitutos de leite; subs-

titutos de queijo; queijo não lácteo; substitutos de 

queijo fresco; substitutos de queijo fresco não lácteo; 

substitutos de creme de queijo; substitutos de creme de 
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queijo não lácteo; substitutos de manteiga; manteiga 

não láctea; substituto de iogurte; iogurte não lácteo; 

substituto de leite; leite não lácteo; bebidas à base de 

soja usados como substitutos de leite, incluindo leite 

de soja; leite de nozes incluindo leite de amendoim, 

leite de amêndoas, leite de caju e leite de coco; leite 

de arroz; tofu; produtos feitos de tofu; feijão de soja 

preservados e produtos feitos de feijão de soja preser-

vados; proteínas de soja (substituto de carne); proteína 

vegetal para uso como um extensor ou substituto de 

carne; proteína vegetal texturizada para utilização 

como extensor ou substituto da carne; sobremesa de 

soja; tofu e preparações feitas totalmente ou princi-

palmente de tofu; frutos e vegetais preservados, secos, 

processados e cozinhados; picles; pasta de alho; alho 

conservado; preservados de alho; frutas cristalizadas; 

lentilhas preservadas; lentilhas secas; preparações ali-

mentares feitas de lentilhas; leguminosas (preservados, 

secos, processados e cozinhados); feijões assados; gé-

neros alimentícios preparados consistindo de ou feitos 

substancialmente de legumes; croquetes; carne, peixe, 

marisco, aves e caça; extractos de carne; substitutos de 

carne; substitutos de peixe; substituto de aves; substi-

tuto de carne de caça; substituto de extractos de car-

ne; patties  para hambúrgueres; óleos e gorduras 

alimentares; geleias, doces (geleias); compotas; pastas 

alimentares para barrar, nomeadamente, pastas de 

carne e pastas de vegetais; pastas de frutas; manteiga 

de amendoim; manteiga de nozes; queijo de nozes; pas-

tas de barrar e molhos espessos à base de soja; tahini 

[pasta de semente de sésamo]; húmus [pasta de grão de 

bico]; pasta de azeitona; falafel e misturas de falafel; 

pastas de nozes e sementes; produtos de nozes; nozes 

processadas; nozes assadas; frutos oleaginosos aroma-

tizados; nozes preparadas; extractos de nozes para ali-

mentos, sem ser aromatizantes alimentares; alimentos 

de nozes e cereais combinados (predominantemente 

nozes); pós de nozes maltadas (predominantemente 

nozes); ovos e produtos de ovos; substitutos de ovos; 

sumo de tomate para cozinhar; puré de tomate; sumos 

para cozinhar; sopa, caldos (bouillon), caldo (stock) 

e molho (broth) de carne e preparações para os mes-

mos; aperitivos preparados de carne, peixe, marisco, 

aves, caça, frutas, vegetais, produtos de soja, produtos 

lácteos, nozes, produtos de ovos, substitutos de carne, 

substitutos de peixe, substitutos de marisco, substitu-

tos de aves, substitutos de carne de caça, substitutos 

de lacticínios, substitutos de ovos ou de qualquer com-

binação entre os acima ditos; refeições preparadas e 

semi-preparadas consistindo principalmente de carne, 

peixe, marisco, aves, caça, frutas, vegetais, produtos 

de soja, produtos lacticínios, nozes, ovos, substitutos 

de carne, substitutos de peixe, substitutos de marisco, 

substitutos de aves, substitutos de carne de caça, subs-

titutos de lacticínios, substitutos de ovos ou de qual-

quer combinação entre os acima ditos.

[540]  Marca : 

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

branco.

[210]  N.º : N/182456

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : Midlands Nutrition Limited

  Endereço : 54 Cass Street, Ashburton 7700, New 

Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Nova Zelândia

N.º 1167293

[210]  N.º : N/182475

[220]  Data de pedido : 2021/05/11
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[730]  Requerente : TELUS CORPORATION

  Endereço : c/o Telus Legal Services, 200 Con-

si l ium Place, Su ite 1600, Scarborough, Ontar io, 

M1H3J3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático para uso em áre-

as de gestão comercial, nomeadamente, software infor-

mático para a gestão e análise das condições de cultivo 

e dos campos, e para gestão e análise do rendimento 

das colheitas, para a gravação das actividades nos 

campos e observações relacionadas com enfermidades 

e pressão das pragas nos campos, (software informáti-

co) para o processamento de recomendações químicas 

para os campos e para agendamento de medidas de 

controle, para a administração comercial na natureza 

da assistência na tomada de decisões, para a gestão de 

base de dados na indústria agrícola e agropecuária; 

dispositivos eléctricos, nomeadamente, monitores de 

equipamento eléctricos, sensores de localização de 

equipamentos agrícolas, sensores de status operacio-

nal de equipamentos agrícolas; software informático 

de gestão de base de dados para a indústria agrícola 

e agropecuária; plataformas de software informático 

para a gestão de informação, hospedagem, gestão, 

desenvolvimento, pesquisa, análise, reportagem e ma-

nutenção de aplicações, de software informático, de 

sítios na rede e base de dados para a indústria agrícola 

e agropecuária.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/11  Canadá

N.º 2,063,569

[210]  N.º : N/182476

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : TELUS CORPORATION

  Endereço : c/o Telus Legal Services, 200 Con-

si l ium Place, Su ite 1600, Scarborough, Ontar io, 

M1H3J3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informação comercial 

online em áreas agrícolas; serviços de consultoria de 

marketing na área da agricultura; serviços de gestão 

comercial e de consultoria para a indústria agrícola; 

gestão logística em áreas agrícolas; serviços de gestão 

de dados em áreas agrícolas afim de fornecer auxílio 

na análises e conhecimentos sobre o mercado agrícola.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/11  Canadá

N.º 2,063,569

[210]  N.º : N/182477

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : TELUS CORPORATION

  Endereço : c/o Telus Legal Services, 200 Con-

si l ium Place, Su ite 1600, Scarborough, Ontar io, 

M1H3J3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Gestão financeira de riscos, planea-

mento financeiro e serviços financeiros na área de ges-

tão agrícola.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/11  Canadá

N.º 2,063,569

[210]  N.º : N/182478

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : TELUS CORPORATION

  Endereço : c/o Telus Legal Services, 200 Con-

si l ium Place, Su ite 1600, Scarborough, Ontar io, 

M1H3J3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de suporte técnico, nomeada-

mente, resolução de problemas na natureza da repara-

ção de hardware informático e equipamento de taxa 

variável utilizado no campo da agricultura de precisão 

e da tecnologia de taxa variável.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/11  Canadá

N.º 2,063,569
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[210]  N.º : N/182479

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : TELUS CORPORATION

  Endereço : c/o Telus Legal Services, 200 Con-

si l ium Place, Su ite 1600, Scarborough, Ontar io, 

M1H3J3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de software como serviço 

(SaaS) apresentando software informático para fa-

bricantes, vendedores e compradores de produtos e 

serviços agrícolas, para utilização na gestão de bases 

de dados de vendas e relatórios de dados de vendas 

de produtos e serviços agrícolas, na gestão da oferta e 

procura de produtos agrícolas, no rastreio de produtos 

agrícolas ao longo da trajectória de fornecimento do 

produtor até ao consumidor, para efeitos de avaliação 

das condições e qualidade dos produtos agrícolas, na 

gestão da promoção comercial e execução a retalho 

para fabricantes e distribuidores de alimentos, e na 

gestão logística.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/11  Canadá

N.º 2,063,569

[210]  N.º : N/182526

[220]  Data de pedido : 2021/05/12

[730]  Requerente : MY SCENT PTE. LTD

  Endereço : 77 Duxton Road 089536 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

3D

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/01  Hong Kong, 

China N.º 305583079

[210]  N.º : N/182597

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 188

2301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182608

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA NICHI-

REI, also trading as NICHIREI CORPORATION

  Endereço : 19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carnes; aves e caça; produtos à base 

de carne; croquetes; croquetes de legumes; croquetes 

de natas com caranguejo, camarão ou milho; pro-

dutos feitos de carne de aves e de caça; peixe, marisco 

(seafood), marisco (shellfish), ovas de salmão e ovas de 

arenque (sem serem vivos); produtos à base de peixe, 

marisco (seafood), marisco (shellfish), ou algas mari-

nhas; produtos de ovos processados; frutos congelados; 

legumes congelados; soja congelada (edamame); frutos 

processados; legumes processados; geleia de frutos; 

geleia de legumes; puré de frutos; puré de legumes; 

raiz de bardana frita em molho de soja doce; espinafre 

temperado com molho de gergelim; espinafre cozido 

temperado com molho de soja; rabanetes secos cozi-

dos em fogo lento; legumes panados fritos (tempura); 

bardana frita; batata-doce frita; batata-doce cristali-

zada; salada de batata; batatas fritas; sonhos de batata 

[bolinhos de batata]; bolinhos à base de batata; pastéis 

de batata fritos; panquecas de batata; batatas fritas 

crocantes; palitos de batata; puré de batata; produtos 

feitos de tofu; mistura de ensopado instantâneo ou 

pré-cozido; mistura de sopa instantânea ou pré-cozida; 

guisado de caril instantâneo ou pré-cozinhado; mo-
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lho demi-glace (caldo de carne); ingredientes cozidos 

para sopa de porco Japonesa [Tonjiru], principalmente 

carne, frango, legumes, pedaços de tofu frito [Abura-

-age] ou geleia de raiz de língua-do-diabo [konnyaku]; 

ingredientes cozidos para donburi, principalmente 

carne, frango ou legumes; refeições pré-embaladas 

constituídas principalmente por carne, aves, caça, pei-

xe, marisco (seafood), marisco (shellfish), legumes ou 

ovos; refeições pré-embaladas constituídas principal-

mente por queijo ou produtos lácteos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182645

[220]  Data de pedido : 2021/05/14

[730]  Requerente : CUREMARK, LLC

  Endereço : 800 Westchester Avenue Suite 528 

South Rye Brook, New York 10573, The United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

酶

酶

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/322,325

[210]  N.º : N/182646

[220]  Data de pedido : 2021/05/14

[730]  Requerente : CUREMARK, LLC

  Endereço : 800 Westchester Avenue Suite 528 

South Rye Brook, New York 10573, The United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

酶

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/322,325

[210]  N.º : N/182647

[220]  Data de pedido : 2021/05/14

[730]  Requerente : CUREMARK, LLC

  Endereço : 800 Westchester Avenue Suite 528 

South Rye Brook, New York 10573, The United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 
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酶

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/322,325

[210]  N.º : N/182718

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : The Digital Candle Company, 

LLC

  Endereço : 263 NE 61st Street, Miami, Florida, 

United States 33137

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para perfumar o am-

biente, nomeadamente fragrâncias para o ambiente, 

preparações para perfumar ou aromatizar o ambiente, 

nomeadamente óleos essenciais para perfumar o am-

biente.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/533,795

[210]  N.º : N/182719

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : The Digital Candle Company, 

LLC

  Endereço : 263 NE 61st Street, Miami, Florida, 

United States 33137

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas, velas, especificamente, velas na 

forma de pessoas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/533,795

[210]  N.º : N/182759

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182760

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182761

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182763

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : LABORATOIRES FILL-MED 

MANUFACTURING

  Endereço : 18 Boulevard Paepsem, 1070, Ander-

lecht, Belgium

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182765

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182768

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182772

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182798

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Karnival (HK) Limited

  Endereço : 66

4
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 4/F, Tsim Sha Tsui Centre, No. 66 Mody Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182799

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Karnival (HK) Limited

  Endereço : 66

4

 4/F, Tsim Sha Tsui Centre, No. 66 Mody Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, 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/182815

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182816

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182851

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

13 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/182903

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182914

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 SHANG JIANKANG

  Endereço : 10K, Block 2, The Pacifica Garden, 

Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

18K K

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182927

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : Kamiki Drinks LLP

  Endereço : 11 Church Road, Great Bookham, 

Surrey, KT23 3PB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

bebidas espirituosas destiladas; licores (liquors); lico-

res (liqueurs); rum (aguardentes); whisky, vodka, gin.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/21  Reino Unido

N.º UK00003570610

[210]  N.º : N/183071

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel para embrulho de presentes, 

papel para embrulho e embalagem, sacos de plástico 

para embrulho, caixas de papel, caixas para embala-

gem de presentes em papel ou plástico, caixas de em-

balagem em cartão, caixas de papel para embalagem, 

sacos de papel para embalagem, bolsas de papel para 

embalagem, envelopes de papel para embalagem, en-

velopes de papel acolchoado para envio postal ou para 

embalagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/336,687

[210]  N.º : N/183075

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16



N.º 40 — 6-10-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14217

[511]  Produtos : Papel para embrulho de presentes, 

papel para embrulho e embalagem, sacos de plástico 

para embrulho, caixas de papel, caixas para embala-

gem de presentes em papel ou plástico, caixas de em-

balagem em cartão, caixas de papel para embalagem, 

sacos de papel para embalagem, bolsas de papel para 

embalagem, envelopes de papel para embalagem, en-

velopes de papel acolchoado para envio postal ou para 

embalagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/336,707

[210]  N.º : N/183139

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 332 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183173

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : The Big Game S.A.

  Endereço : Rue Antoine Jans 17, L-1820 Luxem-

bourg, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; provisão de 

formação; serviços de entretenimento; actividades 

desportivas e culturais; organização de lotarias, jogos, 

jogos de fortuna e azar, tombola, sorteios de prémios e 

concursos relacionados com entretenimento ou educa-

ção; serviços de apostas e serviços de ofertas de apos-

tas para terceiros; serviços de agência de bilhetes [en-

tretenimento] para bilhetes de lotaria e outros bilhetes 

de participação relacionados com lotarias e outros 

jogos de fortuna e azar e jogos envolvendo dinheiro; 

serviços de casino online; serviços de jogo online; ser-

viços de jogos de fortuna e azar; organização de lote-

rias baseadas em tecnologia blockchain (o protocolo 

da confiança) que garantam acessos seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183174

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : The Big Game S.A.

  Endereço : Rue Antoine Jans 17, L-1820 Luxem-

bourg, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; provisão de 

formação; serviços de entretenimento; actividades 

desportivas e culturais; organização de lotarias, jogos, 

jogos de fortuna e azar, tombola, sorteios de prémios e 

concursos relacionados com entretenimento ou educa-

ção; serviços de apostas e serviços de ofertas de apos-

tas para terceiros; serviços de agência de bilhetes [en-

tretenimento] para bilhetes de lotaria e outros bilhetes 

de participação relacionados com lotarias e outros 

jogos de fortuna e azar e jogos envolvendo dinheiro; 

serviços de casino online; serviços de jogo online; ser-

viços de jogos de fortuna e azar; organização de lote-

rias baseadas em tecnologia blockchain (o protocolo 

da confiança) que garantam acessos seguros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183212

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : ＧＵＩＤＥ

  Endereço : 62 2 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183221

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

 Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 17 1 3

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

Industrial Park, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

厨

3D

携

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183302

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : ASC REGENITY LTD

  Endereço : 7 the Old Laundry Alexandre Studios, 

Haydon Way, SW111YF London, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/10  França

N.º 204711100
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[210]  N.º : N/183303

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : ASC REGENITY LTD

  Endereço : 7 the Old Laundry Alexandre Studios, 

Haydon Way, SW111YF London, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

殺

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/10  França

N.º 204711100

[210]  N.º : N/183304

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : ASC REGENITY LTD

  Endereço : 7 the Old Laundry Alexandre Studios, 

Haydon Way, SW111YF London, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

療

料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/10  França

N.º 204711100

[210]  N.º : N/183342

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : Almirall, S.A.

  Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Bar-

celona, Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento de doenças e 

distúrbios da pele; preparações farmacêuticas para o 

tratamento de doenças pré-cancerosas e cancerosas da 

pele derivadas de queratinócitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183360

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

 WONG CHOI NGA

  Endereço : 6 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183388

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

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

deo; serviços de consultadoria de hardware e software 

de computador; programação de computadores; con-

cepção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de 
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hardware, software informático e periféricos de com-

putador; fornecimento de software não descarregável 

on-line; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; serviços de consultoria de dados e seguran-

ça de computadores; serviço de criptografia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou soft-

ware de computador on-line; manutenção, reparação 

e actualização de software informático e aplicações; 

serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução 

de problemas de hardware e software de computador, 

e serviços de apoio informático ao cliente; serviços 

de criação, concepção e manutenção de sítios web; 

serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/23  Jamaica

N.º 82296

[210]  N.º : N/183426

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

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

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

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

SI M

USB

啓

GPS
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LED

綫 綫

綫 綫

綫

X

烟

3D

栅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183493

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : Italian Realfoods Limited

  Endereço : 3 Wedmore Street, London, N19 4RU, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, não vivos; aves, não vi-

vas, caça, não viva; extractos de carnes; frutas preser-

vadas, frutas congeladas; frutas secas; frutas cozidas; 

vegetais preservados; legumes liofilizados; vegetais, se-

cos; vegetais, cozidos; geleias, compotas (jams), com-

potas (compotes); ovos; leite; produtos lácteos; óleos e 

gorduras comestíveis; azeite virgem extra aromatizado; 

azeitonas em conserva; paté de fígado; malaguetas/pimen-

tas conservadas; queijo; frutas, enlatadas; aperitivos à 

base de vegetais; cogumelos comestível secos; tofu.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183494

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : Italian Realfoods Limited

  Endereço : 3 Wedmore Street, London, N19 4RU, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

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

amido para alimentos; sagú; farinha de trigo; prepara-

ções de cereais; pão; artigos de pastelaria, confeitaria 

doce; gelados comestíveis; açúcar, mel; melaço; leve-

dura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos 

(condimentos); chutney (condimentos); especiarias; 

gelo; bolachas de água e sal; pão plano; massa; pesto 

[molho]; salsa (molhos); biscoitos; bolos; pastas de bar-

rar de chocolate com nozes; ravioli; aperitivos à base 

de cereais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183495

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : Italian Realfoods Limited

  Endereço : 3 Wedmore Street, London, N19 4RU, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, não vivos; aves, não vi-

vas, caça, não viva; extractos de carnes; frutas preser-

vadas, frutas congeladas; frutas secas; frutas cozidas; 

vegetais preservados; legumes liofilizados; vegetais, se-

cos; vegetais, cozidos; geleias, compotas (jams), com-

potas (compotes); ovos; leite; produtos lácteos; óleos e 
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gorduras comestíveis; azeite virgem extra aromatizado; 

azeitonas em conserva; paté de fígado; malaguetas/ 

/pimentas conservadas; queijo; frutas, enlatadas; ape-

ritivos à base de vegetais; cogumelos comestível secos; 

tofu.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183496

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : Italian Realfoods Limited

  Endereço : 3 Wedmore Street, London, N19 4RU, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

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

amido para alimentos; sagú; farinha de trigo; prepara-

ções de cereais; pão; artigos de pastelaria, confeitaria 

doce; gelados comestíveis; açúcar, mel; melaço; leve-

dura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos 

(condimentos); chutney (condimentos); especiarias; 

gelo; bolachas de água e sal; pão plano; massa; pesto 

[molho]; salsa (molhos); biscoitos; bolos; pastas de bar-

rar de chocolate com nozes; ravioli; aperitivos à base 

de cereais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183538

[220]  Data de pedido : 2021/06/03

[730]  Requerente : SSE IP, LLC

  Endereço : 225 Varick Street, Suite 301, New 

York, New York 10003, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sanduíches, hambúrgueres (sanduí-

ches), cachorros quente (sanduíches), batidos (bebidas 

de gelados), leite-creme congelado, produtos de con-

feitaria congelados, gelados, doces, produtos de pada-

ria; café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café 

artificial; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, 

produtos de pastelaria e confeitaria, gelos comestíveis; 

mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, 

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo para refrescar; refeições preparadas à base de tri-

go; pizas, empadas e refeições de massas alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183539

[220]  Data de pedido : 2021/06/03

[730]  Requerente : SSE IP, LLC

  Endereço : 225 Varick Street, Suite 301, New 

York, New York 10003, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante, catering e bar; 

serviços de hotel; fornecimento de instalações para 

conferências; pontos de venda de alimentos e bebidas; 

cafés, cafetarias, catering (alimentos e bebidas), snack-

-bares; serviços de comida para fora; serviços de salão 

(fornecimento de alimentos e bebidas); serviços de 

padaria; aluguer de salas de reunião; serviços de asses-

soria, consultadoria e informação relacionados com o 

supracitado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183586

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : LifeStyles Healthcare Pte Ltd

  Endereço : 30 Cecil Street, #19-08 Prudential To-

wer, Singapore 049712, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Lubrificantes sexuais, cremes, loções, 

géis, espumas, óleos, líquidos, sprays e toalhetes para 

uso íntimo medicinais, todos nesta classe; lubrifi-

cantes sexuais, cremes, loções, géis, espumas, óleos, 

líquidos, sprays e toalhetes para a saúde sexual, sendo 

medicados, todos nesta classe; lubrificantes sexuais, 

cremes, loções, géis, espumas, óleos, líquidos, sprays e 

toalhetes para melhorar o desempenho sexual, sendo 

medicados, todos nesta classe; lubrificantes sexuais, 

cremes, loções, géis, espumas, óleos, líquidos, sprays e 
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toalhetes, sendo medicados, todos nesta classe; lubrifi-

cantes medicinais, cremes, loções, géis, espumas, óle-

os, líquidos, sprays e toalhetes, sendo medicados, nesta 

classe; lubrificantes sexuais pessoais; géis estimulantes 

sexuais; contracetivos químicos; preparações químico-

-farmacêuticas; preparações contraceptivas; prepara-

ções químicas para o diagnóstico da gravidez; prepa-

rações para o diagnostico da gravidez; preparações 

farmacêuticas; preparações farmacêuticas incluindo 

preparações para a saúde sexual, para melhorar o 

desempenho sexual, para o tratamento da disfunção 

eréctil, tratamento da ejaculação precoce, controlo de 

natalidade ou tratamento de infecções sexualmente 

transmissíveis; suplementos para a saúde sexual ou 

para melhorar o desempenho sexual; preparações para 

reduzir a actividade sexual; preparações sanitárias 

para a higiene pessoal, sem ser produtos de toillette; 

toalhetes higiénicos; lubrificantes sexuais, cremes, lo-

ções, géis, espumas, óleos, líquidos, sprays e toalhetes 

sendo medicinais contendo extractos de canabinóides; 

pastilhas medicinais / rebuçados medicinais; pastilhas 

medicinais / rebuçados medicinais, contendo extractos 

de canabinóides.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183587

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : LifeStyles Healthcare Pte Ltd

  Endereço : 30 Cecil Street, #19-08 Prudential 

Tower, Singapore 049712, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Preservativos; contraceptivos, não 

químicos; aparelhos, dispositivos e artigos nesta classe 

para a actividade sexual; aparelhos e instrumentos de 

massagem; massajadores pessoais; vibradores (auxi-

liares sexuais); anéis vibratórios (sendo brinquedos 

sexuais); auxiliares sexuais; brinquedos sexuais; copos 

menstruais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183602

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Deciphera Pharmaceuticals, LLC

  Endereço : 200 Smith Street, Waltham, MA 

02451, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos oncológicos, 

nomeadamente preparações para tumores estromais 

gastrointestinais, mastocitose sistémica, glioma, can-

cro do pulmão de células não pequenas, cancro das 

células germinativas, cancro do pénis, melanoma e 

sarcoma dos tecidos moles.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/09  Estados Unidos 

da América N.º 90/369,273

[210]  N.º : N/183603

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Deciphera Pharmaceuticals, LLC

  Endereço : 200 Smith Street, Waltham, MA 

02451, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação e desenvolvi-

mento farmacêutico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/09  Estados Unidos 

da América N.º 90/369,273

[210]  N.º : N/183604

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Deciphera Pharmaceuticals, LLC

  Endereço : 200 Smith Street, Waltham, MA 

02451, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos, nomeadamente tra-

tamento médico para tumores estromais gastrointesti-

nais, mastocitose sistémica, glioma, cancro do pulmão 
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de células não pequenas, cancro das células germinati-

vas, cancro do pénis, melanoma e sarcoma dos tecidos 

moles.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/09  Estados Unidos 

da América N.º 90/369,273

[210]  N.º : N/183626

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 167-169 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

3

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183627

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 167-169 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

9

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183628

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 167-169 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

14

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183629

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 167-169 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

18

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183630

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 167-169 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183631

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 167-169 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

/

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183648

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : LifeStyles Healthcare Pte Ltd

  Endereço : 30 Cecil Street, #19-08 Prudential 

Tower, Singapore 049712, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cremes, loções, géis, espumas, sprays, 

óleos e toalhetes para limpeza de uso íntimo, sexual 

ou higiene pessoal sendo todos não medicinais; toa-

lhetes de limpeza pessoal sendo não medicinais; géis 

de massagem, sem ser para fins médicos; produtos de 

lavagem íntima do corpo, cremes, loções, géis, espu-

mas, sprays, óleos e toalhetes não medicinais incluindo 

nesta classe; preparações antitranspirantes para hi-

giene pessoal (artigos de toilette) para fins de higiene 

pessoal ou higiene íntima pessoal; bálsamos, sem ser 

para fins médicos; refrescantes para o hálito e higiene 

pessoal; produtos de limpeza para fins de higiene ínti-

ma pessoal, não medicados; desodorizantes; prepara-

ções depilatórias / produtos depilatórias; preparações 

de banhos para higiene pessoal ou para desodorização 

(artigos de toilette); preparações para barbear, incluin-

do cremes, loções, géis e espumas; sabão para a barba; 

preparações para lavagem vaginal para uso higiénico 

ou desodorizante pessoal; velas de massagem para fins 

cosméticos; fragrâncias para perfumar; sprays aromá-

ticos para interiores; óleos essenciais para uso pessoal; 

óleos essenciais para uso pessoal, contendo óleos ca-

nabinoides; óleos essenciais / óleos etéreos; óleos es-

senciais / óleos etéreos, contendo óleos canabinoides; 

preparações de limpeza para acessórios íntimos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183675

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; gestão, organi-

zação e administração de negócios; funções de escritó-

rio; planeamento de negócios; supervisão de negócios; 

pesquisa de negócios; gestão de riscos de negócios; 

gestão de riscos de negócios sob a forma de forne-

cimento de informações, consultadoria e assessoria 

sobre riscos de negócios relacionados com impactos 

físicos, regulamentares e económicos das alterações 

climáticas e eventos meteorológicos adversos; gestão e 

administração de projectos de negócios; serviços de es-

tratégia de negócios; serviços de estratégia de negócios 

na área de gestão de activos; gestão de activos comer-
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ciais de instalações e equipamentos; gestão de produti-

vidade comercial; benchmarking (avaliação de práticas 

de organização empresarial para fins de gestão em-

presarial); previsão de mercado; previsão económica; 

análise de previsões económicas para fins comerciais; 

marketing; serviços de agência de publicidade; ser-

viços de publicidade fornecidos através da Internet; 

análise de publicidade; organização de exposições 

com fins publicitários; divulgação de anúncios publici-

tários; marketing; serviços promocionais; serviços de 

promoção de vendas; relações públicas; publicidade; 

fornecimento de informações de negócios; desenvolvi-

mento de marca; pesquisa e análise de mercado; servi-

ços de publicidade relacionados com publicidade nos 

meios de comunicação, incluindo compra de meios de 

comunicação, planeamento de meios de comunicação 

e serviços de assessoria em publicidade nos meios de 

comunicação; demonstração de produtos; serviços de 

gestão de eventos (organização de exposições ou feiras 

comerciais com fins comerciais ou publicitários); servi-

ços de layout para fins publicitários; modelagem para 

publicidade ou promoção de vendas; exposição e venda 

de obras de arte para fins comerciais ou publicitários 

(exposições comerciais, mostras, galerias); organização 

de exposições comerciais, feiras ou mostras comerciais 

com fins comerciais ou publicitários; serviços de pla-

neamento de exteriores para publicidade; preparação 

de material publicitário; produção de material publici-

tário; serviços de criação de marca; produção de anún-

cios de televisão e rádio; produção de gravações de 

som para fins publicitários; produção de gravações de 

vídeo e filmes para fins publicitários; publicidade de 

filmes cinematográficos; produção de material publici-

tário visual; aluguer de aparelhos publicitários, mate-

riais publicitários, espaço publicitário; serviços de pes-

quisa relacionados com publicidade; redação de textos 

publicitários; contabilidade; leilão; feiras de comércio; 

sondagem de opinião; inquéritos para fins comerciais; 

consultadoria de negócios sob a forma de serviços de 

envolvimento da comunidade e de partes interessadas; 

relações públicas; comunicações empresariais; rela-

ções públicas e serviços comerciais (assistência) para 

melhorar a condição socioeconómica de indivíduos e 

grupos; serviços de grupos de pressão comercial (lo-

bbying); pressão comercial (lobbying) (promoção, di-

vulgação ou de outra forma a representar os interesses 

ou preocupações de terceiros); serviços de publicidade 

para promover a conscientização sobre as questões 

ambientais; auditoria de negócios; processamento de 

negócios sendo eficiência ou auditoria de processo 

(exame, revisão ou avaliação do funcionamento de um 

negócio ou organização); recolha de dados; processa-

mento de dados para empresas; recolha de dados para 

terceiros para desempenho de activos e gestão de fa-

lhas; serviços de modelagem de negócios; pesquisa so-

cial sob a forma de pesquisa e avaliação de marketing 

social; pesquisa social, sendo a avaliação de programas 

empresariais e políticas e programas governamentais; 

pesquisas de consumo relacionadas com desenvolvi-

mentos de projectos, investimentos, avaliações, políti-

cas governamentais e avaliação de programas; serviços 

de caridade, nomeadamente, organização e realização 

de programas de voluntariado e projectos de serviço 

comunitário (promoção de consciencialização públi-

ca); serviços de informação, assessoria e consultadoria 

relacionados com todos os serviços anteriores; incluin-

do todos os serviços anteriores fornecidos online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181663

[210]  N.º : N/183676

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção; serviços de 

instalação e reparação; construção, manutenção, re-

paração, instalação, modificação, montagem, serviço 

(reparação), limpeza, substituição, conversão, altera-

ção e erecção de edifícios, estradas, pontes, barragens, 

túneis, infra-estruturas ferroviárias, aeroportos, ae-

ródromos, pistas, portos, geração de energia eléctrica 

e energia e infra-estrutura de transmissão, infra-es-

trutura de abastecimento e armazenamento de água, 

infra-estrutura de gestão de resíduos e infra-estrutura 

de telecomunicações; engenharia civil (construção e 

manutenção); serviços de engenharia estrutural (cons-

trução); gestão de projectos de construção; serviços de 

remediação e reabilitação de locais (construção); servi-

ços de informação, assessoria e consultadoria relacio-

nados com todos os serviços anteriores; fornecimento 

de serviços de informação, assessoria e consultadoria 

relacionados com extracção mineira, perfuração de 
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petróleo e gás; incluindo todos os serviços anteriores 

fornecidos online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181663

[210]  N.º : N/183677

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; telecomunicações 

de rádio; radiodifusão; telecomunicações pela televi-

são; emissão de televisão; telecomunicações de televi-

são por cabo; emissão de televisão por cabo; transmis-

são de mensagens e imagens assistida por computador, 

comunicações por terminais de computador e serviços 

de agências noticiosas; serviços de difusão de áudio e 

vídeo através de uma rede informática global, nome-

adamente carregamento, publicação, apresentação, 

visualização, marcação e transmissão electrónica de 

informações, áudio e clipes de vídeo; serviços de salas 

de chat online; serviços de transmissão na web; comu-

nicação por computador e dispositivos electrónicos 

móveis; fornecimento de acesso a bases de dados infor-

máticas, electrónicas e online; transmissão electrónica 

de dados, mensagens e informações; fornecimento de 

fóruns online para comunicação sobre tópicos de in-

teresse geral; fornecimento de links de comunicações 

on-line que transferem usuários de sites da Web para 

outras páginas da Web locais e globais; facilitar o aces-

so a sites de terceiros por meio de um login universal; 

fornecimento de salas de conversação online e qua-

dros de avisos electrónicos (serviços de telecomuni-

cação); serviços de difusão de áudio, texto e vídeo em 

redes informáticas ou outras redes de comunicação, 

nomeadamente, carregamento, publicação, visualiza-

ção, etiquetagem e transmissão electrónica de dados, 

informações, áudio, imagens e vídeo; serviços de pod-

casting; transmissão de texto, som, imagem e artigos 

audiovisuais assistidas por computador; serviços de 

informação, assessoria e consultadoria relacionados 

com todos os serviços anteriores; incluindo todos os 

serviços acima fornecidos online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181663

[210]  N.º : N/183678

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Prestação de serviços de informação, 

assessoria e consultoria relacionados com transportes; 

fornecimento de serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com transportes de carga, 

materiais a granel, pessoas e veículos; fornecimento de 

serviços de informação, assessoria e consultadoria re-

lacionados com gestão de tráfego, planeamento de trá-

fego e operações de redes de transporte; fornecimento 

de serviços de informação, assessoria e consultadoria 

relacionados com transportes integrados, de mobilida-

de, mobilidade como serviço, sistemas de transporte 

inteligentes e tecnologias de transporte emergentes; 

fornecimento de serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com o fornecimento, dis-

tribuição, transporte de energia, electricidade, água 

e gás; fornecimento de serviços de informação, asses-

soria e consultadoria relacionados com transporte e 

armazenamento de resíduos; fornecimento de serviços 

de informação, assessoria e consultadoria relacionados 

com remediação ambiental sob a forma de eliminação 

de resíduos (remoção e transporte); incluindo todos os 

serviços anteriores fornecidos online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181663

[210]  N.º : N/183679

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação e formação; en-

tretenimento; actividades culturais; preparação, ges-

tão, organização e direcção de eventos educacionais, 

culturais, de diversão, recreativos e de entretenimento; 

serviços de exibição de filme; exibição de obras de arte 

(exposições, espectáculos, museus, galerias); apre-

sentação de obras de arte visuais ou de literatura ao 

público com fins culturais ou educativos; organização 

e direcção de seminários; organização e direcção de 

simpósios; organização e realização de workshops (for-

mação); formação prática (demonstração); serviços de 

publicação; serviços de publicação electrónica; edição 

electrónica; publicação de livros, revistas, brochuras 

e produtos de impressão (sem serem textos publicitá-

rios); publicação de material de multimédia online; 

publicação electrónica de informações sobre uma vas-

ta gama de tópicos, incluindo online e através de uma 

rede informática global; serviços de weblog (blog) (pu-

blicação online de jornais ou diários); entretenimento 

de rádio e televisão; fornecimento de entretenimento 

acedido por redes informáticas e pela Internet; entre-

tenimento interactivo por meio de filmes e gravações 

de som e vídeo; produção de filmes, vídeos, rádio e 

televisão; produção de multimédia, sem ser para fins 

publicitários; serviços de fotografia; produção de apre-

sentações audiovisuais; produção e distribuição de fil-

mes, incluindo filmes animados e desenhos animados; 

serviços de produção musical; gravação e publicação 

de serviços de música; serviços de entretenimento, no-

meadamente, fornecimento de um serviço interactivo 

de música, áudio e vídeo nos domínios de entreteni-

mento, educação, notícias e arte, fornecidas através 

da Internet, dispositivos móveis, redes ou sistemas de 

Internet sem fios e outras redes informáticas e de co-

municações electrónicas; aluguer de filmes, vídeos e 

gravações de som; serviços de informação, assessoria 

e consultadoria relacionados com todos os serviços 

anteriores; incluindo todos os serviços anteriores for-

necidos online; produção de filmes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181663

[210]  N.º : N/183680

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes; serviços de análises industriais, pesquisas 

industriais e desenhos industriais; concepção e desen-

volvimento de hardware e software informáticos; hos-

pedagem de Software como Serviço (SaaS); Software 

como Serviço (SaaS); serviços de provedor de serviços 

de aplicativos (ASP); fornecimento de software não 

descarregável online; computação em nuvem; progra-

mação de computadores; instalação, manutenção e 

reparação de software informático; serviços de consul-

tadoria informática; concepção, desenho e escrita por 

encomenda para a compilação de websites; criação, 

manutenção e hospedagem de sites da Web de tercei-

ros; serviços de hospedagem e consultadoria de com-

putadores; serviços informáticos, sendo a hospedagem 

de recursos electrónicos para terceiros para a orga-

nização de reuniões, eventos e debates interactivos 

através de redes de comunicação; criação, manutenção 

e hospedagem de sites da Web de terceiros; criação, 

manutenção e hospedagem de Software como Serviço; 

criação, manutenção e hospedagem de weblogs (blogs); 

serviços de design; serviços informáticos sob a forma 

de serviços interactivos personalizados, incluindo 

conteúdos gerados pelo utilizador ou conteúdos espe-

cíficos, perfis pessoais, sons, vídeos, imagens de dados; 

serviços informáticos para o fornecimento temporário 

de software não descarregável para uso em redes so-

ciais; armazenamento electrónico de dados; desenho 

comercial e de arte gráfica; serviços de artes gráficas; 

design de artes gráficas; design visual; serviços de ima-

gem digital (digitalização e digitalização de imagens); 

desenvolvimento de tecnologia digital dupla; design de 

duplos digitais de objectos físicos e sistemas; engenha-

ria; engenharia técnica; pesquisa, desenvolvimento, 

consultadoria, concepção, avaliação, supervisão e ins-

pecção relacionados com engenharia; levantamento de 

engenharia; serviços de inspecção de edifícios e estru-

turas (serviços de engenharia, avaliação da qualidade 

e levantamento topográfico); testes de engenharia; 

serviços de verificação e inspecção relacionados com 

construção; ensaios de engenharia; auditorias de quali-

dade; auditoria energética; benchmarking (serviços de 

testes técnicos de qualidade); serviços de planeamento 
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e gestão ambiental; conservação ambiental; avaliação 

de risco ambiental; serviços de monitorização ambien-

tal; serviços de design de ambiente; serviços de design 

de engenharia; serviços de planeamento urbano e da 

cidade; serviços de desenho urbano; planeamento de 

desenho urbano; serviços de design de engenharia 

civil; serviços de projecto de engenharia estrutural; 

serviços de desenho de engenharia industrial; pesqui-

sa de engenharia; estudos de projectos de engenharia; 

serviços de gestão de projectos de engenharia; gestão 

de projecto de construção fora de local; serviços de de-

sign, engenharia e pesquisa técnica e análise relacio-

nados ao design de edifícios, estradas, pontes, barra-

gens, túneis, infra-estruturas ferroviárias, aeroportos, 

aeródromos, pistas, portos, geração de energia e infra-

-estrutura de transmissão de energia, armazenamento 

de água e infra-estruturas de abastecimento, gestão 

de resíduos de infra-estruturas e infra-estruturas de 

telecomunicações; serviços de informação, assessoria 

e consultadoria relacionados com todos os serviços an-

teriores; fornecimento de informações, consultadoria 

e aconselhamento científica no campo da redução das 

emissões de gases de efeito de estufa e estratégia de 

conservação, fontes de energia limpa, mudanças cli-

máticas, iniciativas de redução de carbono, transição 

de baixo carbono, transição energética, tecnologias de 

energias emergentes, segurança energética, aumento 

do nível do mar, inundações, conservação da água, 

eficiência hídrica, reciclagem e segurança hídrica; in-

cluindo todos os serviços anteriores fornecidos online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181663

[210]  N.º : N/183683

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; telecomunicações 

de rádio; radiodifusão; telecomunicações pela televi-

são; emissão de televisão; telecomunicações de televi-

são por cabo; emissão de televisão por cabo; transmis-

são de mensagens e imagens assistida por computador, 

comunicações por terminais de computador e serviços 

de agências noticiosas; serviços de difusão de áudio e 

vídeo através de uma rede informática global, nome-

adamente carregamento, publicação, apresentação, 

visualização, marcação e transmissão electrónica de 

informações, áudio e clipes de vídeo; serviços de salas 

de chat online; serviços de transmissão na web; comu-

nicação por computador e dispositivos electrónicos 

móveis; fornecimento de acesso a bases de dados infor-

máticas, electrónicas e online; transmissão electrónica 

de dados, mensagens e informações; fornecimento de 

fóruns online para comunicação sobre tópicos de in-

teresse geral; fornecimento de links de comunicações 

on-line que transferem usuários de sites da Web para 

outras páginas da Web locais e globais; facilitar o aces-

so a sites de terceiros por meio de um login universal; 

fornecimento de salas de conversação online e qua-

dros de avisos electrónicos (serviços de telecomuni-

cação); serviços de difusão de áudio, texto e vídeo em 

redes informáticas ou outras redes de comunicação, 

nomeadamente, carregamento, publicação, visualiza-

ção, etiquetagem e transmissão electrónica de dados, 

informações, áudio, imagens e vídeo; serviços de pod-

casting; transmissão de texto, som, imagem e artigos 

audiovisuais assistidas por computador; serviços de 

informação, assessoria e consultadoria relacionados 

com todos os serviços anteriores; incluindo todos os 

serviços acima fornecidos online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181664

[210]  N.º : N/183684

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Prestação de serviços de informação, 

assessoria e consultoria relacionados com transportes; 

fornecimento de serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com transportes de carga, 

materiais a granel, pessoas e veículos; fornecimento de 

serviços de informação, assessoria e consultadoria re-

lacionados com gestão de tráfego, planeamento de trá-
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fego e operações de redes de transporte; fornecimento 

de serviços de informação, assessoria e consultadoria 

relacionados com transportes integrados, de mobilida-

de, mobilidade como serviço, sistemas de transporte 

inteligentes e tecnologias de transporte emergentes; 

fornecimento de serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com o fornecimento, dis-

tribuição, transporte de energia, electricidade, água 

e gás; fornecimento de serviços de informação, asses-

soria e consultadoria relacionados com transporte e 

armazenamento de resíduos; fornecimento de serviços 

de informação, assessoria e consultadoria relacionados 

com remediação ambiental sob a forma de eliminação 

de resíduos (remoção e transporte); incluindo todos os 

serviços anteriores fornecidos online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181664

[210]  N.º : N/183686

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; telecomunicações 

de rádio; radiodifusão; telecomunicações pela televi-

são; emissão de televisão; telecomunicações de televi-

são por cabo; emissão de televisão por cabo; transmis-

são de mensagens e imagens assistida por computador, 

comunicações por terminais de computador e serviços 

de agências noticiosas; serviços de difusão de áudio e 

vídeo através de uma rede informática global, nome-

adamente carregamento, publicação, apresentação, 

visualização, marcação e transmissão electrónica de 

informações, áudio e clipes de vídeo; serviços de salas 

de chat online; serviços de transmissão na web; comu-

nicação por computador e dispositivos electrónicos 

móveis; fornecimento de acesso a bases de dados infor-

máticas, electrónicas e online; transmissão electrónica 

de dados, mensagens e informações; fornecimento de 

fóruns online para comunicação sobre tópicos de in-

teresse geral; fornecimento de links de comunicações 

on-line que transferem usuários de sites da Web para 

outras páginas da Web locais e globais; facilitar o aces-

so a sites de terceiros por meio de um login universal; 

fornecimento de salas de conversação online e qua-

dros de avisos electrónicos (serviços de telecomuni-

cação); serviços de difusão de áudio, texto e vídeo em 

redes informáticas ou outras redes de comunicação, 

nomeadamente, carregamento, publicação, visualiza-

ção, etiquetagem e transmissão electrónica de dados, 

informações, áudio, imagens e vídeo; serviços de pod-

casting; transmissão de texto, som, imagem e artigos 

audiovisuais assistidas por computador; serviços de 

informação, assessoria e consultadoria relacionados 

com todos os serviços anteriores; incluindo todos os 

serviços acima fornecidos online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181665

[210]  N.º : N/183699

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : KENT NAGATA

  Endereço : 8 4A

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183714

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : LifeStyles Healthcare Pte Ltd

  Endereço : 30 Cecil Street, #19-08 Prudential To-

wer, Singapore 049712, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Cremes, loções, geles, espumas, sprays, 

óleos e toalhetes não medicinais para uso íntimo; cre-

mes, loções, geles, espumas, sprays, óleos e toalhetes 

de limpeza não medicinais para a saúde sexual; cre-

mes, loções, geles, espumas, sprays, óleos e toalhetes 

de limpeza não medicinais para a higiene pessoal; 

toalhetes impregnados com produtos de limpeza, toa-

lhetes humedecidos para fins higiénicos e cosméticos; 

produtos de lavagem para os cuidados íntimos não 

medicinais; preparações antitranspirantes para higiene 

pessoal; bálsamos, sem ser para fins medicinais; re-

fescantes para o hálito e higiene pessoal; produtos de 

limpeza para fins de higiene íntima pessoal, não medi-

cados; desodorizantes para uso pessoal; preparações 

depilatórias; preparações de banhos para higiene pes-

soal ou para desodorização; preparações para barbear; 

preparações para lavagem vaginal para uso higiénico 

ou desodorizante pessoal; velas de massagem para fins 

cosméticos; fragrâncias para perfumar; sprays aromá-

ticos para interiores; óleos essenciais para uso pessoal; 

óleos essenciais; produtos de limpeza para acessórios 

íntimos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/19  União Euro-

peia N.º 018378602

[210]  N.º : N/183716

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234767

[210]  N.º : N/183717

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234768

[210]  N.º : N/183718

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234769

[210]  N.º : N/183719

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234770
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[210]  N.º : N/183720

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234771

[210]  N.º : N/183721

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234773

[210]  N.º : N/183722

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234774

[210]  N.º : N/183723

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234775

[210]  N.º : N/183724

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234758

[210]  N.º : N/183725

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234759

[210]  N.º : N/183726

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234760

[210]  N.º : N/183727

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234761

[210]  N.º : N/183728

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234762

[210]  N.º : N/183729

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234764

[210]  N.º : N/183730

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234765

[210]  N.º : N/183731

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea
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  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; car-

rinhas [veículos]; camiões; autocarros motorizados; 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234766

[210]  N.º : N/183732

[220]  Data de pedido : 2021/06/09

[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 aórticos, 

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 : 

[210]  N.º : N/183813

[220]  Data de pedido : 2021/06/11

[730]  Requerente : Marc Jacobs Trademarks, L.L.C.

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas de mão; mochilas para cami-

nhadas; mochilas; mochilas com duas alças; sacos 

multiusos; sacos de praia; sacos de transporte; sacolas; 

pochetes; sacos para usar ao ombro; alcofas (sacos a ti-

racolo); porta-moedas; sacos para cosméticos vendidos 

vazios; carteiras para moedas; carteiras; bolsas de cou-

ro; porta-cartões-de-visita; porta-cartões de crédito; 

estojos para artigos de toilette vendidos vazios; sacos 

para usar a tiracolo; sacos de viagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/20  Estados Unidos 

da América N.º 90/658,301

[210]  N.º : N/183814

[220]  Data de pedido : 2021/06/11

[730]  Requerente : Marc Jacobs Trademarks, L.L.C.

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente, roupa inte-

rior, peúgas, hosiery , camisolas (jerseys), camisas, 

t-shirts, blusas, camisolas, camisolas de lã, pulôveres, 

camisolas com capuz, sweatshirts , calças, calças 

de ganga, calções, vestidos, saias, blazers, jaquetas, 

casacos, sobretudos, vestuário impermeável, nomea-

damente, jaquetas e macacões; fatos de banho; cintos 

(vestuário); lenços de cabeça ou pescoço; xales; banda-
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nas; coletes; pijamas; calçado, nomeadamente, sapatos, 

botas, sandálias e chinelos; chapelaria, nomeadamen-

te, chapéus e bonés.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/20  Estados Unidos 

da América N.º 90/658,301

[210]  N.º : N/183848

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; mochilas; malas de mão; sacos 

de viagem; valises; malas diplomáticas; sacos para 

compras com rodas; sacos de rede para compras; baús 

[bagagem]; malas de viagem; baús de viagem; estojos 

para artigos de toilette, não preenchidos; conjuntos de 

viagem [marroquinaria]; sacos para vestuário e para 

sapatos para viagem; caixas para chapéus em couro; 

caixas em couro ou cartão em couro; carteiras de bol-

so; porta-moedas; estojos para cartões [porta-notas]; 

estojos para cartões de visita; estojos para chaves; 

etiqueta em couro para bagagem; etiquetas em couro; 

cordões de couro; bandoleiras em couro ou imitações 

de couro; correias em couro ou imitações de couro; 

couro e imitações de couro; sacos para transportar 

animais de estimação; coleiras para animais; trelas em 

couro.

[540]  Marca : 

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

N.º 204712209

[210]  N.º : N/183849

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : DREAMWELL, LTD.

  Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA 

30360, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Móveis, espelhos, molduras; recipien-

tes não metálicos para armazenamento ou transporte; 

osso, chifre, barbas de baleia ou madrepérola em bruto 

ou semitrabalhados; conchas; espuma-do-mar; âmbar 

amarelo; colchões; bases para colchões; almofadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183850

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : DREAMWELL, LTD.

  Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA 

30360, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e sucedâneos de têxteis; roupa 

para uso doméstico; cortinas em matérias têxteis ou 

em plástico; cobertores; lençóis de matérias têxteis; 

lençóis de cama; cobertores e lençóis não tecidos; 

capas para colchões; fronhas; edredons; capas para 

edredons; edredons de penas; capas para edredons de 

penas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183851

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : DREAMWELL, LTD.

  Endereço : 2451 Industry Avenue, Doraville, GA 

30360, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios; trabalhos de escritório; 

serviços de lojas retalhistas e lojas retalhistas em linha 

para móveis, espelhos, molduras, recipientes não metá-

licos para armazenamento ou transporte, osso, chifre, 

barbas de baleia ou madrepérola em bruto ou semitra-

balhados conchas, espuma-do-mar, âmbar amarelo, 

colchões, bases para colchões, almofadas, têxteis e 

sucedâneos de têxteis, roupa para uso doméstico, cor-

tinas em matérias têxteis ou em plástico, cobertores, 

lençóis de matérias têxteis, lençóis de cama, coberto-

res e lençóis não tecidos, capas para colchões, fronhas, 



14236    40   2021  10  6 

edredons, capas para edredons, edredons de penas, 

capas para edredons de penas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183857

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[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 aórticos, 

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 : 2021/01/12  Reino Unido

N.º UK00003578256

[210]  N.º : N/183859

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

4 1 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C PU

LED

强

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/05  China

N.º 52753410

[210]  N.º : N/183873

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : SAN-X CO., LTD.

  Endereço : 2-4-2 Kanda-tacho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos para máquinas 

de jogos de vídeo de salões de jogos; máquinas e apa-

relhos fotográficos; máquinas e aparelhos cinemato-

gráficos; aparelhos e instrumentos ópticos; aparelhos 

de medição; pilhas solares; pilhas secas; aparelhos de 

telecomunicação; aparelhos de telefone; leitores de áu-

dio digital; correias para telefones móveis; capas adap-

tadas para telefones móveis; telefones inteligentes; 

telefones móveis; computadores; tradutores de bolso 

electrónicos; software de computador; óculos; óculos 

escuros; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados 

com programas para jogos portáteis com ecrãs de cris-

tais líquidos; capacetes de protecção contra acidentes 

para desporto; discos acústicos; ficheiros de música 

descarregáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; 

discos e fitas de vídeo gravados; publicações electróni-
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cas descarregáveis; filmes cinematográficos impressio-

nados; películas para diapositivos impressionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183874

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : SAN-X CO., LTD.

  Endereço : 2-4-2 Kanda-tacho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos; pedras preciosas em 

bruto; pedras semipreciosas; pedras de imitação para 

uso em joalharia; argolas para chaves (joalharia); cai-

xas de joalharia; troféus em metais preciosos; escudos 

comemorativos em metais preciosos; artigos de joalha-

ria; botões-de-punho; adereços para sapatos em metais 

preciosos; relógios de mesa ou de parede; relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183875

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : SAN-X CO., LTD.

  Endereço : 2-4-2 Kanda-tacho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Colas e outros adesivos para papelaria 

ou para uso doméstico; recipientes de papel para em-

balagem; sacos [invólucros, bolsas] em plástico para 

embalagem; películas de plástico para embalagem de 

alimentos para uso doméstico; sacos de lixo em papel 

para uso doméstico; sacos de lixo em plástico para 

uso doméstico; giz para alfaiates; estandartes em pa-

pel; bandeiras em papel; toalhas de mão higiénicas 

em papel; toalhas de papel; guardanapos de mesa em 

papel; toalhas de mão em papel; lenços de bolso em 

papel; etiquetas de papel para verificação de bagagem; 

Omikuji  [loterias sagradas] [tiras de papel impres-

sas usadas em adivinhação]; papel e cartão; artigos de 

papelaria; produtos de impressão; pinturas; trabalhos 

caligráficos; fotografias (produtos de impressão); su-

portes para fotografias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183880

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : SAN-X CO., LTD.

  Endereço : 2-4-2 Kanda-tacho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; café; bebidas à base de cacau; 

gelo para refrescar; rebuçados; confeitaria; pão e 

pãezinhos; sanduíches; pães recheados no vapor; 

hambúrgueres [sanduíches]; pizzas; sanduíches de 

cachorro-quente; empadas de carne; temperos; pasta 

de soja [condimentos]; molho inglês; molhos de carne; 

ketchup; molhos de soja; vinagre; molhos para sala-

das; bechamel [molho branco]; maionese; molhos para 

grelhados (barbecue); açúcar em cubos; fructose para 

uso culinário; açúcar cristal [sem ser confeitaria]; açú-

car; maltose; mel; glicose para uso culinário; xarope 

de amido para uso culinário; sal de mesa misturado 

com sementes de gergelim; sal de cozinha; sal de aipo; 

especiarias; misturas para gelados; misturas para sor-

vetes [gelados]; grãos de café torrados; preparações 

de cereais; bolinhos recheados chineses; bolinhos 

chineses cozidos no vapor; sushi; almoços embalados 

constituídos principalmente por arroz, com adicção de 

carne, peixe ou legumes; ravioli; levedura em pó; koji 

[arroz maltado fermentado]; levedura; fermento em pó; 

misturas instantâneas para donuts; misturas instantâ-

neas para panquecas; molho para massas alimentares; 

arroz; aveia descascada; cevada descascada; farinha de 

trigo.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183889

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : Colopl, Inc.

  Endereço : 20-3 Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-6011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de informação sobre 

o fornecimento de programas de computador e pro-

gramas de computador para telemóveis em redes de 

dados; fornecimento de informação sobre erros de 

programas e actualização de programas de compu-

tador e programas de computador para telemóveis; 

fornecimento de informação sobre programação in-

formática e programação informática para telemóveis; 

fornecimento de informação, serviços de investigação, 

serviços de consultoria sobre programação informáti-

ca, programação informática para telemóveis, progra-

mação de aplicações, programação de aplicações para 

telemóveis; processamento de informação utilizando 

telemóveis e computadores; serviços de consultoria 

sobre telemóveis e sistemas informáticos; consultoria 

tecnológica relacionada com computadores e máqui-

nas industriais; alojamento de espaço de memória 

electrónica na Internet para quadros de avisos electró-

nicos e salas de reuniões electrónicas, e fornecimento 

de informação sobre os mesmos; fornecimento de pro-

gramas informáticos de aplicação através de uma rede 

de comunicações, e fornecimento de informação sobre 

os mesmos; fornecimento de informação, serviços de 

investigação, serviços de consultoria relativamente à 

programação de aplicações para telemóveis e termi-

nais de computador; concepção de programas infor-

máticos, programação informática, ou manutenção 

de programas informáticos; aluguer de computadores 

(incluindo circuitos electrónicos, discos magnéticos, 

fitas magnéticas, todos gravados com programas infor-

máticos, relógio da unidade central de processamento 

[CPU], e outros periféricos informáticos); provisão de 

programas de jogo e outros programas informáticos 

através da Internet ou outras redes de comunicação; 

fornecimento de motores de busca para pesquisa de 

blogues em sítios da Internet; serviços de concepção 

(design) de programas de jogos de computador, jogos 

electrónicos, jogos, jogos de vídeo, programas de com-

putador, máquinas e aparelhos electrónicos e suas res-

pectivas peças, hardware informático, periféricos de 

computador, auscultadores de realidade virtual, rede 

informática, sistemas informáticos e de telecomunica-

ções, gráficos e fornecimento de informação para os 

mesmos; criação ou manutenção de sítios da Internet 

para terceiros; concepção de outros programas infor-

máticos, programação informática, ou manutenção de 

programas informáticos; fornecimento de programas 

informáticos em linha; concepção e manutenção de 

quadros de avisos electrónicos e websites na Internet; 

fornecimento de informações relativas à concepção 

de quadros de avisos electrónicos e websites na In-

ternet; aluguer de espaço de memória do servidor na 

Internet; criação, concepção e manutenção de websites 

numa rede informática; aluguer de espaço de memória 

em servidores para alojamento de quadros de avisos 

electrónicos através da Internet; aluguer de espaço 

de memória em servidores para alojamento de redes 

sociais para interacção com outros utilizadores na 

Internet; fornecimento de informação no campo do 

desenvolvimento de software informático; fornecimen-

to de informações e dados relativos à investigação e 

desenvolvimento científico e tecnológico; concepção e 

desenvolvimento de novas tecnologias para terceiros; 

concepção e desenvolvimento de tecnologias de comu-

nicação; desenvolvimento de periféricos informáticos; 

serviços de consultoria e informação relacionados com 

a concepção e desenvolvimento de periféricos infor-

máticos; serviços de concepção e desenvolvimento de 

aparelhos de processamento de dados; serviços de con-

cepção e desenvolvimento de dispositivos de cristais 

líquidos; serviços de ensaio, inspecção e investigação 

sobre sistemas informáticos; ensaio, inspecção e inves-

tigação sobre máquinas, aparelhos e instrumentos; for-

necimento de informação relacionada com a investiga-

ção tecnológica; serviços de investigação no domínio 

da tecnologia da inteligência artificial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184116

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-
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res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

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

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

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

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

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

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

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

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

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

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

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

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

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

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

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

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

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

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

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 
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de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; pára-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

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

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Jamaica

N.º 82,272

[210]  N.º : N/184146

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : GIVENCHY

  Endereço : 3 Avenue George V 75008, Par is 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Acessórios não electrónicos para tele-

móveis, para auscultadores, para computadores, para 

câmaras, para mesas digitalizadoras e para leitores 

de MP3, nomeadamente sacos, bolsas, estojos e capas 

destinadas especificamente a telemóveis, auscultado-

res, computadores, câmaras, mesas digitalizadoras e 

leitores de MP3; correias para telemóveis; unidades 

de disco amovível [USB sticks]; auscultadores; artigos 

ópticos; óculos, estojos para óculos, óculos de sol; ar-

mações de óculos; correntes e cordões para óculos.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  França

N.º 214721463

[210]  N.º : N/184147

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : GIVENCHY

  Endereço : 3 Avenue George V 75008, Par is 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Obras de arte em metais preciosos; 

metais preciosos e suas ligas (sem ser para uso dentá-

rio); joalharia para chapéus; brincos; botões-de-pu-

nho; pulseiras; broches; colares; correntes [joalharia]; 

pendentes; anéis [joalharia]; argolas para chaves [ber-

loques ou porta-chaves]; amuletos decorativos para 

porta-chaves; alfinetes [joalharia]; alfinetes de gravata; 

fechos para joalharia; alfinetes de lapela [joalharia]; 

medalhas, medalhões (joalharia); pérolas, pedras pre-

ciosas, pedras semipreciosas [joalharia]; caixas para 

joalharia; estojos em rolo para joalharia; aparelhos e 

instrumentos cronométricos; relógios; pulseiras de re-

lógio e braceletes de relógio; estojos para relógios.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  França

N.º 214721463

[210]  N.º : N/184148

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : GIVENCHY

  Endereço : 3 Avenue George V 75008, Par is 

France
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  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

de bagagem; sacos de viagem, conjuntos de viagem 

[marroquinaria], baús e malas de viagem, sacos de 

vestuário para viagem, estojos e sacos para artigos de 

toucador vazios; mochilas, sacos de tiracolo, malas 

de mão, sacos de transporte, sacos de praia, sacos de 

desporto, bolsas para usar à cintura, malas e pastas 

em couro para documentos; pochetes, carteiras de bol-

so, porta-moedas, estojos para chaves, porta-cartões 

[marroquinaria], chapéus-de-chuva.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  França

N.º 214721463

[210]  N.º : N/184149

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : GIVENCHY

  Endereço : 3 Avenue George V 75008, Par is 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; roupa interior; lingerie; su-

éteres; camisas; camisetas; lenços de cabeça ou de pes-

coço; gravatas; xales; coletes; saias; vestuário imper-

meável; sobretudos; casacos; jaquetas; suspensórios; 

calças; calças jeans e calças de ganga; pulôveres; vesti-

dos; combinações [vestuário], sweatshirts; cintos [ves-

tuário]; faixas para a cabeça [vestuário]; faixas para 

vestir; luvas; meias; peúgas; fatos de banho; roupões 

de banho; pijamas; camisas de noite; calções; sapatos, 

botas e chinelos; chapelaria; bonés; gorros; chapéus.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  França

N.º 214721463

[210]  N.º : N/184293

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : Massa mastique [resina natural]; pre-

parações contra a ferrugem; preparações anticorrosi-

vas, tintas para automóveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184295

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Petróleo (bruto ou refinado); energia 

elétrica em todas as formas; carburante; biocarburan-

te; combustíveis e biocombustíveis; óleo combustível; 

gás natural e gases de petróleo em todas as formas; 

lubrificantes, óleos e graxas industriais; oléos de base; 

aditivos de petróleo usados na indústria; aditivos não 

químicos para combustíveis, lubrificantes, carburante, 

betume e outros produtos de petróleo; aditivos não 

químicos para inseticidas, herbicidas e fungicidas; sol-

ventes de petróleo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271
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[210]  N.º : N/184297

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Contentores e recipientes metálicos 

para armazenamento e transporte; batoques (tampões) 

metalálicos; botijas, cisternas e cubas metálicas para 

gás e produtos petrolíferos; oleodutos, mangueiras e 

tubos metálicos para o transporte de gás e de produtos 

petrolíferos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184302

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios, relojoaria e instrumentos 

cronométricos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184303

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; papelaria e artigos 

de escritório (excepto móveis); brochuras, revistas, 

jornais, prospectos, catálogos, guias, livros; sacos de 

embalagem de papel ou cartão; caixas em cartão ou 

em papel; adesivos para papelaria ou uso doméstico; 

suportes e materiais publicitários e promocionais fei-

tos em papel; etiquetas adesivas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184306

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Materiais de construção não metáli-

cos; asfalto, betumes, alcatrão e respetivos produtos 

derivados; revestimentos e ligantes betuminosos para 

a construção; estruturas transportáveis não metálicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184307

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE
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  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Contentores e recipientes não metáli-

cos para armazenamento ou transporte; recipientes de 

embalagem em matérias plásticas; buchas de cavidade, 

não-metálicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184308

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas, pentes e esponjas; artigos de 

limpeza.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184309

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; chapelaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184310

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; artigos de ginástica 

e desporto.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184311

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e de promoção 

de vendas; organização e gestão de operações comer-

ciais de fidelização de clientela; serviços de cartões de 

clientes; organização de exposição ou de manifestação 

com fins comerciais ou de publicidade; patrocínio e 

mecenato publicitários e comerciais; serviços de assi-

natura e de gestão de assinaturas (para terceiros) de 

publicações; serviços de administração, de faturamen-

to e de contabilidade por conta de terceiros; gestão de 

negócios comerciais relacionados com a compra, venda 
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e fornecimento de energias e de produtos petrolíferos, 

de gás e produtos químicos; conclusão de contratos de 

compra e venda por conta de terceiros no domínio das 

energias; leitura automática de contadores para fins 

de faturamento; promoção, por conta de terceiros, de 

produtos que funcionam com todo o tipo de energia; 

serviços de consultadoria comercial e recolha de infor-

mações comerciais em matéria de consumo de energia 

(melhoria e controlo do consumo de energia); serviços 

de gestão comercial de frotas de veículos; serviços de 

assinatura de cobrança automática de portagem; ser-

viços de gestão de ficheiros, bases de dados e platafor-

mas de alojamento; gestão administrativa de compras 

de produtos e/ou de serviços; serviços de venda por 

grosso ou a retalho de produtos petrolíferos, de gás 

e químicos; serviços de venda a retalho dos produtos 

a seguir: produtos automobilísticos (petrolíferos e 

de manutenção), acessórios para veículos, produtos 

alimentares e bebidas, artigos de imprensa e de pape-

laria, livros e publicações diversas, produtos de dro-

garia, higiene e perfumaria, produtos de limpeza para 

uso doméstico, produtos relacionados com áudio e ví-

deo, brinquedos, flores, vestuário e calçado, produtos 

de telefonia móvel e acessórios para os mesmos, jogos 

de lotaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184312

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Negócios e informações financeiras; 

serviços bancários; serviços de financiamento e de 

crédito; serviços de seguros; serviços de cartões de 

pré-pagamento e de pagamento, assim como outros 

cartões para uso financeiro e a eles referentes; transfe-

rência eletrónica de fundos; assessoria e informações 

financeiras no domínio da energia; serviços de recupe-

ração de impostos por conta de terceiros; corretagem 

de créditos de carbono; patrocínio e mecenato finan-

ceiro; serviços de fundo de investimentos; aquisição de 

participações em todo o tipo de sociedades ou empre-

sas financeiras, comerciais, industriais, mobiliárias ou 

imobiliárias; atividades de capital de risco, de capital 

de investimento e de capital de desenvolvimento na 

área da energia; consultoria em matéria de financia-

mento de projetos de energia; transações financeiras 

em mercados grossistas das energias, do gás, da eletri-

cidade e dos produtos petrolíferos e químicos; corre-

tagem em bolsa no domínio energético; corretagem de 

matérias-primas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184314

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços 

de telefone e telemóveis; serviços de conexão e forne-

cimento de acesso à Internet e outras redes informáti-

cas mundiais; difusão, transmissão e troca de informa-

ções e de dados através da Internet e de todos os meios 

teleinformáticos; serviços de mensagens eletrónicas; 

fornecimento de acesso a plataformas, blogues e fó-

runs de discussão na Internet; fornecimento de acesso 

a bases de dados; teletransmissão de informações e 

de dados destinados à manutenção de instalações de 

armazenamento ou de distribuição de gás e de eletrici-

dade.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184315

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte, embalagem, distribuição 

(entrega), armazenamento de mercadorias, incluindo 

petróleo, gás e produtos químicos, bem como todos 

os produtos comercializados em estações de serviço; 

transporte, distribuição (entrega), armazenamento e 

fornecimento de energia em todas as formas; informa-

ções e assessoria relacionadas com os serviços supraci-

tados; reboque, aluguel e disponibilização temporária 

de veículos; informações de tráfego e transporte; ser-

viços de navegação e geolocalização para veículos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184318

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de análises e pesquisas indus-

triais; serviços de engenharia; serviços de pesquisa, 

de prospeção e de exploração para as indústrias petro-

lífera, do gás e mineira; testes em poços petrolíferos; 

exploração, estudos e peritagens de jazidas de petró-

leo, gás e minérios; pesquisas científicas, tecnológicas 

e assistência técnica (engenharia) no setor da energia; 

conceção e desenvolvimento de redes de distribuição 

de energia; serviços de arquitetura e elaboração de 

plantas para a construção de instalações no setor da 

energia e da refinaria; consultadoria técnica e estudos 

de projetos técnicos relacionados com a produção e 

distribuição de energia; estudo, pesquisa e desenvolvi-

mento no domínio das energias e dos produtos petrolí-

feros, de gás e produtos químicos; estudos e pesquisas 

no domínio da proteção ambiental, do tratamento de 

resíduos e do desenvolvimento sustentável; serviços 

de análise, de diagnóstico e de ensaio no domínio da 

energia; serviços de laboratório, de análise, de diag-

nóstico e de ensaio de produtos petrolíferos, de gás e 

produtos químicos; serviços de auditoria e peritagem 

na área da energia e do consumo de energia; controlo e 

auditoria de segurança e de qualidade; serviços técni-

cos de apoio à certificação e à homologação; controlo 

técnico e peritagem (trabalhos de engenharia) de ins-

talações que funcionam com o apoio de todos os tipos 

de energia; controlo técnico de veículos; serviços téc-

nicos de leitura à distância de contadores de consumo 

energético; conceção e análise de sistemas informáti-

cos; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184319

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; restaurantes; 

cafeterias; hotelaria, alojamento temporário e serviços 

de reserva conexos.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184320

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de controlo da segurança 

de instalações de produção, armazenamento, trans-

formação e distribuição de energia, água e produtos 

petrolíferos, de gás ou produtos químicos, bem como 

consultadoria conexa; concessão de licenças e, espe-

cificamente concessão de licenças de direitos de pro-

priedade intelectual, de tecnologias e de conceitos de 

franchising a terceiros; serviços de consultadoria em 

matéria de segurança nos domínios da energia; consul-

tadoria jurídica em matéria de poupança de energia; 

serviços de redes sociais on-line.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  França

N.º 214751271

[210]  N.º : N/184322

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : Massa mastique [resina natural]; pre-

parações contra a ferrugem; preparações anticorrosi-

vas, tintas para automóveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184324

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Petróleo (bruto ou refinado); energia 

elétrica em todas as formas; carburante; biocarburan-

te; combustíveis e biocombustíveis; óleo combustível; 

gás natural e gases de petróleo em todas as formas; 

lubrificantes, óleos e graxas industriais; oléos de base; 

aditivos de petróleo usados na indústria; aditivos não 

químicos para combustíveis, lubrificantes, carburante, 

betume e outros produtos de petróleo; aditivos não 

químicos para inseticidas, herbicidas e fungicidas; sol-

ventes de petróleo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184326

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6
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[511]  Produtos : Contentores e recipientes metálicos 

para armazenamento e transporte; batoques (tampões) 

metalálicos; botijas, cisternas e cubas metálicas para 

gás e produtos petrolíferos; oleodutos, mangueiras e 

tubos metálicos para o transporte de gás e de produtos 

petrolíferos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184331

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios, relojoaria e instrumentos 

cronométricos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184332

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; papelaria e artigos 

de escritório (excepto móveis); brochuras, revistas, 

jornais, prospectos, catálogos, guias, livros; sacos de 

embalagem de papel ou cartão; caixas em cartão ou 

em papel; adesivos para papelaria ou uso doméstico; 

suportes e materiais publicitários e promocionais fei-

tos em papel; etiquetas adesivas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184335

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Materiais de construção não metáli-

cos; asfalto, betumes, alcatrão e respetivos produtos 

derivados; revestimentos e ligantes betuminosos para 

a construção; estruturas transportáveis não metálicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184336

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Contentores e recipientes não metáli-

cos para armazenamento ou transporte; recipientes de 
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embalagem em matérias plásticas; buchas de cavidade, 

não-metálicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184337

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas, pentes e esponjas; artigos de 

limpeza.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184338

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; chapelaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184339

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; artigos de ginástica 

e desporto.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184340

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e de promoção 

de vendas; organização e gestão de operações comer-

ciais de fidelização de clientela; serviços de cartões de 

clientes; organização de exposição ou de manifestação 

com fins comerciais ou de publicidade; patrocínio e 

mecenato publicitários e comerciais; serviços de assi-

natura e de gestão de assinaturas (para terceiros) de 

publicações; serviços de administração, de faturamen-

to e de contabilidade por conta de terceiros; gestão de 

negócios comerciais relacionados com a compra, venda 

e fornecimento de energias e de produtos petrolíferos, 

de gás e produtos químicos; conclusão de contratos de 

compra e venda por conta de terceiros no domínio das 

energias; leitura automática de contadores para fins 
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de faturamento; promoção, por conta de terceiros, de 

produtos que funcionam com todo o tipo de energia; 

serviços de consultadoria comercial e recolha de infor-

mações comerciais em matéria de consumo de energia 

(melhoria e controlo do consumo de energia); serviços 

de gestão comercial de frotas de veículos; serviços de 

assinatura de cobrança automática de portagem; ser-

viços de gestão de ficheiros, bases de dados e platafor-

mas de alojamento; gestão administrativa de compras 

de produtos e/ou de serviços; serviços de venda por 

grosso ou a retalho de produtos petrolíferos, de gás 

e químicos; serviços de venda a retalho dos produtos 

a seguir: produtos automobilísticos (petrolíferos e 

de manutenção), acessórios para veículos, produtos 

alimentares e bebidas, artigos de imprensa e de pape-

laria, livros e publicações diversas, produtos de dro-

garia, higiene e perfumaria, produtos de limpeza para 

uso doméstico, produtos relacionados com áudio e ví-

deo, brinquedos, flores, vestuário e calçado, produtos 

de telefonia móvel e acessórios para os mesmos, jogos 

de lotaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184341

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Negócios e informações financeiras; 

serviços bancários; serviços de financiamento e de 

crédito; serviços de seguros; serviços de cartões de 

pré-pagamento e de pagamento, assim como outros 

cartões para uso financeiro e a eles referentes; transfe-

rência eletrónica de fundos; assessoria e informações 

financeiras no domínio da energia; serviços de recupe-

ração de impostos por conta de terceiros; corretagem 

de créditos de carbono; patrocínio e mecenato finan-

ceiro; serviços de fundo de investimentos; aquisição de 

participações em todo o tipo de sociedades ou empre-

sas financeiras, comerciais, industriais, mobiliárias ou 

imobiliárias; atividades de capital de risco, de capital 

de investimento e de capital de desenvolvimento na 

área da energia; consultoria em matéria de financia-

mento de projetos de energia; transações financeiras 

em mercados grossistas das energias, do gás, da eletri-

cidade e dos produtos petrolíferos e químicos; corre-

tagem em bolsa no domínio energético; corretagem de 

matérias-primas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184343

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços 

de telefone e telemóveis; serviços de conexão e forne-

cimento de acesso à Internet e outras redes informáti-

cas mundiais; difusão, transmissão e troca de informa-

ções e de dados através da Internet e de todos os meios 

teleinformáticos; serviços de mensagens eletrónicas; 

fornecimento de acesso a plataformas, blogues e fó-

runs de discussão na Internet; fornecimento de acesso 

a bases de dados; teletransmissão de informações e 

de dados destinados à manutenção de instalações de 

armazenamento ou de distribuição de gás e de eletrici-

dade.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184344

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte, embalagem, distribuição 

(entrega), armazenamento de mercadorias, incluindo 

petróleo, gás e produtos químicos, bem como todos 

os produtos comercializados em estações de serviço; 

transporte, distribuição (entrega), armazenamento e 

fornecimento de energia em todas as formas; informa-

ções e assessoria relacionadas com os serviços supraci-

tados; reboque, aluguel e disponibilização temporária 

de veículos; informações de tráfego e transporte; ser-

viços de navegação e geolocalização para veículos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184347

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de análises e pesquisas indus-

triais; serviços de engenharia; serviços de pesquisa, 

de prospeção e de exploração para as indústrias petro-

lífera, do gás e mineira; testes em poços petrolíferos; 

exploração, estudos e peritagens de jazidas de petró-

leo, gás e minérios; pesquisas científicas, tecnológicas 

e assistência técnica (engenharia) no setor da energia; 

conceção e desenvolvimento de redes de distribuição 

de energia; serviços de arquitetura e elaboração de 

plantas para a construção de instalações no setor da 

energia e da refinaria; consultadoria técnica e estudos 

de projetos técnicos relacionados com a produção e 

distribuição de energia; estudo, pesquisa e desenvolvi-

mento no domínio das energias e dos produtos petrolí-

feros, de gás e produtos químicos; estudos e pesquisas 

no domínio da proteção ambiental, do tratamento de 

resíduos e do desenvolvimento sustentável; serviços 

de análise, de diagnóstico e de ensaio no domínio da 

energia; serviços de laboratório, de análise, de diag-

nóstico e de ensaio de produtos petrolíferos, de gás e 

produtos químicos; serviços de auditoria e peritagem 

na área da energia e do consumo de energia; controlo e 

auditoria de segurança e de qualidade; serviços técni-

cos de apoio à certificação e à homologação; controlo 

técnico e peritagem (trabalhos de engenharia) de ins-

talações que funcionam com o apoio de todos os tipos 

de energia; controlo técnico de veículos; serviços téc-

nicos de leitura à distância de contadores de consumo 

energético; conceção e análise de sistemas informáti-

cos; serviços de fornecedor de serviços de aplicações 

(ASP).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184348

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; restaurantes; 

cafeterias; hotelaria, alojamento temporário e serviços 

de reserva conexos.



N.º 40 — 6-10-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14251

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184349

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : TotalEnergies SE

  Endereço : 2 Place Jean Millier La Défense 6 

92400 Courbevoie France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de controlo da segurança 

de instalações de produção, armazenamento, trans-

formação e distribuição de energia, água e produtos 

petrolíferos, de gás ou produtos químicos, bem como 

consultadoria conexa; concessão de licenças e, espe-

cificamente concessão de licenças de direitos de pro-

priedade intelectual, de tecnologias e de conceitos de 

franchising a terceiros; serviços de consultadoria em 

matéria de segurança nos domínios da energia; consul-

tadoria jurídica em matéria de poupança de energia; 

serviços de redes sociais on-line.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja, 

vermelho, roxo, azul escuro, azul claro, verde e amare-

lo tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/11  França

N.º 214765720

[210]  N.º : N/184384

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C P U

GPS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/16  China

N.º 54346233

[210]  N.º : N/184386

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/16  China

N.º 54341966
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[210]  N.º : N/184416

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Unilever IP Holdings B.V.

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Distribuidores de água, nomeadamen-

te, unidades refrigeradoras distribuidoras de água, dis-

tribuidores de água com temperatura controlada, apa-

relhos e máquinas de filtragem e purificação de água; 

esterilizadores e amaciadores de água; distribuidores 

de água portáteis; aparelhos de destilação sem ser para 

fins científicos; filtros para água potável e para água; 

jarras e recipientes de purificação de água e suas pe-

ças e acessórios (instalações de purificação de água); 

preparações para purificação e refrescamento de água, 

nomeadamente aparelhos de purificação de água, e 

unidades de purificação de água para água portátil 

para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184629

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Chapter 4 Corp.

  Endereço : 62 King Street, New York, New York 

10014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas, periódicos, 

adesivos para papelaria, artigos de papelaria, carta-

zes, álbuns, almanaques, atlas, autocolantes, etique-

tas impressas, calendários, mapas geográficos, guias 

impressos, livros, catálogos, fotografias impressas, 

canetas, lápis e outros acessórios de escrita, planifi-

cadores [produtos de impressão], cadernos, livros de 

mesa, blocos de memorandos, organizadores pessoais; 

sacos [envelopes, bolsas] de papel ou de plástico para 

embalar, canetas (artigos de escritório), instrumentos 

de escrita (artigos de papelaria), bandas adesivas para 

papelaria ou para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/184632

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Chapter 4 Corp.

  Endereço : 62 King Street, New York, New York 

10014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Plataformas para pranchas de skate, 

pranchas de skate e suas peças e acessórios; jogos; 

brinquedos; jogos e brinquedos; artigos de ginástica 

e desporto, equipamentos e aparelhos não incluídos 

noutras classes; equipamentos e aparelhos para exercí-

cios físicos e ginástica; equipamentos e aparelhos para 

parques; decorações para árvores de Natal; cartas de 

jogar; patins; pranchas de skate; sacos especificamente 

adaptados a equipamento desportivo; equipamento 

de pesca; peças e acessórios nesta classe para todos os 

artigos acima mencionados; kits de modelos à escala 

[brinquedos], modelos de brinquedos, mesas para ténis 

de mesa, taco de ténis de mesa [artigos desportivos], 

luvas de boxe, luvas para jogos, tacos para jogos, bolas 

de jogo, protectores de cotovelo [artigos desportivos], 

protectores de joelho [artigos desportivos], protectores 

de pulso [artigos desportivos].

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/184732

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : 

 Fu Ying

  Endereço : 297-303

35 H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/184747

[220]  Data de pedido : 2021/07/05

[730]  Requerente : 

 Damiin Co., Ltd.

  Endereço : 1  128

15 1506

 Suite 1506, 15Th Floor, 128, Gasan Digital 1-Ro, Geu-

mcheon-gu, Seoul, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184748

[220]  Data de pedido : 2021/07/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

304 305 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184761

[220]  Data de pedido : 2021/07/05

[730]  Requerente : Gemological Institute of Ameri-

ca, Inc.

  Endereço : 5345 Armada Drive, Carlsbad, Cali-

fornia 92008 (USA)

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de associação, nomeadamente 

para fins promocionais dos interesses de um instituto 

e dos seus ex-alunos; serviços de rede de negócios; ser-

viços de planeamento de carreiras profissionais; forne-

cimento de informações sobre carreiras profissionais; 

fornecimento de um website que contenha informa-

ções sobre como promover os interesses de ex-alunos 

de um instituto; administração de um programa para 

capacitar os participantes a obter descontos em produ-

tos e serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184777

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : GFA (Aust) Pty Ltd

  Endereço : 61 Sunmore Close Heatherton Victo-

ria 3202 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184793

[220]  Data de pedido : 2021/07/06

[730]  Requerente : AMI PARIS

  Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : /

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184873

[220]  Data de pedido : 2021/07/07
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[730]  Requerente : 

 Endo Brewery Inc.

  Endereço : 〒382-0000 坂

坂29

 29, Ooaza Suzaka, Suzaka-shi, Nagano 382-0000 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos :  料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184890

[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 : 9

[511]  Produtos : Software informático e software de 

aplicações móveis contendo informações nos domí-

nios de finanças, investimentos, negócios e notícias; 

programas informáticos para acesso a uma variedade 

de bases de dados no domínio de negócios; software 

de comunicações para facilitar a transferência de da-

dos electrónicos, fornecendo acesso a bases de dados 

que fornecem informações comerciais; programas 

informáticos para uso na negociação de acções e obri-

gações; programas informáticos relacionados com o 

fornecimento de serviços de bolsa de valores e merca-

dos de capitais; software informático relacionados com 

a recolha e distribuição de dados, trocas financeiras, 

negociação de acções, negociação de bolsas e transac-

ções financeiras; software informático para encami-

nhamento e execução de ordens de compra e venda de 

títulos para uso por corretores de títulos, negociantes 

e seus clientes; software informático fornecendo infor-

mações para uso em conexão com a devida diligência 

conheça seu cliente, informações sobre conformidade 

regulamentar de serviços financeiros e avaliação de 

risco corporativo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/28  Reino Unido

N.º UK00003586108

[210]  N.º : N/184891

[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 : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas, nomeada-

mente livros, revistas, jornais, directórios, panfletos 

e brochuras contendo informações nos domínios de 

finanças, investimentos, propriedade corporativa e 

negócios; material impresso e publicações impressas 

relacionadas com o fornecimento de serviços de bolsa 

de valores e mercados de capitais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/28  Reino Unido

N.º UK00003586108

[210]  N.º : N/184892

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de informações de negócios; 

serviços de avaliação de negócios; serviços de pesquisa 

de negócios; fornecimento de informações estatísticas 

de negócios; serviços de armazenamento e recupera-

ção de informações de negócios; serviços de previsão 

económica; fornecimento de informações na natureza 

de notícias e comentários relacionados com negócios, 

análises de negócios e relatórios sobre desempenho de 

mercado e preços de títulos municipais e notícias de 

negócios e análises sobre tesouraria corporativa e con-
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formidade, notícias de negócios e análises sobre fusões 

e aquisições, informações sobre propriedade de cor-

porações, informações sobre executivos corporativos 

e financeiros, operações comerciais pós-negociação na 

natureza de processamento e liquidação de negocia-

ções, alocação e reconciliação de contas nos mercados 

globais de valores mobiliários; fornecimento de uma 

base de dados com notícias e informações de negó-

cios, arquivos corporativos de negócios e relatórios de 

negócios para pesquisas jurídicas e de conformidade; 

serviços de pesquisas e consultadoria de negócios no 

dominio de segurança informática.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/28  Reino Unido

N.º UK00003586108

[210]  N.º : N/184893

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços de gestão e análise de infor-

mações financeiras; serviços de cotação e listagem em 

bolsa de valores; serviços de informação sobre preços 

de acções; fornecimento de mercado financeiro para 

a negociação de títulos, acções e opções; anotação e 

registo de transferência de acções, acções e valores 

mobiliários, mantendo e registando a titularidade 

de bolsas, acções e valores mobiliários; manutenção 

e registo de propriedade de bolsas, acções e títulos; 

serviços de compensação e l iquidação financeira; 

serviços para permissão de negociação de títulos por 

correspondência de ordens de compra com ordens de 

venda; preparação e cotação de preços e índices em 

bolsas; fornecimento de informações sobre o tema 

dos serviços de assessoria financeira; fornecimento de 

assistência em pesquisa no tópico de serviços de as-

sessoria financeira; fornecimento de relatórios estatís-

ticos personalizados sobre dados financeiros; análise 

financeira; consultadoria financeira; avaliações fiscais; 

transferências electrónicas de fundos; fornecimento 

de informações financeiras sobre obrigações; infor-

mações sobre serviços financeiros, nomeadamente, 

fornecimento de dados sobre obrigações de garantia e 

dados de trocas e fundos de investimento; fornecimen-

to de informações financeiras sob a forma de comércio 

de mercado e informações sobre cotações de títulos; 

serviço de apoio à negociação no domínio de títulos fi-

nanceiros, nomeadamente, comparação, recolha, pro-

cessamento, tabulação, distribuição, negociação e exe-

cução comerciais; fornecimento de informações sobre 

negociação de títulos, nomeadamente, classificação de 

títulos, correctores, negociantes e emissores; cálculo, 

provisão e actualização em benefício de terceiros de 

índices e subíndices de títulos financeiros; serviços 

financeiros automatizados, nomeadamente, correta-

gem online de títulos através de uma rede informática 

global; fornecimento de bases de dados electrónicas 

on-line contendo informações sobre títulos através de 

uma rede informática global; fornecimento de serviços 

de informação nos domínios dos dados económicos e 

financeiros, dados monetários e de bolsas de valores e 

informações sobre comércio de divisas; consultadoria 

financeira no domínio da inteligência do mercado fi-

nanceiro; fornecimento de informações estatísticas fi-

nanceiras sob a forma de dados históricos do mercado 

financeiro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/28  Reino Unido

N.º UK00003586108

[210]  N.º : N/184894

[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 : 38

[511]  Serviços : Transmissão de dados, mensagens e 

informações por computador, correio electrónico; ser-

viços de comunicação informática; telecomunicação 

de informação (incluindo páginas da Web), programas 

informáticos e dados; serviços de correio electrónico; 

fornecimento de ligações de acesso de telecomunica-

ções à bases de dados informáticas e à Internet; alu-

guer de tempo de acesso a uma base de dados informá-
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tica; fornecimento de acesso a bases de dados electró-

nicas online que fornecem aos assinantes informações 

sobre a negociação de valores mobiliários e fornecem 

a instituições e investidores individuais uma rede au-

tomática para a negociação de valores mobiliários.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/28  Reino Unido

N.º UK00003586108

[210]  N.º : N/184970

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas constituídas 

por geles e líquidos não medicinais para preenchimen-

to de linhas, rugas, cicatrizes, lábios, para reafirmar o 

rosto e o corpo e para rejuvenescimento da pele; pro-

dutos cosméticos para os cuidados da pele; cosméticos 

para o tratamento das rugas da pele; produtos cosméti-

cos para os cuidados da pele para a remoção de rugas; 

perfumaria e produtos de beleza, sabões, cosméticos, 

produtos cosméticos para os cuidados da pele, da 

beleza e tratamento da pele, cremes e loções para a 

limpeza de peles sensíveis; preparações cosméticas 

para os cuidados da pele; produtos cosméticos para os 

cuidados da pele, dos cabelos e das unhas, nomeada-

mente cremes, leites, loções, géis, produtos de limpeza, 

hidratantes, soros e pós para o rosto, o corpo e para 

as mãos; preparações não medicinais para protecção 

solar; óleos essenciais para uso pessoal; champôs e 

condicionadores para o cabelo; preparações cosméti-

cas para os cuidados da pele, nomeadamente cremes, 

leites, loções, géis, produtos de limpeza, hidratantes, 

soros e pós para o rosto, o corpo e as mãos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/25  Reino Unido

N.º UK00003615880

[210]  N.º : N/184994

[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 : 9

[511]  Produtos : Software informático e software de 

aplicações móveis contendo informações nos domí-

nios de finanças, investimentos, negócios e notícias; 

programas informáticos para acesso a uma variedade 

de bases de dados no domínio de negócios; software 

de comunicações para facilitar a transferência de da-

dos electrónicos, fornecendo acesso a bases de dados 

que fornecem informações comerciais; programas 

informáticos para uso na negociação de acções e obri-

gações; programas informáticos relacionados com o 

fornecimento de serviços de bolsa de valores e merca-

dos de capitais; software informático relacionados com 

a recolha e distribuição de dados, trocas financeiras, 

negociação de acções, negociação de bolsas e transac-

ções financeiras; software informático para encami-

nhamento e execução de ordens de compra e venda de 

títulos para uso por corretores de títulos, negociantes 

e seus clientes; software informático fornecendo infor-

mações para uso em conexão com a devida diligência 

conheça seu cliente, informações sobre conformidade 

regulamentar de serviços financeiros e avaliação de 

risco corporativo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  Reino Unido

N.º UK00003586781

[210]  N.º : N/184995

[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 : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas, nomeada-

mente livros, revistas, jornais, directórios, panfletos 

e brochuras contendo informações nos domínios de 
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finanças, investimentos, propriedade corporative e 

negócios; produtos impressos e publicações impressas 

relacionadas com o fornecimento de serviços de bolsa 

de valores e mercados de capitais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  Reino Unido

N.º UK00003586781

[210]  N.º : N/184996

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de informações de negócios; 

serviços de avaliação de negócios; serviços de pesquisa 

de negócios; fornecimento de informações estatísticas 

de negócios; serviços de armazenamento e recupera-

ção de informações de negócios; serviços de previsão 

económica; fornecimento de informações na natureza 

de notícias e comentários relacionados com negócios, 

análises de negócios e relatórios sobre desempenho de 

mercado e preços de títulos municipais e notícias de 

negócios e análises sobre tesouraria corporativa e con-

formidade, notícias de negócios e análises sobre fusões 

e aquisições, informações sobre propriedade de cor-

porações, informações sobre executivos corporativos 

e financeiros, operações comerciais pós-negociação na 

natureza de processamento e liquidação de negocia-

ções, alocação e reconciliação de contas nos mercados 

globais de valores mobiliários; fornecimento de uma 

base de dados com notícias e informações de negó-

cios, arquivos corporativos de negócios e relatórios de 

negócios para pesquisas jurídicas e de conformidade; 

serviços de pesquisas e consultadoria de negócios no 

dominio de segurança informática.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  Reino Unido

N.º UK00003586781

[210]  N.º : N/184997

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços de gestão e análise de infor-

mações financeiras; serviços de cotação e listagem em 

bolsa de valores; serviços de informação sobre preços 

de acções; fornecimento de mercado financeiro para 

a negociação de títulos, acções e opções; anotação e 

registo de transferência de acções, acções e valores 

mobiliários, mantendo e registando a titularidade 

de bolsas, acções e valores mobiliários; manutenção 

e registo de propriedade de bolsas, acções e títulos; 

serviços de compensação e l iquidação financeira; 

serviços para permissão de negociação de títulos por 

correspondência de ordens de compra com ordens de 

venda; preparação e cotação de preços e índices em 

bolsas; fornecimento de informações sobre o tema 

dos serviços de assessoria financeira; fornecimento de 

assistência em pesquisa no tópico de serviços de as-

sessoria financeira; fornecimento de relatórios estatís-

ticos personalizados sobre dados financeiros; análise 

financeira; consultadoria financeira; avaliações fiscais; 

transferências electrónicas de fundos; fornecimento 

de informações financeiras sobre obrigações; infor-

mações sobre serviços financeiros, nomeadamente, 

fornecimento de dados sobre obrigações de garantia e 

dados de trocas e fundos de investimento; fornecimen-

to de informações financeiras sob a forma de comércio 

de mercado e informações sobre cotações de títulos; 

serviço de apoio à negociação no domínio de títulos fi-

nanceiros, nomeadamente, comparação, recolha, pro-

cessamento, tabulação, distribuição, negociação e exe-

cução comerciais; fornecimento de informações sobre 

negociação de títulos, nomeadamente, classificação de 

títulos, correctores, negociantes e emissores; cálculo, 

provisão e actualização em benefício de terceiros de 

índices e subíndices de títulos financeiros; serviços 

financeiros automatizados, nomeadamente, correta-

gem online de títulos através de uma rede informática 

global; fornecimento de bases de dados electrónicas 

on-line contendo informações sobre títulos através de 
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uma rede informática global; fornecimento de serviços 

de informação nos domínios dos dados económicos e 

financeiros, dados monetários e de bolsas de valores e 

informações sobre comércio de divisas; consultadoria 

financeira no domínio da inteligência do mercado fi-

nanceiro; fornecimento de informações estatísticas fi-

nanceiras sob a forma de dados históricos do mercado 

financeiro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  Reino Unido

N.º UK00003586781

[210]  N.º : N/184998

[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 : 38

[511]  Serviços : Transmissão de dados, mensagens e 

informações por computador, correio electrónico; 

serviços de comunicação por computador; telecomu-

nicação de informação (incluindo páginas da Web), 

programas informáticos e dados; serviços de correio 

electrónico; fornecimento de ligações de acesso de 

telecomunicações a bases de dados informáticas e à 

Internet; aluguer de tempo de acesso a uma base de 

dados informática; fornecimento de acesso a bases de 

dados electrónicas online que fornecem aos assinantes 

informações sobre a negociação de valores mobiliários 

e fornecem a instituições e investidores individuais 

uma rede automática para a negociação de valores mo-

biliários.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  Reino Unido

N.º UK00003586781

[210]  N.º : N/185009

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : IDUS KOREA CO., LTD.

  Endereço : (Gayang-dong, Delta building) Floor 

7~9, 376, Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul Korea.

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185010

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : IDUS KOREA CO., LTD.

  Endereço : (Gayang-dong, Delta building) Floor 

7~9, 376, Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul Korea.

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185011

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : E. REMY MARTIN & Cº

  Endereço :

 20 rue de La Société Vinicole, 16100 Cognac, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cervejas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha (Pantone: P7427C) e dourada (Pantone: LUXOR 

420) tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/06/17  França

N.º 214777591
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[210]  N.º : N/185015

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Peloton Interactive, Inc.

  Endereço : 125 West 125th Street, 11th Floor, 

Nova Iorque, Nova Iorque 10001, Estados Unidos de 

América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; acessórios para a 

cabeça; vestuário desportivo, nomeadamente, camisas, 

leggings, tops sem mangas, t-shirts, tank tops, soutiens 

desportivos, pulôveres; acessórios para a cabeça, inclu-

índo gorros; vestuário desportivo, incluindo calções, 

collants de exercício, tops, casacos, camisolas, mole-

tom com capuz; bandanas, sapatos, chapéus, meias; 

cachecóis; luvas; faixas para usar na cabeça [vestuário]; 

pulseiras [vestuário]; cintos [vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185016

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Peloton Interactive, Inc.

  Endereço : 125 West 125th Street, 11th Floor, 

Nova Iorque, Nova Iorque 10001, Estados Unidos de 

América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento; serviços de entretenimen-

to; aulas de exercício prestadas por meio de streaming 

via Internet; serviços de entretenimento, nomeada-

mente, fornecendo podcasts vídeo e áudio nas áreas 

do exercício físico, perda de peso, treino físico, bem-

-estar, nutrição, consciência plena, meditação e de-

senvolvimento pessoal; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, produção e distribuição de programas 

de rádio, programas de televisão e programas de te-

levisão por cabo nas áreas do exercício físico, fitness, 

bem-estar, nutrição, consciência plena, meditação e 

desenvolvimento pessoal para distribuição através da 

televisão, televisão por cabo, rádio e rede mundial de 

computadores; serviços de entretenimento na natureza 

da produção e distribuição de canal de televisão, canal 

de televisão por cabo e canal de rádio nos campos do 

exercício físico, fitness, bem-estar, nutrição, consci-

ência plena, meditação e desenvolvimento pessoal; 

serviços educacionais, nomeadamente apresentação de 

seminários, palestras, workshops e painéis de discus-

são nos campos do exercício, fitness, bem-estar, nutri-

ção, consciência plena, meditação e desenvolvimento 

pessoal; prestação de aulas, workshops e seminários 

nas áreas de fitness, bem-estar, nutrição, consciência 

plena, meditação e exercício; oferta de instalações 

para fitness e exercício; instrução e consulta de treino 

físico; aulas de condicionamento físico; serviços de 

treino físico; serviços de academia de fitness físico, no-

meadamente, prestando aulas de exercício; instrução 

de yoga; instrução de pilates; revistas online, nomea-

damente, blogs com tópicos relativos à comunidade lo-

cal, exercício, fitness, bem-estar, nutrição, consciência 

plena, meditação e desenvolvimento pessoal; oferta de 

website com informações educativas sobre exercício, 

consciência plena, bem-estar, nutrição, consciência 

plena e meditação; prestação de conteúdos audiovisu-

ais ao vivo e gravados, não descarregáveis, com aulas 

de bem-estar, nutrição, consciência plena, meditação 

e treino físico, treino e instrução; prestação de cursos 

online nos campos do exercício, fitness, consciência 

plena, nutrição, consciência plena, meditação e desen-

volvimento pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185018

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Peloton Interactive, Inc.

  Endereço : 125 West 125th Street, 11th Floor, 

Nova Iorque, Nova Iorque 10001, Estados Unidos de 

América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e brincadeiras; apa-

relho de videojogos; artigos de ginástica e desportivo; 

decorações para árvores de Natal; bicicletas estacioná-

rias para exicício físico e suas partes e componentes; 

bancos de bicicleta e pedais de bicicleta vendidos se-

paradamente para bicicletas estacionárias para exicí-

cio físico; pesos para exercício; bicicletas estacionárias 

para exicício físico equipadas com sistemas informá-
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ticos interactivos, nomeadamente consola informática, 

microfone e câmara; bicicletas estacionárias para exicício 

físico equipadas com sistemas informáticos interactivos, 

leitores de vídeo e barras corporais; barras corporais 

(equipamentos ginásticos); blocos de ioga; correias 

de ioga; almofadas de ioga; equipamento de pilates, 

nomeadamente, bandas de exercício, bandas de resis-

tência e almofadas de exercício físico; equipamento 

de exercício físico; passadeiras para exicício físico; 

máquinas de remar; sacos e recepientes especialmente 

adaptados para levarem e transportarem os bens 

supracitados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185040

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicação de software informático 

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

média; software informático para o acesso de progra-

mação de música e a serviços de reprodução musical 

(playlist service); aplicação de software informático 

para uso na geração de recomendações de conteúdo de 

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

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

são, eventos culturais e programas relacionados com 

entretenimento determinados através de análises a 

preferências dos usuários; aplicação de software infor-

mático para a criação e patilha de listas de reprodução 

(playlists) musical e de ficheiros multimédia; aplicação 

de software informático para uso em conexão com 

um serviço online de assinatura de música; softaware 

informático para sincronização de base de dados; soft-

ware informático para manutenção de bases de dados; 

software informático para uso na leitura, organização, 

descarregamento, transmissão, manipulação e revisão 

de ficheiros áudio e ficheiros multimédia; software 

de computador para uso na entrega, distribuição e 

transmissão de música digital e áudio relacionado com 

entretenimento, vídeo, texto e contudo multimédia; 

software para criar bases de dados pesquisáveis com 

informações e dados para bases de dados de redes 

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

formático que permite aos utilizadores programar e 

distribuir áudio, vídeo, dados, texto e outro conteúdo 

multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rá-

dio, televisão, eventos culturais, e programas relacio-

nados com entretenimento e programas educacionais 

através de redes de comunicação; software de compu-

tador para o acesso, navegação e pesquisa de base de 

dados on-line; software informático para configurar, 

configuração, operação e controle de dispositivos mó-

veis, dispositivos portáteis, telemóveis, computadores, 

e periféricos de computadores, e leitores de áudio e 

vídeo; gravações de áudio e vídeo descarregável de 

música, espectáculos de música e vídeos de música; 

aplicação de software informático para uso na revisão, 

armazenamento, organização, e leitura de áudio ao 

vivo e gravado, de vídeos e de conteúdo multimédia; 

cheques-prenda codificados magneticamente.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Jamaica

N.º 82385

[210]  N.º : N/185041

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Provisão online de software informáti-

co não descarregável para uso na geração de recomen-

dações personalizadas de áudio, vídeo, dados, texto 

e outros conteúdos multimédia; provisão online de 

software informático não descarregável para uso na 

criação e partilha de listas personalizadas de áudio e 

ficheiros multimédia; provisão online de software in-

formático não descarregável para uso relacionado com 

um serviço de assinatura de música online; provisão 

online de software informático não descarregável para 

uso na leitura, organização, descarregamento, trans-

missão, manipulação, e revisão de ficheiros de áudio 

e ficheiros multimédia; provisão online de software 
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informático não descarregável para uso na entrega, 

distribuição e transmissão de música digital e áudio 

relacionado com entretenimento, vídeo, texto e con-

teúdo multimédia; provisão de motores de busca para 

obtenção de dados através da internet e outras redes 

electrónicas de comunicação; serviços informáticos, 

nomeadamente, provisão personalizada de páginas na 

web e outros formatos de feed de dados apresentando 

um feed personalizado de informação nos campos das 

notícias, comentários, e outras informações, conte-

údo de websites, e outros conteúdos de texto, áudio, 

vídeo, e multimédia; criação de índices de informação 

em linha, sítios e outros recursos disponíveis em re-

des informáticas globais para terceiros; informação 

relacionada com hardware de computador e software 

informático fornecidos online através de uma rede 

global de computador ou Internet; serviços de armaze-

namento de dados electrónicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Jamaica

N.º 82385

[210]  N.º : N/185042

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : HI LIMITED PARTNERSHIP

  Endereço : 1815 The Exchange, Atlanta, Georgia 

30339, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente, camisas, 

peúgas, calças, calções, babetes para bebés [não em 

papel], viseiras para o sol, bonés, sweatshirts, camiso-

las de lã, camisolas [pullovers], faixas para a transpira-

ção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Estados Unidos 

da América N.º 90/462,009

[210]  N.º : N/185046

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : Cathay Pacific Airways Limited

  Endereço : 8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 

8 Scenic Road, Hong Kong International Airport, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, serviços 

de venda a retalho em lojas e serviços de comércio a 

retalho on-line e electrónico de vinhos, artigos de de-

coração para casa, velas, fragrâncias, perfumes, óleos 

de aromaterapia [para uso cosmético], perfume de 

ambiente, utensílios para comer, utensílios para be-

ber, roupa de cama, carrinhos de bar, vasos, castiçais, 

capas de almofada, roupa de mesa, toalhas, vestuário, 

calçado e chapelaria, camisolas de râguebi, camisolas 

para maratonas, camisolas de ciclismo, cabos de car-

regamento, porta-cartões SIM, balanças electrónicas 

para pesar malas, bolsas para passaportes, estojos de 

toilette, conjuntos de artigos de viagem, correias para 

bagagem, almofadas para apoio do pescoço, adaptado-

res para tomadas para uso no estrangeiro, etiquetas de 

endereço para bagagem, cadeados com combinação, 

sacos, baús e maletas de viagem, malas de viagem, 

bagagem, estojos para produtos de toilette vendidos 

vazios, bolsas para bebés, alcofas para transportar as 

crianças, mochilas para o transporte de bebés, mochi-

las, sacos de pano, mochilas com duas alças, sacolas, 

estojos para aparelhos fotográficos, sem conteúdo, sa-

cos de compras, sacos para compras, com rodas e car-

rinhos para compras, porta-moedas, bolsas, carteiras, 

bolsas e carteiras com compartimentos, porta-chaves 

em couro, porta-cartões em couro, estojos de maqui-

lhagem, sem conteúdo, estojos para conjuntos de ma-

nicura, sem conteúdo, sacos de toilette, rolos (estojos) 

para joalharia, guarda-chuvas, chapéus-de-sol, roupas 

para animais de estimação, coleiras e trelas para ani-

mais, correntes para chaves, amuletos decorativos para 

porta-chaves, porta-chaves, jóias, pedras preciosas, 

metais precisos e as suas ligas, botões de punho, fixa 

[prende] -gravatas, estojos e caixas para jóias, caixas 

em metais preciosos, relógios de pulso, cronómetros, 

relógios, relógios pequenos, estojos e caixas para reló-

gios, braceletes para relógios, brinquedos, modelos em 

miniatura, modelos de aeronaves em miniatura, mode-

los de aeronaves em miniatura em matérias plásticas, 

aeronaves de brincar insufláveis, bolas para jogos, 
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jogos e brinquedos, artigos de ginástica e de desporto, 

ursos de peluche, cartas de jogar, a aglomeração, para 

benefícios de terceiros, de um variedade de produtos, 

permitindo que os clientes possam visualizar e com-

prar convenientemente tais produtos através de um 

website na Internet de mercadorias gerais ou por meio 

de telecomunicações; serviços de venda a retalho on-

-line; serviços de venda a retalho on-line de bens de 

consumo; fornecimento de informações sob a forma de 

comparação de preços e comparação de classificações 

e avaliações de hotéis e de outros tipos de alojamento; 

promoção da utilização de contas de cartões de lan-

çamento em conta corrente e de crédito de terceiros 

através da administração de programas de incentivos; 

serviços de consultadoria de negócios no domínio 

das viagens e do planeamento de viagens: promoção 

e marketing de produtos e serviços de terceiros através de 

redes de comunicações electrónicas; serviços promo-

cionais sob a forma de organização, operação, gestão 

e supervisão de planos de fidelização e de incentivos e 

de programas de recompensa para clientes; promoção 

e marketing de serviços de transporte, de viagens e 

de companhias aéreas; informações promocionais e 

serviços de assessoria prestados a membros e assinan-

tes de programas de fidelização, incentivo e oferta de 

viagens; serviços promocionais prestados por compa-

nhias aéreas sob a forma de programas de bónus para 

passageiros aéreos frequentes, incluindo regalias para 

aderentes, programas de reconhecimento de fidelida-

de, clubes de aderentes e o fornecimento de benefícios 

relacionados com transportes e viagens; serviços de 

planos de fidelização e de planos de incentivos para 

utilizadores frequentes; gestão, organização, execução 

e supervisão de programas de fidelização, de incenti-

vos ou promocionais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Hong Kong, 

China N.º 305509873

[210]  N.º : N/185048

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : Cathay Pacific Airways Limited

  Endereço : 8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 

8 Scenic Road, Hong Kong International Airport, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte por via aérea; serviços de 

transporte aéreo de passageiros e transporte de car-

ga aérea; serviços de posto turístico e de agências de 

viagens para a organização de viagens; serviços de 

pacotes turísticos de férias; prestação de informações 

turísticas; transporte e distribuição de mercadorias; 

fornecimento de viagens gratuitas e com desconto; in-

formações de viagens; organização de viagens recrea-

tivas de grupo; serviços de reserva de viagens de avião, 

de comboio, de barco e com carros alugados; descarga 

de mercadorias; encaixotamento e entrega de merca-

dorias transportadas por via aérea; serviços de reexpe-

dição de mercadorias; embalagem e armazenamento 

de mercadorias de transporte aéreo; entrega de distri-

buição de encomendas; serviços de acompanhamento 

de passageiros [viajantes]; armazenamento; transporte 

de bagagem, carga e passageiros para e de aeroportos; 

serviços de transporte e viagens prestados por compa-

nhias aéreas sob a forma de programas de passageiro 

frequente e de bónus para passageiros frequentes, 

incluindo serviços de embarque prioritário, check-in, 

atribuição de assentos e reserva para viajantes fre-

quentes; serviços de planeamento, marcação, emissão 

de bilhetes e informação relacionados com viagens e 

transportes, fornecidos por meios electrónicos e atra-

vés da comunicação com clientes; serviços de melhoria 

de classe de viagens e de clube de viagens; serviços de 

transporte/entrega de medicamentos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Hong Kong, 

China N.º 305509873

[210]  N.º : N/185075

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; computadores portáteis; computadores de table-
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te; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; te-

lefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos 

de comunicação sem fios para transmissão de voz, da-

dos, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo multimédia; 

aparelhos de comunicação para redes; dispositivos 

electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar 

acesso à Internet e para o envio, recepção e armazena-

mento de chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; hardware de computador utilizá-

vel; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capa-

zes de proporcionar acesso à internet para enviar, re-

ceber e armazenar chamadas telefónicas, correio elec-

trónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; 

óculos inteligentes; anéis inteligentes, rastreadores uti-

lizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumen-

tos de medição); leitores de livros electrónicos; soft-

ware de computador; software informático para uso 

em revisão, armazenamento, organização, e leitura de 

conteúdos áudio e vídeo; software informático para 

uso em organização, transmissão, manipulação, repro-

dução, processamento, difusão, leitura e revisão de áu-

dio, vídeo, imagens e outros conteúdos multimédia em 

dispositivos electrónicos digitais; software para o de-

senvolvimento de programas informáticos; software de 

jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multi-

média pré-gravado descarregável; webcasts e podcasts 

descarregáveis apresentando programas de áudio, ví-

deo, e outras transmissões multimédia descarregáveis 

em áreas de música, televisão, filmes, livros, notícias, 

concertos, rádio, desporto, jogos, eventos culturais, e 

programas educacionais e relacionados com entreteni-

mento; áudio, vídeo e ficheiros multimédia digitais 

descarregáveis e gravações apresentando música, tele-

visão, filmes, livros, notícias, concertos, rádio, despor-

to, jogos, eventos culturais, e programas educacionais 

e relacionados com entretenimento; dispositivos peri-

féricos de computador; dispositivos periféricos para 

computador, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultado-

res, televisões, codificadores / descodificadores (set-top 

boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; perifé-

ricos de computador utilizáveis para uso com compu-

tadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteli-

gentes, auriculares, auscultadores, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; aparelhos biométricos de 

identificação e autenticação; acelerómetros; altímetros; 

aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para 

gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para 

medição da pressão; indicadores de pressão; monito-

res, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição montados e 

fones de ouvido para uso com computadores, telefones 

inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, disposi-

tivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodi-

ficadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áu-

dio e vídeo; monitores, óculos, controles e auriculares 

de realidade virtual e aumentada; óculos 3D; óculos; 

óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico; artigos 

ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; 

flashes para máquinas fotográficas; teclados, ratos, al-

mofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e 

discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

colunas alto-falantes; amplificadores e receptores de 

áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; 

aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de 

voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; 

televisores e ecrãs de televisão; codificadores / desco-

dificadores (set-top boxes); rádios; transmissores e re-

ceptores de rádio; interfaces de usuário para computa-

dores de bordo e dispositivos electrónicos a bordo, no-

meadamente painéis de controle electrónicos, monito-

res, telas sensíveis ao toque/ ecrãs tácteis (touchscre-

ens), controles remotos, estações de acoplamento, co-

nectores, interruptores e controles activados por voz; 

aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); 

instrumentos de navegação; aparelhos de navegação 

para veículos [computadores a bordo dos veículos]; 

aparelhos de controlo remoto para controlar computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligen-

tes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, lei-

tores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e siste-

mas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para 

controlar computadores, telefones móveis, dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inte-

ligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravado-

res de áudio e vídeo, televisões, codificadores / desco-

dificadores (set-top boxes), altifalantes, amplificado-

res, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entre-

tenimento; aparelhos para armazenamento de dados; 

chips de computador; baterias; carregadores de bate-

ria; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, 

acopladores, estações de acoplamento e adaptadores 

eléctricos e electrónicos para computadores, telefones 
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móveis, computadores portáteis, periféricos de compu-

tadores, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gra-

vadores de áudio e vídeo, televisões, e codificadores / 

descodificadores (set-top boxes); telas interativas sen-

síveis ao toque; interfaces para computadores, monito-

res de computador, telemóveis, dispositivos electróni-

cos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, reló-

gios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador, monitores de telemó-

veis, e monitores de relógios inteligentes; peças e aces-

sórios para computadores, periféricos de computado-

res, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores 

e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codificado-

res / descodificadores (set-top boxes); capas, sacos, es-

tojos, capas protectoras, correias e cordões para com-

putadores, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultado-

res, 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; aparelhos 

e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avi-

sos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silí-

cio [para circuitos integrados]; circuitos integrados; 

amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remote; 

fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; ins-

talações eléctricas para o controlo remoto de opera-

ções industriais; painéis solares para a produção de 

electricidade; bolachas fotovoltaicas (solar wafers); ba-

terias solares; pára-raios; electrolisadores; extintores 

de incêndio; aparelhos radiológicos para fins indus-

triais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisado-

res de apito de alarme; desenhos animados; ensaiado-

res [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para 

chamar os cães; ímanes decorativos; vedações electrifi-

cadas; retardadores de carro com controlo remoto por-

táteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Jamaica

N.º 82434

[210]  N.º : N/185076

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; difusão, transmis-

são de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, mul-

timédia, e conteúdo televisivo, e rádio através de redes 

de telecomunicação, redes informáticas, a internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicação sem fios, televisão 

e cabo; subscrição a transmissão de televisão pagar-

-para-ver, transmissão, e serviços de difusão através de 

redes de telecomunicação, redes informáticas, a inter-

net, satélite, rádio, redes de comunicação sem fios, te-

levisão e cabo; serviços de transmissão de vídeos a pe-

dido; combinação de utilizadores para a transferência 

de música, áudio, vídeo e multimédia através de redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

satélite, rádio, redes de comunicações wireless, tele-

visão e cabo; telefone, correio electrónico, mensagens 

electrónicas, transmissão electrónica de dados, servi-

ços de audioconferência e videoconferência; forneci-

mento de acesso a redes de telecomunicações, redes 

de computador, Internet, comunicações via satélite, 

redes de comunicações wireless e cabo; fornecimento 

de acesso a sites, bases de dados, quadros informati-

vos electrónicos, fóruns on-line, directórios, música e 

programas de vídeo e áudio; comunicação por compu-

tador; serviços de informação, assessoria e consultoria 

relativos a tudo o que antecede.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Jamaica

N.º 82434

[210]  N.º : N/185078

[220]  Data de pedido : 2021/07/12
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[730]  Requerente : Beats Electronics, LLC

  Endereço : 8600 Hayden Place, Culver City, Cali-

fornia 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Auriculares; auscultadores; auricula-

res (earbuds); altifalantes; colunas alto-falantes; aus-

cultadores com microfone; microfones; cabos de aúdio; 

carregadores, cabos para recarga e adaptadores de 

alimentação para uso em auriculares, auscultadores, 

auriculares (earbuds), e colunas alto-falantes; capas 

protectoras para auriculares, auscultadores, auricu-

lares (earbuds), e colunas alto-falantes; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para leitores de 

áudio, auriculares, auscultadores, earbuds, e colunas 

alto-falantes; acessórios para auriculares, auscultado-

res, auriculares (earbuds), e colunas alto-falantes, no-

meadamente correias, correias para o pescoço, fios e 

faixas; software de computador para controlar e actu-

alizar auriculares, auscultadores, auriculares (earbuds) 

e altifalantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/19  Jamaica

N.º 82708

[210]  N.º : N/185123

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/09  China

N.º 54159765

[210]  N.º : N/185187

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : HAPPY PILLS, S.L

  Endereço : Rambla Catalunya, 14 Local 2. 08007 

Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185194

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Portas; portas giratórias; portas vai-

vém metálicas; portas deslizantes; torniquetes de me-

tal; portões metálicos; barreiras de segurança metáli-

cas; todos os bens supra mencionados em metal.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/22  Su íça

N.º 06364/2021

[210]  N.º : N/185196

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos (incluídos nesta classe) 

eléctricos e electrónicos de medição, verificação, con-

trolo e regulação para elevadores, escadas rolantes, 

passadeiras móveis e outros transportadores verticais, 
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horizontais e inclinados, e programas informáticos 

armazenados e programas informáticos de aplicação 

associados; dispositivos de entrada para elevadores, 

escadas rolantes, passadeiras móveis, portas, torni-

quetes, barreiras de segurança e portões, e programas 

informáticos e programas informáticos de aplicação 

associados; aparelhos eléctricos e electrónicos de con-

trolo de acesso, e programas informáticos e programas 

informáticos de aplicação associados; sistemas de 

monitorização de alarme; comandos eléctricos e elec-

trónicos para monitorização e regulação do funcio-

namento de elevadores, escadas rolantes, passadeiras 

móveis, sistemas de controlo de acesso, portas, torni-

quetes, barreiras de segurança e portões, e programas 

informáticos e programas informáticos de aplicação 

associados; painéis de operação e visualização para 

elevadores e sistemas de controlo de acesso; aparelhos 

de controlo e monitorização à distância para eleva-

dores, escadas rolantes, passadeiras móveis, sistemas 

de controlo de acesso, portas, torniquetes, barreiras 

de segurança e portões; aparelhos e instrumentos de 

controlo remoto; aparelhos e instrumentos de controlo 

eléctricos e electrónicos; máquinas e instrumentos de 

comunicação eléctrica; aparelhos eléctricos de teste 

e monitorização; leitores (equipamento de processa-

mento de dados); ecrãs de visualização; aparelhos de 

projeção; programas de computador, descarregáveis; 

programas informáticos de aplicação para telemóveis, 

tablets [informática] e computadores; programas in-

formáticos de computador para permitir o controlo de 

acesso ou de entrada; interfaces para computadores 

[informática]; computadores; centros de rede infor-

mática, comutadores e routers; sensores; fechaduras, 

electrónicas; alarmes; intercomunicadores; câmaras 

de vídeo; sistemas de vídeo-vigilância; parquímetros; 

sensores de estacionamento para veículos; Sistemas de 

Posicionamento Global.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/22  Su íça

N.º 06364/2021

[210]  N.º : N/185197

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Portas; portas giratórias; portas vai-

vém não metálicas; portas deslizantes; torniquetes não 

metálicos; portões não metálicos; barreiras de segu-

rança não metálicas; todos os bens supra mencionados 

não de metal.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/22  Su íça

N.º 06364/2021

[210]  N.º : N/185198

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação, manutenção, reparação e 

recondicionamento de elevadores, escadas rolantes, 

passadeiras móveis, sistemas de controlo de acesso, 

portas, torniquetes, barreiras de segurança e portões, 

bem como as peças e componentes de construção asso-

ciados a estas instalações; instalação, manutenção, re-

paração e recondicionamento de edifícios, bem como 

as peças e componentes de construção associados a 

essas instalações; instalação, manutenção e reparação 

de aparelhos e instrumentos de medição, sinalização e 

monitorização; manutenção e reparação de computa-

dores e dispositivos de telecomunicação.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/22  Su íça

N.º 06364/2021

[210]  N.º : N/185204

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos e brinquedos; artigos e aparelhos 

de ginástica e de desporto não incluídos noutras clas-
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ses; decorações para árvores de natal; figurinhas (brin-

quedos); figurinhas de pelúcia; animais empalhados de 

brincar; jogos de tabuleiro; bolas para jogos; bonecas; 

camas, roupas, biberões, casas e aposentos para bone-

cas; acessórios para bonecas; conjuntos para brincar 

com bonecas; mah-jong; skates (pranchas de rodízios); 

bolas de sabão (brinquedos); móbiles para brincar; 

ursos de pelúcia; brinquedos de mascaras; jogos e apa-

relhos de diversão electrónicos, sem ser os concebidos 

para uso com ecrãs ou monitores externos; máquinas 

de jogos de vídeo para uso doméstico e máquinas de 

jogos de vídeo portáteis, nenhumas delas para serem 

utilizadas com receptores de televisão; brinquedos; 

jogos de acção de perícia; bonecos articulados e aces-

sórios para os mesmos; jogos de cartas; brinquedos de 

actividades múltiplas para crianças; conjuntos de bad-

minton; balões; bolas de basquetebol; brinquedos para 

o banho; bolas de basebol; bolas de praia; almofadões 

maleáveis (brinquedos); bonecas feitas de saquinhos 

cheios de feijões; blocos de construção para crianças; 

bolas de bowling; conjuntos de varinhas para fazer 

bolas de sabão e respectivas soluções; conjuntos de 

jogos de xadrez; cosméticos de brincar para crianças; 

meias de natal; figuras de brincar coleccionáveis; mó-

biles para berços; brinquedos para berços; discos de 

lançar para brincar; brinquedos articulados eléctricos; 

equipamento vendido em unidades para jogar cartas; 

equipamento de pesca; bolas de golfe; luvas de golfe; 

marcadores de bolas de golfe; unidades portáteis para 

jogar jogos electrónicos; bolas de hóquei; brinquedos 

insufláveis; puzzles; cordas de saltar; papagaios de 

papel; truques de magia; berlindes; jogos manipulá-

veis; brinquedos mecânicos; brinquedos sob a forma 

de caixas de música; brinquedos musicais; jogos de 

salão; lembranças para festas sob a forma de pequenos 

brinquedos; jogos para festas; cartas de jogar; brinque-

dos de pelúcia; marionetas; patins; bolas de borracha; 

bolas de futebol; piões (brinquedos); brinquedos de 

apertar; brinquedos empalhados; mesas para ténis de 

mesa; jogos com alvos; bolas de ténis; figuras de acção 

(brinquedos); baldes e pás de brincar; veículos de brin-

car; trotinetas para brincar; carros de brincar; kits  

para montar modelos de brincar; figuras de brincar; 

mealheiros de brincar; camiões de brincar; relógios de 

brincar; brinquedos de corda; brinquedos com piões e 

discos; rosetas em papel para festas; chapéus em papel 

para festas; marionetes, artigos de fantoche; peças e 

acessórios para todos os produtos atrás citados; todos 

incluídos na Classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185214

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : TROPICAL CONSOLIDATED 

CORPORATION SDN. BHD.

  Endereço : 3rd Floor, Kompleks Seri Mertajam, 

1765 Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam, Penang, Ma-

laysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carnes; peixe (não vivo) e carne de 

aves; peixe enlatado; peixe congelado e peixe refrige-

rado; lagostins e produtos de lagostins, aves de capo-

eira (não vivas); carne de caça; mexilhões (não vivos); 

rebentos de bambu do mar processados; espargos 

marinhos processados; gambas (não vivas); camarões 

(não vivos); caranguejo (não vivo); amêijoas (não vi-

vas); lula (em conserva); atum enlatado; sardinhas em 

lata; salmão (não vivo); barbatanas de tubarão; aba-

lone enlatado; frutos enlatados; legumes enlatados; 

legumes congelados; carnes e mariscos enlatados; lei-

te; natas (produtos lácteos, excepto iogurte); marisco 

(não vivo); sopas; carne e suas preparações para fazer 

sopas, nomeadamente sopa de cogumelos, sopa de 

abalone, sopa de amêijoa, sopa de frango com milho e 

caranguejo, bisque (caldo) de lagosta, creme de ostra, 

creme de vieira, creme de mexilhão e creme de perca-

-gigante; caldos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185215

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : TROPICAL CONSOLIDATED 

CORPORATION SDN. BHD.

  Endereço : 3rd Floor, Kompleks Seri Mertajam, 

1765 Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam, Penang, Ma-

laysia
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  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carnes; peixe (não vivo) e carne de 

aves; peixe enlatado; peixe congelado e peixe refrige-

rado; lagostins e produtos de lagostins, aves de capo-

eira (não vivas); carne de caça; mexilhões (não vivos); 

rebentos de bambu do mar processados; espargos 

marinhos processados; gambas (não vivas); camarões 

(não vivos); caranguejo (não vivo); amêijoas (não vi-

vas); lula (em conserva); atum enlatado; sardinhas em 

lata; salmão (não vivo); barbatanas de tubarão; aba-

lone enlatado; frutos enlatados; legumes enlatados; 

legumes congelados; carnes e mariscos enlatados; lei-

te; natas (produtos lácteos, excepto iogurte); marisco 

(não vivo); sopas; carne e suas preparações para fazer 

sopas, nomeadamente sopa de cogumelos, sopa de 

abalone, sopa de amêijoa, sopa de frango com milho e 

caranguejo, bisque (caldo) de lagosta, creme de ostra, 

creme de vieira, creme de mexilhão e creme de perca-

-gigante; caldos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185216

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : TROPICAL CANNING COR-

PORATION SDN BHD

  Endereço : No. 14, Danby Street, 14000 Bukit 

Mertajam, Penang, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carnes; peixe (não vivo) e carne de 

aves; peixe enlatado; peixe congelado e peixe refrige-

rado; lagostins e produtos de lagostins, aves de capo-

eira (não vivas); carne de caça; mexilhões (não vivos); 

rebentos de bambu do mar processados; espargos 

marinhos processados; gambas (não vivas); camarões 

(não vivos); caranguejo (não vivo); amêijoas (não vi-

vas); lula (em conserva); atum enlatado; sardinhas em 

lata; salmão (não vivo); barbatanas de tubarão; aba-

lone enlatado; frutos enlatados; legumes enlatados; 

legumes congelados; carnes e mariscos enlatados; lei-

te; natas (produtos lácteos, excepto iogurte); marisco 

(não vivo); sopas; carne e suas preparações para fazer 

sopas, nomeadamente sopa de cogumelos, sopa de 

abalone, sopa de amêijoa, sopa de frango com milho e 

caranguejo, bisque (caldo) de lagosta, creme de ostra, 

creme de vieira, creme de mexilhão e creme de perca-

-gigante; caldos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185226

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 informático para o acesso de 

conteúdos de áudio, vídeo e multimédia; software in-

formático para o acesso de programação de música e a 

serviços de reprodução musical (playlist service).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e preto.

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Jamaica

N.º 82433

[210]  N.º : N/185227

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 38

[511]  Serviços : Radiodifusão e transmissão de música, 

áudio, vídeo e conteúdos multimédia em streaming 

através da radio, televisão, internet, e satélite para uso 

comercial.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Vermelho e preto.

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Jamaica

N.º 82433

[210]  N.º : N/185228

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

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

os programados para exibição a assinantes; serviços de 

gravação e produção de áudio e vídeo para terceiros; 

serviços de música, nomeadamente a provisão de mú-

sica especialmente programada para estabelecimentos 

de vendas a retalho, áreas públicas e estabelecimentos 

comerciais; provisão de música programada através 

da rádio, internet e satélite através de redes de tele-

comunicações, redes informáticas, Internet, satélite, 

rádio e redes de comunicações sem fios; serviços de 

entretenimento musical, radiofónico, televisivo e de 

vídeo, nomeadamente arranjo personalizado e edição 

de programas de música, áudio e de vídeo; serviços de 

programação musical personalizada.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e preto.

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Jamaica

N.º 82433

[210]  N.º : N/185234

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Faróis de veículos; abat-jour; reflec-

tores de veículos de lançamento; luzes para veículos; 

luzes traseiras para veículos de lançamento; luzes de 

travões para veículos de lançamento; dispositivos de 

iluminação, nomeadamente díodos emissores de luz 

orgânicos (OLED) e díodos emissores de luz (LED); 

dispositivos de iluminação para veículos; filtros de ar 

para aparelhos de ar condicionado nos compartimen-

tos de passageiros dos veículos; peças para sistemas de 

aquecimento e ar condicionado, nomeadamente núcle-

os aquecedores e refrigeradores de gás para veículos; 

degeladores [anti-gelo] para veículos; barras de luz 

para veículos; aparelhos de ar condicionado para veí-

culos; sistema de climatização de veículos para aque-

cimento, ventilação e ar condicionado; reflectores para 

veículos; luzes pontuais para utilização em veículos; 

instalações de ar condicionado para veículos; apare-

lhos de aquecimento para veículos; aquecedores para 

veículos; chaleiras eléctricas; fogões portáteis; lava-

-loiças; lâmpadas para tendas; tampos de cozinha de 

indução; pulverizadores de torneiras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185238

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; empacotamen-

to e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens; aluguer de veículos motorizados; serviços de 

partilha de automóveis; serviços de partilha de carrua-

gens; transporte e armazenamento de veículos; aluguer 

de veículos; serviços de condução de veículos; reboque 

de veículos; serviços de aluguer de veículos; reserva de 

veículos de aluguer; serviços de assistência rodoviária 

de emergência, nomeadamente reboque, guincho e 

serviços de entrega de chaves; planeamento de rotas 

de viagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185242

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de segurança para a protecção 

física de bens tangíveis e indivíduos; serviços pessoais 

e sociais prestados por terceiros para satisfazer as ne-

cessidades dos indivíduos; serviços de controlo da fro-

ta de veículos para fins de segurança; serviços de recu-

peração de veículos roubados (serviços de segurança); 

serviços de emergência na estrada, nomeadamente 

abertura de fechaduras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185244

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Faróis de veículos; abat-jour; reflec-

tores de veículos de lançamento; luzes para veículos; 

luzes traseiras para veículos de lançamento; luzes de 

travões para veículos de lançamento; dispositivos de 

iluminação, nomeadamente díodos emissores de luz 

orgânicos (OLED) e díodos emissores de luz (LED); 

dispositivos de iluminação para veículos; filtros de ar 

para aparelhos de ar condicionado nos compartimen-

tos de passageiros dos veículos; peças para sistemas de 

aquecimento e ar condicionado, nomeadamente núcle-

os aquecedores e refrigeradores de gás para veículos; 

degeladores [anti-gelo] para veículos; barras de luz 

para veículos; aparelhos de ar condicionado para veí-

culos; sistema de climatização de veículos para aque-

cimento, ventilação e ar condicionado; reflectores para 

veículos; luzes pontuais para utilização em veículos; 

instalações de ar condicionado para veículos; apare-

lhos de aquecimento para veículos; aquecedores para 

veículos; chaleiras eléctricas; fogões portáteis; lava-

-loiças; lâmpadas para tendas; tampos de cozinha de 

indução; pulverizadores de torneiras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185248

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; empacotamen-

to e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens; aluguer de veículos motorizados; serviços de 

partilha de automóveis; serviços de partilha de carrua-

gens; transporte e armazenamento de veículos; aluguer 

de veículos; serviços de condução de veículos; reboque 

de veículos; serviços de aluguer de veículos; reserva de 

veículos de aluguer; serviços de assistência rodoviária 

de emergência, nomeadamente reboque, guincho e 

serviços de entrega de chaves; planeamento de rotas 

de viagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185252

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de segurança para a protecção 

física de bens tangíveis e indivíduos; serviços pessoais 

e sociais prestados por terceiros para satisfazer as ne-

cessidades dos indivíduos; serviços de controlo da fro-

ta de veículos para fins de segurança; serviços de recu-

peração de veículos roubados (serviços de segurança); 

serviços de emergência na estrada, nomeadamente 

abertura de fechaduras.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185256

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

踪

GPS

脚

USB

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/15  China

N.º 55267253

[210]  N.º : N/185257

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55361709

[210]  N.º : N/185258

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

迹 迹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/15  China

N.º 55258515

[210]  N.º : N/185259

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

踪

GPS

脚

USB

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/15  China

N.º 55242364

[210]  N.º : N/185260

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55363030

[210]  N.º : N/185261

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

迹 迹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/16  China

N.º 55282866

[210]  N.º : N/185304

[220]  Data de pedido : 2021/07/16
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[730]  Requerente : Takeda Pharmaceutical Company 

Limited

  Endereço : 1-1, Doshomachi, 4-Chome, Chuo-Ku 

Osaka, Japan 540-8645

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento de doenças e 

distúrbios gastrointestinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185305

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceutical Company 

Limited

  Endereço : 1-1, Doshomachi, 4-Chome, Chuo-Ku 

Osaka, Japan 540-8645

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento de doenças e 

distúrbios gastrointestinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185365

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185384

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 栄 戯

 Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei 

Tecmo Games)

  Endereço : 4-3-6 Minatomirai, Nishi-ku, Yokoha-

ma, Kanagawa, 220-8503 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de jogos de vídeo e jogos 

de computador online; fornecimento de jogos online 

através de aplicações de software para telemóveis; 

fornecimento de jogos de vídeo e jogos de computador 

online acessíveis em websites de redes sociais; forneci-

mento de jogos de vídeo e jogos de computador online 

para telemóveis inteligentes e telemóveis; provisão de 

informação relacionada com jogos de vídeo e jogos de 

computador online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185401

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf–75001 Paris–Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; perfumes; 

águas de toilette; águas de cheiro; águas-de-colónia; 

óleos essenciais; preparações de fragrância do ar; 

sabonetes; sabonetes perfumados; champôs; gelo de 

duche; gel de banho; desodorizantes para uso pessoal; 

loções para o corpo perfumados; leites para o corpo 

perfumados; cremes para o corpo perfumados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/21  França

N.º 214723816

[210]  N.º : N/185435

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[730]  Requerente : BAYERISCHE MOTOREN 

WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
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  Endereço : Petuelring 130, 80809 Munich, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos e suas peças.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/01  Alemanha

N.º 302021101508.8

[210]  N.º : N/185460

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : YEUNG Ching Lam

  Endereço : Flat B, 12th Floor, Block 6, One Ho-

mantin, 1 Sheung Foo Street, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços de gestão de ne-

gócios comerciais; administração de negócios comer-

ciais; funções administrativas; franquia; administração 

de assuntos comerciais de licença e franquia; serviços 

de retalho e grossistas ligados à venda de alimentos, 

bebidas, sopa, refeições preparadas, refrigeradas ou 

congeladas, serviços de lojas de retalho online com 

produtos alimentares.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, cor-de-laranja e 

castanho (tal como exemplar de marca).

[210]  N.º : N/185469

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de La Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos; artigos de ginástica 

e desporto não compreendidos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; equipamento para pescas; 

canas de pescar; mascaras de Carnaval e de teatro, 

casas de bonecas; cintos de segurança para alpinistas; 

artigos para festas, danças, ( party favours ); luvas 

para jogos; luvas de basebol; luvas de boxe; luvas de 

esgrima; luvas de golfe; marionetas; jogos automáti-

cos sem ser os concebidos para serem accionados com 

moedas nem os que são utilizados somente com recep-

tores de televisão; aparelhos para exercícios corporais 

(musculação); árvores de Natal de matérias sintéti-

cas; câmaras-de-ar para bolas de jogar; cotoveleiras 

e joelheiras (artigos de desporto); papagaios; guizos 

[brinquedos]; caleidoscópios; cavalos-de-baloiço; jogos 

de construção; máquinas de jogos automáticos pré-

-pagamento; jogos de cartas; ursos de peluche; bone-

cas; vestuário para bonecas; pistolas de ar [brinquedos]; 

jogos de xadrez; nadadeiras para nadar; jogos de anel; 

suportes para árvores de Natal; implementas para tiro 

de arco; piadas práticas ( practical jokes ) [novida-

des]; balões de brincar; bolas para jogos; biberões para 

bonecas; blocos de construção [brinquedos]; pranchas 

de bodyboard; jogo da laranjinha [jogos]; bicicletas 

estacionárias de exercício; sacos de golfe, com ou sem 

rodas; camas para bonecas; berlindes para jogos; redes 

para borboletas; baloiços; copos para dados; jogo de 

damas [jogos]; tabuleiros para jogos de damas; dardos; 

discos para desportos; discos voadores [brinquedos]; 

dominós; fichas [disco] para jogos; esquis; sacos espe-

cialmente desenhados para esquis e pranchas de surf; 

mesas para futebol interior; aparelhos para ginástica; 

jogos de ferradura; bastões para hóquei; bolas de sa-

bão [brinquedos]; jogos de tabuleiro; brinquedos para 

animais domésticos; modelos de veículos a escala; 

skateboards ; mobiles [brinquedos]; paintballs  

[munição para revolveres de paintball ] [aparelho 

de desporto]; tacos de golfe; jogos da laranjinha; mesas 

de bilhar; botas de patinagem com junção de patins; 

patins em linha; patins para o gelo; patins; scooters  

[brinquedos]; brinquedos de peluche; piões [brin-

quedos]; pinatas ; piscinas [artigos de brinquedo]; 

punching bags ; puzzles; aparelhos para truques 

( conjuring apparatus ); raquetes para jogos; jogos 

de sala; pranchas de surf; pranchas de vela; tabulei-

ros de xadrez; fisgas [artigos de desporto] escorregas 

[brinquedos]; pranchas de salto [artigos de desporto]; 

trenós [artigos de desporto]; veículos de brinquedos; 

veículos telecomandados de brinquedo; volantes ( shut-

tlecocks ).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185489

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185490

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185491

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185524

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

119

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185529

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : LEDGER

  Endereço : 1 rue du Mail 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos periféricos de computa-

dor; sistemas operacionais; software de computador 

gravado; aplicações de software de computador, des-

carregáveis; cartões de circuitos integrados [cartões 

inteligentes]; placas de circuito impresso; unidades de 

disco amovível [USB flash drives]; hardware de com-

putador; passes (tokens) de segurança [dispositivos de 

encriptação]; programas de computador descarregá-

veis; aparelhos e equipamentos para processamento 

de informação, dispositivos periféricos de computador 

com circuitos seguros; software utilizável em cartões 

com chip, circuitos integrados e microcircuitos para 

cartões de memória; programas e sistemas operativos 



14276    40   2021  10  6 

para leitores de cartões com chip; software descarregá-

vel para uso como carteira electrónica; leitores de car-

tões com chip; sistemas de criptografia e microprogra-

mação; chips [circuitos integrados]; chips electrónicos; 

circuitos integrados; circuitos impressos para cartões 

de circuitos integrados [cartões inteligentes]; micro-

circuitos; microprocessadores seguros; cartões com 

chip electrónico; placas de circuito integrado; placas 

de microcircuito; cartões de circuitos integrados [car-

tões inteligentes]; cartões electrónicos; chips, cartões 

electrónicos ou magnéticos sem contacto; carteiras 

electrónicas descarregáveis; leitores para cartões de 

circuitos integrados; cartões de microcircuitos; cartões 

de circuitos integrados [cartões inteligentes]; apare-

lhos e equipamentos informáticos para processamento 

de dados operando com cartões com chip, circuitos 

integrados ou cartões de microcircuitos; sistemas para 

aceder e controlar o acesso a aparelhos e equipamen-

tos para processamento de informações; sistemas de 

identificação e autenticação para aparelhos e equipa-

mentos de processamento de informações; programas 

e circuitos de criptografia e descriptografia; programas 

de computador gravados; software de computador des-

carregável; programas gravados para sistemas opera-

cionais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  França

N.º 214726943

[210]  N.º : N/185531

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : LEDGER

  Endereço : 1 rue du Mail 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; fornecimento de in-

formações no domínio das telecomunicações; comuni-

cações por terminais de computador ou redes de fibra 

óptica; serviços de comunicações electrónicas; comu-

nicações de rádio ou comunicações por telefone; servi-

ços de radiotelefonia móvel; fornecimento de acesso de 

utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento 

de fóruns em linha; fornecimento de acesso a bases de 

dados; serviços de boletins electrónicos (serviços de 

telecomunicações); fornecimento de conexões de te-

lecomunicações a uma rede informática mundial; ser-

viços de agências noticiosas; aluguer de equipamento 

de telecomunicações; difusão de programas de rádio e 

de televisão; serviços de teleconferência e videoconfe-

rência; serviços de mensagens electrónicas; aluguer de 

tempo de acesso a redes informáticas mundiais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  França

N.º 214726943

[210]  N.º : N/185533

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : LEDGER

  Endereço : 1 rue du Mail 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Produtos metálicos resistentes a líqui-

dos, fogo e impacto para o armazenamento seguro de 

dados alfanuméricos ou senhas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  França

N.º 214726936

[210]  N.º : N/185534

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : LEDGER

  Endereço : 1 rue du Mail 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos periféricos de computa-

dor; sistemas operacionais; software de computador 

gravado; aplicações de software de computador, des-

carregáveis; cartões de circuitos integrados [cartões 

inteligentes]; placas de circuito impresso; unidades de 

disco amovível [USB flash drives]; hardware de com-

putador; passes (tokens) de segurança [dispositivos de 

encriptação]; programas de computador descarregá-

veis; aparelhos e equipamentos para processamento 

de informação, dispositivos periféricos de computador 
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com circuitos seguros; software utilizável em cartões 

com chip, circuitos integrados e microcircuitos para 

cartões de memória; programas e sistemas operativos 

para leitores de cartões com chip; software descarregá-

vel para uso como carteira electrónica; leitores de car-

tões com chip; sistemas de criptografia e microprogra-

mação; chips [circuitos integrados]; chips electrónicos; 

circuitos integrados; circuitos impressos para cartões 

de circuitos integrados [cartões inteligentes]; micro-

circuitos; microprocessadores seguros; cartões com 

chip electrónico; placas de circuito integrado; placas 

de microcircuito; cartões de circuitos integrados [car-

tões inteligentes]; cartões electrónicos; chips, cartões 

electrónicos ou magnéticos sem contacto; carteiras 

electrónicas descarregáveis; leitores para cartões de 

circuitos integrados; cartões de microcircuitos; cartões 

de circuitos integrados [cartões inteligentes]; apare-

lhos e equipamentos informáticos para processamento 

de dados operando com cartões com chip, circuitos 

integrados ou cartões de microcircuitos; sistemas para 

aceder e controlar o acesso a aparelhos e equipamen-

tos para processamento de informações; sistemas de 

identificação e autenticação para aparelhos e equipa-

mentos de processamento de informações; programas 

e circuitos de criptografia e descriptografia; programas 

de computador gravados; software de computador des-

carregável; programas gravados para sistemas opera-

cionais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  França

N.º 214726936

[210]  N.º : N/185535

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : LEDGER

  Endereço : 1 rue du Mail 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços de gestão comer-

cial; serviços de administração comercial; trabalhos 

de escritório; divulgação de material publicitário (fo-

lhetos, prospectos, impressos, amostras); organização 

de assinaturas de jornais para terceiros; organização 

de assinaturas de serviços de telecomunicações para 

terceiros; apresentação de produtos em meios de co-

municação para fins de retalho; consultoria em ges-

tão e organização de negócios; serviços de agência 

de emprego; gestão de negócios para prestadores de 

serviços autónomos; optimização do tráfego de web-

sites; organização de exposições com fins comerciais 

ou publicitários; publicidade em linha numa rede 

informática; aluguer de tempo publicitário em meios 

de comunicação; publicação de textos publicitários; 

aluguer de espaço publicitário; divulgação de anúncios 

publicitários; relações públicas; auditoria de negócios; 

serviços de intermediação comercial; actualização e 

manutenção de dados em bases de dados informáticas; 

actualização e manutenção de informações em cadas-

tros; sistematização da informação em bases de dados 

informáticas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  França

N.º 214726936

[210]  N.º : N/185537

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : LEDGER

  Endereço : 1 rue du Mail 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; fornecimento de in-

formações no domínio das telecomunicações; comuni-

cações por terminais de computador ou redes de fibra 

óptica; serviços de comunicações electrónicas; comu-

nicações de rádio ou comunicações por telefone; servi-

ços de radiotelefonia móvel; fornecimento de acesso de 

utilizador a redes informáticas mundiais; fornecimento 

de fóruns em linha; fornecimento de acesso a bases de 

dados; serviços de boletins electrónicos (serviços de 

telecomunicações); fornecimento de conexões de te-

lecomunicações a uma rede informática mundial; ser-

viços de agências noticiosas; aluguer de equipamento 

de telecomunicações; difusão de programas de rádio e 

de televisão; serviços de teleconferência e videoconfe-

rência; serviços de mensagens electrónicas; aluguer de 

tempo de acesso a redes informáticas mundiais.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/01/29  França

N.º 214726936

[210]  N.º : N/185540

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : 

 CHAN SEK CHIO

  Endereço : 74 邨

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185543

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : 

 CHAN SEK CHIO

  Endereço : 74 邨

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185546

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

7 701

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

L ED

却

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185594

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : Marta Lo Mele

  Endereço : Cramannsdorfer Weg 4 93309 Ke-

lheim Germany

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185595

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : Marta Lo Mele

  Endereço : Cramannsdorfer Weg 4 93309 Ke-

lheim Germany

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185596

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 BOGANA Societa Semplice Agricola



N.º 40 — 6-10-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14279

  Endereço : 

8 , 31040

 Via Rosa Poleselli, 8 31040 Pederobba (TV), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185631

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

 WAKAKUSA INTERNATIONAL, INC.

  Endereço : 77 69

7

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185647

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; re-

lógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos noutras 

classes; estojos para instrumentos cronométricos; es-

tojos para relógios e relojoaria; suportes para relógios; 

caixas para apresentação de relógios de pulso; artigos 

de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); 

broches (joalharia); correntes (joalharia); colares (jo-

alharia); ornamentos (joalharia); pendentes de joalha-

ria; brincos; fivelas para joalharia; pedras preciosas; 

guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas para 

jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação para 

joalharia; obras de arte em metais preciosos; obras 

de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves em 

cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) em 

metais preciosos; botões de punho; alfinetes de lapela 

(joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para grava-

tas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02280/2021

[210]  N.º : N/185648

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; re-

lógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 
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para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos noutras 

classes; estojos para instrumentos cronométricos; es-

tojos para relógios e relojoaria; suportes para relógios; 

caixas para apresentação de relógios de pulso; artigos 

de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); 

broches (joalharia); correntes (joalharia); colares (jo-

alharia); ornamentos (joalharia); pendentes de joalha-

ria; brincos; fivelas para joalharia; pedras preciosas; 

guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas para 

jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação para 

joalharia; obras de arte em metais preciosos; obras 

de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves em 

cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) em 

metais preciosos; botões de punho; alfinetes de lapela 

(joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para grava-

tas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02277/2021

[210]  N.º : N/185649

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; cronó-

grafos (relógios); estojos para relógios de pulso (partes 

de relógios); braceletes para relógios de pulso; visores 

para relógios de pulso; fivelas para relógios de pulso; 

vidros para relógios de pulso; correntes de relógios de 

pulso; molas para relógios de pulso; agulhas de reló-

gios de parede e de mesa e de relógios de pulso; meca-

nismos para relógios de pulso; acessórios para relógios 

de pulso não incluídos noutras classes; estojos para re-

lógios e relojoaria; suportes para relógios; caixas para 

apresentação de relógios de pulso; artigos de joalharia; 

anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); broches (joa-

lharia); correntes (joalharia); colares (joalharia); or-

namentos (joalharia); pendentes de joalharia; brincos; 

fivelas para joalharia; pedras preciosas; guarda-jóias 

(feitos à medida) para jóias; caixas para jóias; estojos 

para jóias; caixas para apresentação para joalharia; 

obras de arte em metais preciosos; obras de arte feitas 

de pedras preciosas; porta-chaves em cabedal; porta-

-chaves (com objectos decorativos) em metais precio-

sos; botões de punho; alfinetes de lapela (joalharia); 

clipes para gravatas; alfinetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02279/2021

[210]  N.º : N/185650

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; re-

lógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos noutras 

classes; estojos para instrumentos cronométricos; es-

tojos para relógios e relojoaria; suportes para relógios; 

caixas para apresentação de relógios de pulso; artigos 

de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); 

broches (joalharia); correntes (joalharia); colares (jo-

alharia); ornamentos (joalharia); pendentes de joalha-

ria; brincos; fivelas para joalharia; pedras preciosas; 

guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas para 

jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação para 
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joalharia; obras de arte em metais preciosos; obras 

de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves em 

cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) em 

metais preciosos; botões de punho; alfinetes de lapela 

(joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para grava-

tas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02276/2021

[210]  N.º : N/185651

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; re-

lógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos noutras 

classes; estojos para relógios e relojoaria; suportes 

para relógios; caixas para apresentação de relógios 

de pulso; artigos de joalharia; anéis (joalharia); pul-

seiras (joalharia); broches (joalharia); correntes (jo-

alharia); colares (joalharia); ornamentos (joalharia); 

pendentes de joalharia; brincos; fivelas para joalharia; 

pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para 

jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; caixas para 

apresentação para joalharia; obras de arte em metais 

preciosos; obras de arte feitas de pedras preciosas; 

porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com objectos 

decorativos) em metais preciosos; botões de punho; 

alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gravatas; al-

finetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02275/2021

[210]  N.º : N/185652

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; re-

lógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos noutras 

classes; estojos para instrumentos cronométricos; es-

tojos para relógios e relojoaria; suportes para relógios; 

caixas para apresentação de relógios de pulso; artigos 

de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); 

broches (joalharia); correntes (joalharia); colares (jo-

alharia); ornamentos (joalharia); pendentes de joalha-

ria; brincos; fivelas para joalharia; pedras preciosas; 

guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas para 

jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação para 

joalharia; obras de arte em metais preciosos; obras 

de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves em 

cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) em 

metais preciosos; botões de punho; alfinetes de lapela 

(joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para grava-

tas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02274/2021
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[210]  N.º : N/185653

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; re-

lógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos noutras 

classes; estojos para instrumentos cronométricos; es-

tojos para relógios e relojoaria; suportes para relógios; 

caixas para apresentação de relógios de pulso; artigos 

de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); 

broches (joalharia); correntes (joalharia); colares (jo-

alharia); ornamentos (joalharia); pendentes de joalha-

ria; brincos; fivelas para joalharia; pedras preciosas; 

guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas para 

jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação para 

joalharia; obras de arte em metais preciosos; obras 

de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves em 

cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) em 

metais preciosos; botões de punho; alfinetes de lapela 

(joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para grava-

tas; medalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185654

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos ópticos; óculos; óculos de 

sol; estojos para óculos e óculos de sol; cordões para 

óculos e cordões para óculos de sol; correntes para 

óculos e para óculos de sol; bolsas para artigos ópticos 

e bolsas para óculos de sol; armações de óculos e de 

óculos de sol; publicações electrónicas, descarregáveis; 

publicações electrónicas gravadas em suportes infor-

máticos; relógios inteligentes; braceletes de relógios 

que comunicam dados para outros dispositivos elec-

trónicos; aparelhos de temporização; estojos para tele-

fones; estojos para assistentes pessoais digitais (PDAs); 

estojos para agendas electrónicas; estojos concebidos 

para computadores tablet ; malas adaptadas para 

computadores portáteis; estojos para leitores multimé-

dia portáteis; estojos protectores para leitores de livros 

electrónicos (e-books); carteiras para cartões de cré-

dito (suportes adaptados); aparelhos para o registo do 

tempo; relógios de ponto (dispositivos para registo do 

tempo); cronógrafos (aparelhos para registo do tem-

po).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02271/2021

[210]  N.º : N/185655

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; re-

lógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 
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relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos noutras 

classes; estojos para instrumentos cronométricos; es-

tojos para relógios e relojoaria; suportes para relógios; 

caixas para apresentação de relógios de pulso; artigos 

de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); 

broches (joalharia); correntes (joalharia); colares (jo-

alharia); ornamentos (joalharia); pendentes de joalha-

ria; brincos; fivelas para joalharia; pedras preciosas; 

guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas para 

jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação para 

joalharia; obras de arte em metais preciosos; obras 

de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves em 

cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) em 

metais preciosos; botões de punho; alfinetes de lapela 

(joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para grava-

tas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02271/2021

[210]  N.º : N/185656

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; publicações im-

pressas; livros; manuais (guias); álbuns; artigos de pa-

pelaria; agendas; calendários; bases para secretárias; 

blocos de notas; livros de indices; capas (papelaria); 

instrumentos de escrita; estilógrafos; aparos para es-

crever; materiais para artistas; porta-notas; gravuras 

(impressões); objectos de arte litografados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02271/2021

[210]  N.º : N/185661

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; re-

lógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos noutras 

classes; estojos para instrumentos cronométricos; es-

tojos para relógios e relojoaria; suportes para relógios; 

caixas para apresentação de relógios de pulso; artigos 

de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); 

broches (joalharia); correntes (joalharia); colares (jo-

alharia); ornamentos (joalharia); pendentes de joalha-

ria; brincos; fivelas para joalharia; pedras preciosas; 

guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas para 

jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação para 

joalharia; obras de arte em metais preciosos; obras 

de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves em 

cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) em 

metais preciosos; botões de punho; alfinetes de lapela 

(joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para grava-

tas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02272/2021
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[210]  N.º : N/185663

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos ópticos; óculos; óculos de 

sol; estojos para óculos e óculos de sol; cordões para 

óculos e cordões para óculos de sol; correntes para 

óculos e para óculos de sol; bolsas para artigos ópticos 

e bolsas para óculos de sol; armações de óculos e de 

óculos de sol; publicações electrónicas, descarregáveis; 

publicações electrónicas gravadas em suportes infor-

máticos; relógios inteligentes; braceletes de relógios 

que comunicam dados para outros dispositivos elec-

trónicos; aparelhos de temporização; estojos para tele-

fones; estojos para assistentes pessoais digitais (PDAs); 

estojos para agendas electrónicas; estojos concebidos 

para computadores tablet ; malas adaptadas para 

computadores portáteis; estojos para leitores multimé-

dia portáteis; estojos protectores para leitores de livros 

electrónicos (e-books); carteiras para cartões de cré-

dito (suportes adaptados); aparelhos para o registo do 

tempo; relógios de ponto (dispositivos para registo do 

tempo); cronógrafos (aparelhos para registo do tem-

po).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02270/2021

[210]  N.º : N/185664

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; re-

lógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos noutras 

classes; estojos para instrumentos cronométricos; es-

tojos para relógios e relojoaria; suportes para relógios; 

caixas para apresentação de relógios de pulso; artigos 

de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); 

broches (joalharia); correntes (joalharia); colares (jo-

alharia); ornamentos (joalharia); pendentes de joalha-

ria; brincos; fivelas para joalharia; pedras preciosas; 

guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas para 

jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação para 

joalharia; obras de arte em metais preciosos; obras 

de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves em 

cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) em 

metais preciosos; botões de punho; alfinetes de lapela 

(joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para grava-

tas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02270/2021

[210]  N.º : N/185665

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; publicações im-

pressas; livros; manuais (guias); álbuns; artigos de pa-

pelaria; agendas; calendários; bases para secretárias; 

blocos de notas; livros de indices; capas (papelaria); 

instrumentos de escrita; estilógrafos; aparos para es-

crever; materiais para artistas; porta-notas; gravuras 

(impressões); objectos de arte litografados.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02270/2021

[210]  N.º : N/185670

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos ópticos; óculos; óculos de 

sol; estojos para óculos e óculos de sol; cordões para 

óculos e cordões para óculos de sol; correntes para 

óculos e para óculos de sol; bolsas para artigos ópticos 

e bolsas para óculos de sol; armações de óculos e de 

óculos de sol; publicações electrónicas, descarregáveis; 

publicações electrónicas gravadas em suportes infor-

máticos; relógios inteligentes; braceletes de relógios 

que comunicam dados para outros dispositivos elec-

trónicos; aparelhos de temporização; estojos para tele-

fones; estojos para assistentes pessoais digitais (PDAs); 

estojos para agendas electrónicas; estojos concebidos 

para computadores tablet ; malas adaptadas para 

computadores portáteis; estojos para leitores multimé-

dia portáteis; estojos protectores para leitores de livros 

electrónicos (e-books); carteiras para cartões de cré-

dito (suportes adaptados); aparelhos para o registo do 

tempo; relógios de ponto (dispositivos para registo do 

tempo); cronógrafos (aparelhos para registo do tem-

po).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02266/2021

[210]  N.º : N/185671

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluídos noutras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios de 

parede e de mesa não incluídos noutras classes; re-

lógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos noutras 

classes; estojos para instrumentos cronométricos; es-

tojos para relógios e relojoaria; suportes para relógios; 

caixas para apresentação de relógios de pulso; artigos 

de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); 

broches (joalharia); correntes (joalharia); colares (jo-

alharia); ornamentos (joalharia); pendentes de joalha-

ria; brincos; fivelas para joalharia; pedras preciosas; 

guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas para 

jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação para 

joalharia; obras de arte em metais preciosos; obras 

de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves em 

cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) em 

metais preciosos; botões de punho; alfinetes de lapela 

(joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para grava-

tas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02266/2021

[210]  N.º : N/185672

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; publicações im-

pressas; livros; manuais (guias); álbuns; artigos de pa-
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pelaria; agendas; calendários; bases para secretárias; 

blocos de notas; livros de indices; capas (papelaria); 

instrumentos de escrita; estilógrafos; aparos para es-

crever; materiais para artistas; porta-notas; gravuras 

(impressões); objectos de arte litografados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02266/2021

[210]  N.º : N/185688

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; publicações im-

pressas; livros; manuais (guias); álbuns; artigos de pa-

pelaria; agendas; calendários; bases para secretárias; 

blocos de notas; livros de indices; capas (papelaria); 

instrumentos de escrita; estilógrafos; aparos para es-

crever; materiais para artistas; porta-notas; gravuras 

(impressões); objectos de arte litografados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185692

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; publicações im-

pressas; livros; manuais (guias); álbuns; artigos de pa-

pelaria; agendas; calendários; bases para secretárias; 

blocos de notas; livros de índices; capas (papelaria); 

instrumentos de escrita; estilógrafos; aparos para es-

crever; materiais para artistas; porta-notas; gravuras 

(impressões); objectos de arte litografados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06935/2021

[210]  N.º : N/185696

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; publicações im-

pressas; livros; manuais (guias); álbuns; artigos de pa-

pelaria; agendas; calendários; bases para secretárias; 

blocos de notas; livros de índices; capas (papelaria); 

instrumentos de escrita; estilógrafos; aparos para es-

crever; materiais para artistas; porta-notas; gravuras 

(impressões); objectos de arte litografados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06939/2021

[210]  N.º : N/185700

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; publicações im-

pressas; livros; manuais (guias); álbuns; artigos de pa-

pelaria; agendas; calendários; bases para secretárias; 

blocos de notas; livros de índices; capas (papelaria); 

instrumentos de escrita; estilógrafos; aparos para es-

crever; materiais para artistas; porta-notas; gravuras 

(impressões); objectos de arte litografados.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06937/2021

[210]  N.º : N/185704

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso; publicações im-

pressas; livros; manuais (guias); álbuns; artigos de pa-

pelaria; agendas; calendários; bases para secretárias; 

blocos de notas; livros de índices; capas (papelaria); 

instrumentos de escrita; estilógrafos; aparos para es-

crever; materiais para artistas; porta-notas; gravuras 

(impressões); objectos de arte litografados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06934/2021

[210]  N.º : N/185745

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : 

 Chinese Business World, Ltd.

  Endereço : 430 16

A & D

 A & D, 16/F, Nathan Commercial Building, 430 Na-

than Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185746

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : 

 Chinese Business World, Ltd.

  Endereço : 430 16

A & D

 A & D, 16/F, Nathan Commercial Building, 430 Na-

than Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185795

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

綫

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185829

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : 

 Shanghai LianBio Development Co., Ltd.

  Endereço : 400

1 3

 3Th Floor, Building 1, No. 400 Fangchun Road, China 

(Shanghai) Pilot FreeTrade Zone, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/04  Singapura

N.º 40202102849S

[210]  N.º : N/185830

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : 

 Shanghai LianBio Development Co., Ltd.

  Endereço : 400

1 3

 3Th Floor, Building 1, No. 400 Fangchun Road, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

DNA

RNA

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/04  Singapura

N.º 40202102849S

[210]  N.º : N/185831

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : 

 Shanghai LianBio Development Co., Ltd.

  Endereço : 400

1 3

 3Th Floor, Building 1, No. 400 Fangchun Road, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185832

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : 

 Shanghai LianBio Development Co., Ltd.

  Endereço : 400

1 3

 3Th Floor, Building 1, No. 400 Fangchun Road, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185846

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, Hi-

gashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Guarnições de metal para sacos; sacos; 

armações para porta-moedas; bengalas; punhos para 

bengalas e bastões de caminhada; peças metálicas de 

bengalas e bastões de caminhada; tecido em couro; 



N.º 40 — 6-10-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14289

vestuário para animais domésticos; correias de couro; 

estojos para artigos de toilette vendidos vazios; cha-

péus-de-chuva e respectivas peças; bolsas porta-bebés; 

bolsas; ferraduras; chapéus-de-sol [guarda-sóis]; reci-

pientes de embalagem industrial em couro.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185873

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

  Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, 

the Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185874

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 987

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185875

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 987

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  S er v i ç o s : 

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185916

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : ANASTASIA AGURBASH

  Endereço : Galleria Unione 4 Milano 20122 Italy

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185917

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : ANASTASIA AGURBASH

  Endereço : Galleria Unione 4 Milano 20122 Italy

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零
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理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185918

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : ELETTA PALESTINI

  Endereço : Via Ciro Menotti 5, San Benedetto del 

Tronto 63074 (AP), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185919

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : ELETTA PALESTINI

  Endereço : Via Ciro Menotti 5, San Benedetto del 

Tronto 63074 (AP), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185941

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : JCR

  Endereço : Pôle Capitou Nord, 1090 Avenue des 

Lions, 83600 Fréjus, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos de sol; óculos desportivos; ócu-

los anti-encandeamento; fitas para óculos; lentes sola-

res; capacetes de protecção para o desporto; capacetes 

de protecção para bicicletas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185942

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : JCR

  Endereço : Pôle Capitou Nord, 1090 Avenue des 

Lions, 83600 Fréjus, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Sapatos desportivos para ciclismo, 

corrida e triatlo; vestuário desportivo para ciclismo, 

corrida e triatlo; calções para ciclismo, corrida e tria-

tlo; collants, leggings [calças] e corsários para ciclismo, 

corrida e triatlo; luvas, chapéus, bonés, gorros, viseiras 

e faixas de cabeça (vestuário) para ciclismo, corrida e 

triatlo; meias, roupa interior para ciclismo, corrida e 

triatlo; t-shirts, casacos térmicos, casacos, pulôveres, 

camisolas e fatos de treino para ciclismo, corrida e 

triatlo; aquecedores de braços (vestuário), camisolas, 

fatos de treino e joggings para ciclismo, corrida e tria-

tlo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185950

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 KIMREN GROUP LIMITED

  Endereço : 咤 37 A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0

K 0

 C 0 M 18 Y 69 K 31

[210]  N.º : N/185951

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 KIMREN GROUP LIMITED

  Endereço : 咤 37 A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0

K 0

 C 0 M 18 Y 69 K 31

[210]  N.º : N/185953

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 KIMREN GROUP LIMITED

  Endereço : 咤 37 A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0

K 0

 C 0 M 18 Y 69 K 31

[210]  N.º : N/185954

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 KIMREN GROUP LIMITED

  Endereço : 咤 37 A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0

K 0

 C 0 M 18 Y 69 K 31

[210]  N.º : N/185971

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : WILEY COMPANIES

  Endereço : 545 Walnut Street, Coshocton, Ohio 

43812, Ohio, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185991

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos de têxteis; roupa 

de cama, mesa e banho; cortinas em matérias têxteis 

ou plásticas; tecido; tecidos para revestimento; têxteis 
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de nanofibra; têxteis de nanofibras electrofiadas; têx-

teis feitos de nanofibras; produtos têxteis em rolo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172318

[210]  N.º : N/185998

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos de têxteis; roupa 

de cama, mesa e banho; cortinas em matérias têxteis 

ou plásticas; tecido; tecidos para revestimento; têxteis 

de nanofibra; têxteis de nanofibras electrofiadas; têx-

teis feitos de nanofibras; produtos têxteis em rolo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172316

[210]  N.º : N/186030

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

[730]  Requerente : 啓

 LAM KAI HONG

  Endereço : 11 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186031

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4229 4

J2467

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  P rodutos : LED

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186032

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4229 4

J2467

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186033

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

[730]  Requerente : 

 MASANG SOFT INC.

  Endereço : 

30,18

 18F, 30, Centumseo-ro, Haeundae-gu, Busan, Repu-

blic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 
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C D

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186034

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

[730]  Requerente : 

 MASANG SOFT INC.

  Endereço : 

30,18

 18F, 30, Centumseo-ro, Haeundae-gu, Busan, Repu-

blic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

C D

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186035

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

[730]  Requerente : 

 Song Guoying

  Endereço : 

 8th Group of Jingyuanwei, Renxing Street, Tiexi Dis-

trict, Siping City, Jilin Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186036

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

[730]  Requerente : 

 Song Guoying

  Endereço : 

 8th Group of Jingyuanwei, Renxing Street, Tiexi Dis-

trict, Siping City, Jilin Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186037

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

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera, 

Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de duas, três e quatro rodas; 

trotinetes com motor eléctrico; trotinetes semi-eléctri-

cas [veículos]; carroçarias para veículos; travões para 

veículos; tampões para depósitos de combustível de 

veículos terrestres; redes de bagageira para veículos; 

capas para assentos de veículos; molas amortecedoras 

de choque para veículos; amortecedores de suspen-

são para veículos; chassis para veículos; assentos para 

veículos; pneus pneumáticos; coberturas para pneus 
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pneumáticos; dispositivos anti-derrapantes para pneus 

de veículos; remendos de borracha adesiva para repa-

ração de câmaras-de-ar; bombas de ar para bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; equipamentos para repa-

ração de câmaras de ar, incluindo remendos de borra-

cha; jantes para rodas de veículos; válvulas para pneus 

de veículos; sacos ou almofadas de ar ( airbags ), 

enquanto dispositivos de segurança para automóveis; 

isqueiros eléctricos para veículos terrestres; disposi-

tivos contra roubo para veículos; alarmes contra rou-

bo para veículos; buzinas para veículos; assentos de 

segurança para crianças, para veículos; campaínhas 

para bicicletas; suportes para bicicletas, ciclomotores e 

motociclos, enquanto partes integrantes dos mesmos; 

guarda-lamas; indicadores e sinalizadores de direcção 

para veículos; quadros para bicicletas, ciclomotores e 

motociclos; porta-bagagens para veículos; pedais para 

bicicletas, ciclomotores e motociclos; espelhos retro-

visores; almofadas para selins e assentos de bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; alforjes para bicicletas, ci-

clomotores e motociclos; selins e assentos para bicicle-

tas, ciclomotores e motociclos; motores para veículos 

terrestres; motores eléctricos para veículos terrestres; 

maletas especialmente adaptadas a ciclomotores e mo-

tociclos, incluindo maletas para depósitos, mochilas 

com suporte ( sissy bar bags ) , maletas porta-baga-

gens, maletas laterais e caixas e caixas de suporte ( top 

cases ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186038

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

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera, 

Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de reparação, instalação e ma-

nutenção de: veículos de duas, três e quatro rodas; car-

roçarias para veículos; travois para veículos; tampões 

para depósitos de combustível de veículos terrestres; 

redes de bagageira para veículos; capas para assentos 

de veículos; molas amortecedoras de choque para 

veículos; amortecedores de suspensão para veículos; 

chassis para veículos; assentos para veículos; pneus 

pneumáticos; coberturas para pneus pneumáticos; 

dispositivos anti-derrapantes para pneus de veículos; 

remendos de borracha adesiva para reparação de 

câmaras-de-ar; bombas de ar para bicicletas, ciclomo-

tores e motociclos; equipamentos para reparação de 

câmaras de-ar, incluindo remendos de borracha; jantes 

para rodas de veículos; válvulas para pneus de veícu-

los; sacos ou almofadas de ar ( airbags ), enquanto 

dispositivos de segurança para automóveis, isqueiros 

eléctricos para veículos terrestres; dispositivos contra 

roubo para veículos; alarmes contra roubo para veícu-

los; buzinas para veículos; assentos de segurança para 

crianças, para veículos; campaínhas para bicicletas; 

suportes para bicicletas, ciclomotores e motociclos, en-

quanto partes integrantes dos mesmos; guarda-lamas; 

indicadores e sinalizadores de direcção para veículos; 

quadros para bicicletas, ciclomotores e motociclos; 

porta-bagagens para veículos; pedais para bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; espelhos retrovisores; almo-

fadas para selins e assentos de bicicletas, ciclomotores 

e motociclos; alforjes para bicicletas, ciclomotores e 

motociclos; selins e assentos para bicicletas, ciclomo-

tores e motociclos; motores para veículos terrestres; 

motores eléctricos para veículos terrestres; sacos para 

bicicletas, ciclomotores e motociclos, incluindo male-

tas para depósitos, mochilas com suporte ( sissy bar 

bags ), maletas porta-bagagens, maletas laterais e 

caixas e caixas de suporte ( top cases ); máquinas-

-ferramentas e ferramentas mecânicas; motores, uni-

ões e correias de transmissão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186039

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

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera, 

Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros; corretagem em se-

guros; serviços financeiros; corretagem em hipotecas; 

negócios monetários; serviços financeiros relacionados 

com empréstimos; consultadoria na área de seguros; 

subscrição de seguros; corretagem [seguros; negócios 

financeiros; negócios monetários; negócios imobili-

ários]; avaliações financeiras [seguros, bancos, imo-
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biliário]; consultadoria financeira; gestão financeira; 

serviços de financiamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186044

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

[730]  Requerente : Jebsen & Co., Ltd.

  Endereço : 28/F - 31/F, Caroline Centre, Lee 

Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186045

[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 : 9

[511]  Produtos : Conta-passos [pedómetros]; óculos de 

sol; bolsas adaptadas para telemóveis; óculos de pro-

tecção para desporto; máscaras para natação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  União Euro-

peia N.º 018457289

[210]  N.º : N/186046

[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 : 10

[511]  Produtos : Meias de compressão graduada; 

collants de compressão; rolos de espuma para massa-

gens; bolas de massagem miofascial profunda; bolas 

de massagem; almofadas e compressas para aliviar a 

pressão; máscaras faciais para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  União Euro-

peia N.º 018457289

[210]  N.º : N/186051

[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 : 41

[511]  Serviços : Aulas de actividades no ginásio; forma-

ção em ioga; instrução em pilates; serviços desportivos 

e de fitness; serviços aluguer de equipamento e instala-

ções para desporto.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/21  União Euro-

peia N.º 018457289

[210]  N.º : N/186052

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

[730]  Requerente : HACCI’s JAPAN. LLC

  Endereço : Room 304, 8-6-27, Akasaka, Mina-

toku, Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes, produtos de sabonete, sa-

bonetes perfumados, cosméticos, produtos cosméticos 

para o banho, preparações cosméticas, loções para fins 

cosméticos, cosméticos para o cabelo, loções para o 

cabelo, cosméticos para cuidados da pele, cremes cor-

porais (cosméticos), preparações à base de colagénio 

para aplicação em cosmética, perfumes, óleos para 

perfumes e aromas, água-de-colónia, preparações de 

limpeza para uso cosmético, preparações para os lá-

bios para uso cosmético, dentífricos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186053

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

[730]  Requerente : HACCI’s JAPAN. LLC

  Endereço : Room 304, 8-6-27, Akasaka, Mina-

toku, Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos para humanos, 

bebidas de suplemento dietético, misturas de bebidas 

de suplemento dietético, suplementos dietéticos princi-

palmente de geleia real, suplementos dietéticos consti-

tuídos principalmente em colagénio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186054

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

[730]  Requerente : HACCI’s JAPAN. LLC

  Endereço : Room 304, 8-6-27, Akasaka, Mina-

toku, Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Mel, mel natural, doces para barrar 

(mel), própolis (resina de abelha) para consumo hu-

mano, geleia real para consumo humano (sem ser para 

fins medicinais), xarope para alimentos, pastelaria, 

chocolates, bombons (doçaria), chá, café, cacau, con-

feitaria, pão e pãezinhos, temperos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186055

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

[730]  Requerente : HACCI’s JAPAN. LLC

  Endereço : Room 304, 8-6-27, Akasaka, Mina-

toku, Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas, refrigerantes, sumos de fru-

tas, bebidas à base de soro de leite, sumos de vegetais 

(bebidas), bebidas energéticas, bebidas energéticas 

contendo colagénio, bebidas não alcoólicas à base de 

água também contendo colagénio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186056

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

[730]  Requerente : HACCI’s JAPAN. LLC

  Endereço : Room 304, 8-6-27, Akasaka, Mina-

toku, Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes, produtos de sabonete, sa-

bonetes perfumados, cosméticos, produtos cosméticos 

para o banho, preparações cosméticas, loções para fins 

cosméticos, cosméticos para o cabelo, loções para o 

cabelo, cosméticos para cuidados da pele, cremes cor-

porais (cosméticos), preparações à base de colagénio 

para aplicação em cosmética, perfumes, óleos para 

perfumes e aromas, água-de-colónia, preparações de 

limpeza para uso cosmético, preparações para os lá-

bios para uso cosmético, dentífricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186057

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

[730]  Requerente : HACCI’s JAPAN. LLC

  Endereço : Room 304, 8-6-27, Akasaka, Mina-

toku, Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos para humanos, 

bebidas de suplemento dietético, misturas de bebidas 

de suplemento dietético, suplementos dietéticos princi-

palmente de geleia real, suplementos dietéticos consti-

tuídos principalmente em colagénio.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186058

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

[730]  Requerente : HACCI’s JAPAN. LLC

  Endereço : Room 304, 8-6-27, Akasaka, Mina-

toku, Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Mel, mel natural, doces para barrar 

(mel), própolis (resina de abelha) para consumo hu-

mano, geleia real para consumo humano (sem ser para 

fins medicinais), xarope para alimentos, pastelaria, 

chocolates, bombons (doçaria), chá, café, cacau, con-

feitaria, pão e pãezinhos, temperos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186059

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

[730]  Requerente : HACCI’s JAPAN. LLC

  Endereço : Room 304, 8-6-27, Akasaka, Mina-

toku, Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas, refrigerantes, sumos de fru-

tas, bebidas à base de soro de leite, sumos de vegetais 

(bebidas), bebidas energéticas, bebidas energéticas 

contendo colagénio, bebidas não alcoólicas à base de 

água também contendo colagénio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186063

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15 1 102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

樂 樂 論

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186064

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

[730]  Requerente : 

 BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

  Endereço : 1 1

206-41

 Room 206-41, Floor 2, Building 1, Yard 1, Gongyuan 

Street, Tongzhou District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186065

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

[730]  Requerente : 

 BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

  Endereço : 1 1

206-41

 Room 206-41, Floor 2, Building 1, Yard 1, Gongyuan 

Street, Tongzhou District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186066

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

[730]  Requerente : 

 BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

  Endereço : 1 1

206-41

 Room 206-41, Floor 2, Building 1, Yard 1, Gongyuan 

Street, Tongzhou District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186067

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

[730]  Requerente : Asprey Holdings Limited

  Endereço : 167 New Bond Street, London W1S 

4AR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes; perfumaria; água de coló-

nia; água de toillete; óleos essenciais e óleos à base de 

ervas; produtos para a higiene pessoal não medicados; 

cosméticos; produtos de maquilhagem; óleos, geles 

para o banho e para o duche; preparações para antes e 

para depois de barbear; sabões para barbear; cremes 

para barbear; geles para barbear; preparações para 

depois de barbear; preparações para antes de barbear; 

pot pourris aromáticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186069

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

[730]  Requerente : Asprey Holdings Limited

  Endereço : 167 New Bond Street, London W1S 

4AR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Cutelaria (outra que não cirúrgica); 

facas, garfos e colheres; conjuntos de cutelaria (talheres 

de mesa); caixas adaptadas para cutelaria; conjuntos 

de manicura e de pedicura (vendidos completos); limas 

de unhas; cortadores de unhas; polidores de unhas; 

canivetes; ferramentas manuais; navalhas de barba; 

aparelhos para barbear; utensílios manuais para uso 

em cozinha; tesouras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186070

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

[730]  Requerente : Asprey Holdings Limited

  Endereço : 167 New Bond Street, London W1S 

4AR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos incluídos na classe 14 em me-

tais preciosos e suas ligas e produtos em metais pre-

ciosos ou em plaqué; pedras semipreciosas e preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios, 

relógios de mesa ou de parede; joalharia e imitações 

de joalharia; estatuetas (joalharia); botões de punho; 

alfinetes e tachas para gravatas (joalharia); partes e 

acessórios para os produtos supracitados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186073

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

[730]  Requerente : Asprey Holdings Limited

  Endereço : 167 New Bond Street, London W1S 

4AR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, jogos (excepto cartas co-

muns de jogar) e joguetes; jogos de tabuleiro e artigos 

para uso em jogos de tabuleiro; sacos de golfe; petar-
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dos e decorações de Natal (excepto velas ou lâmpadas) 

para árvores de Natal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186074

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

[730]  Requerente : Asprey Holdings Limited

  Endereço : 167 New Bond Street, London W1S 

4AR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : A reunião para o benefício de terceiros 

de uma variedade de produtos que permite aos clien-

tes, ver e adquirir convenientemente esses produtos 

num estabelecimento comercial; serviços de consul-

tadoria relacionados com a aquisição de produtos e 

serviços; a reunião para o benefício de terceiros de 

uma variedade de produtos que permite aos clientes, 

ver e adquirir convenientemente esses produtos com 

base em catálogos de produtos em geral, por encomen-

da postal ou por meios de telecomunicação; a reunião 

para o benefício de terceiros de uma variedade de 

produtos que permite aos clientes, convenientemente, 

ver e adquirir esses produtos a partir de um website de 

produtos generalizados na Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186076

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e empresariais, 

incluindo o aluguer de espaços publicitários; servi-

ços de lojas a retalho, localizadas dentro ou fora de 

centros comerciais, comercializando uma variedade 

de produtos, nomeadamente, lembranças, novidades, 

artigos para prendas, roupas, acessórios para roupas, 

joalharia, brinquedos, artigos de desporto, artigos de 

papelaria, livros, vídeos, CD’s, DVD’s e multimédia 

em geral, fragrâncias, produtos para cuidados pessoais, 

cosméticos, artigos para casa, arte, comidas, bebidas, 

charutos, cigarros e acessórios para fumadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/186077

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços imobiliários, incluindo aluguer 

de espaços em centros comerciais; serviços prestados 

por centros comerciais, incluindo emissão de cartões 

com valor armazenado; serviços de administração de 

imóveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/186078

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186079

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186080

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186081

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186082

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

[730]  Requerente : 

 ESTABELECIMENTO DE COMIDAS LEI SENG 

LIMITADA

  Endereço : 331

3 B

  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/186083

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186084

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186086

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-106 17

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186087

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-106 17

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186089

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-106 17

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186090

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-106 17

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186091

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 979 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186092

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 979 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186093

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

[730]  Requerente : 

 JOEONE CO., LTD.

  Endereço : 

 Qingmengyuan Zone, Quanzhou Economy & Techno-

logy Development Area, Fujian Province, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186094

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

[730]  Requerente : 

 JOEONE CO., LTD.

  Endereço : 

 Qingmengyuan Zone, Quanzhou Economy & Techno-

logy Development Area, Fujian Province, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186095

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

[730]  Requerente : 

 JOEONE CO., LTD.

  Endereço : 

 Qingmengyuan Zone, Quanzhou Economy & Techno-

logy Development Area, Fujian Province, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186096

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

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

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

-ku, Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/15  Japão

N.º 2021-046284

[210]  N.º : N/186097

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

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

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

-ku, Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/15  Japão

N.º 2021-046285

[210]  N.º : N/186104

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Sacos do bebé (ninhos para camas de 

bebé), colchas para camas, cobertores para crianças, 

cobertores para crianças e para bebés, cobertores de 

agasalho para recém-nascidos, mantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186105

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calças de bebé, macacões de bebé, 

cuecas de bebé, enxovais de roupa, tops para bebé; 

roupões de banho; camisolas; casacos de lã; camisas; 

vestuário para crianças e bebés, nomeadamente, cami-

solas, macacão para dormir, pijamas, macacões e peças 

de vestuário em peça única; suéteres de gola redonda; 

vestidos que também podem ser usados como toalhas, 

vestidos; chapéus, chapéus para recém-nascidos, be-

bés, crianças pequenas e crianças, chapelaria; cami-

solas com capuz, pulôveres com capuz; trajes caseiros; 

perneiras; pulôveres de manga comprida; roupas de 

lazer e robes; roupas de lazer; vestuário para homem, 

senhora e criança, nomeadamente, suéteres, pulôve-

res com capuz, ponchos, mitenes; camisolas; pijamas; 

cuecas; calças; parkas; ponchos; pulôveres; robes; ma-



14304    40   2021  10  6 

cacões; sandálias e sapatos de praia; sarongues; lenços 

de cabeça ou pescoço; xales; camisas, camisas para 

recém-nascidos, bebés, crianças pequenas e crianças, 

calções; chinelos; blusas; calças de fato de treino; ca-

misetas; tops como vestuário; cobertores vestíveis sob 

a forma de cobertores com mangas; faixas para vestir; 

camisolas com capuz e cardigans com fecho de correr.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186106

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Sacos do bebé (ninhos para camas de 

bebé), colchas para camas, cobertores para crianças, 

cobertores para crianças e para bebés, cobertores de 

agasalho para recém-nascidos, mantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186107

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calças de bebé, macacões de bebé, 

cuecas de bebé, enxovais de roupa, tops para bebé; 

roupões de banho; camisolas; casacos de lã; camisas; 

vestuário para crianças e bebés, nomeadamente, cami-

solas, macacão para dormir, pijamas, macacões e peças 

de vestuário em peça única; suéteres de gola redonda; 

vestidos que também podem ser usados como toalhas, 

vestidos; chapéus, chapéus para recém-nascidos, be-

bés, crianças pequenas e crianças, chapelaria; cami-

solas com capuz, pulôveres com capuz; trajes caseiros; 

perneiras; pulôveres de manga comprida; roupas de 

lazer e robes; roupas de lazer; vestuário para homem, 

senhora e criança, nomeadamente, suéteres, pulôve-

res com capuz, ponchos, mitenes; camisolas; pijamas; 

cuecas; calças; parkas; ponchos; pulôveres; robes; ma-

cacões; sandálias e sapatos de praia; sarongues; lenços 

de cabeça ou pescoço; xales; camisas, camisas para 

recém-nascidos, bebés, crianças pequenas e crianças, 

calções; chinelos; blusas; calças de fato de treino; ca-

misetas; tops como vestuário; cobertores vestíveis sob 

a forma de cobertores com mangas; faixas para vestir; 

camisolas com capuz e cardigans com fecho de correr.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186108

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Sacos do bebé (ninhos para camas de 

bebé), colchas para camas, cobertores para crianças, 

cobertores para crianças e para bebés, cobertores de 

agasalho para recém-nascidos, mantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186109

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calças de bebé, macacões de bebé, 

cuecas de bebé, enxovais de roupa, tops para bebé; 

roupões de banho; camisolas; casacos de lã; camisas; 

vestuário para crianças e bebés, nomeadamente, cami-

solas, macacão para dormir, pijamas, macacões e peças 

de vestuário em peça única; suéteres de gola redonda; 

vestidos que também podem ser usados como toalhas, 

vestidos; chapéus, chapéus para recém-nascidos, be-

bés, crianças pequenas e crianças, chapelaria; cami-

solas com capuz, pulôveres com capuz; trajes caseiros; 

perneiras; pulôveres de manga comprida; roupas de 

lazer e robes; roupas de lazer; vestuário para homem, 

senhora e criança, nomeadamente, suéteres, pulôve-
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res com capuz, ponchos, mitenes; camisolas; pijamas; 

cuecas; calças; parkas; ponchos; pulôveres; robes; ma-

cacões; sandálias e sapatos de praia; sarongues; lenços 

de cabeça ou pescoço; xales; camisas, camisas para 

recém-nascidos, bebés, crianças pequenas e crianças, 

calções; chinelos; blusas; calças de fato de treino; ca-

misetas; tops como vestuário; cobertores vestíveis sob 

a forma de cobertores com mangas; faixas para vestir; 

camisolas com capuz e cardigans com fecho de correr.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186116

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186117

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186118

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186119

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186120

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186121

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186122

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1

112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186123

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Oriental Jiayu Industrial Co., Ltd.

  Endereço : 

1041 A B C B101

 B101, Block (A, B, C) of Farming Company Plant, No. 

1041 Jindaotian Road, Dongxiao Community, Don-

gxiao Street, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186124

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Oriental Jiayu Industrial Co., Ltd.

  Endereço : 

1041 A B C B101

 B101, Block (A, B, C) of Farming Company Plant, No. 

1041 Jindaotian Road, Dongxiao Community, Don-

gxiao Street, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186126

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 21

1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29



N.º 40 — 6-10-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 14307

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186127

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 21

1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186128

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 21

1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186129

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 8

  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/186130

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 431-487

12 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186131

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  P rodutos : 

3D
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3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186132

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186133

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

3D

3D

3D A BS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186134

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186135

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186136

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : OPPO

 GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNI-

CATIONS CORP., LTD.

  Endereço : 18

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, 

Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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DVD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186140

[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 : 30

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

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

tapioca e sagú; farinha e preparados feitos de cereais; 

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

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

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

ervas em conserva; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo (água congelada); bebidas à base de café; 

infusões de ervas (sem serem para uso medicinal); chá 

para emagrecer sem ser para fins medicinais; chá aro-

mático; pastilhas (confeitaria); confeitaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186142

[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 : 30

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

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

tapioca e sagú; farinha e preparados feitos de cereais; 

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

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

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

ervas em conserva; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo (água congelada); bebidas à base de café; 

infusões de ervas (sem serem para uso medicinal); chá 

para emagrecer sem ser para fins medicinais; chá aro-

mático; pastilhas (confeitaria); confeitaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186143

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

 ARTIGOS ELECTRICOS CHEOK IAN LIMITA-

DA

  Endereço : 162-172

H I J M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186144

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

 AOYI FARMACÊUTICA COMPANHIA LDA.

  Endereço : 氹 681

34 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/186145

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

 AOYI FARMACÊUTICA COMPANHIA LDA.

  Endereço : 氹 681

34 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 䏓 䏓

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186151

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  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 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho, aparelhos de respira-

ção para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de videojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; 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 
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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, computa-

dores portáteis; computadores tablet; assistentes pes-

soais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregadores 

de baterias; estações de trabalho informáticas; ser-

vidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; hardware e firmware; 

dispositivos de extinção de fogo; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; câmaras de 

segurança; unidades móveis de radiodifusão e teledi-

fusão; equipamento de teledifusão; 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]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186152

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  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, 

informações sobre a actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de videojogos, jogos de compu-
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tador, 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 for-

mação, de forma interactiva e sem ser interactiva; con-

cepção de cursos, exames e qualificações educativas; 

serviços de formação relacionados com a saúde ocupa-

cional e segurança, e preservação de meio ambiente; 

fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de provas 

de vinhos; fornecimento de informações educativas 

sobre materiais de pesquisa e serviços de agência dos 

mesmos; organização, planeamento, e gestão de semi-

nários; treino de animais; serviços de instruções rela-

cionados com o funcionamento de máquinas e equipa-

mento, incluindo equipamento audiovisual, utilizado 

na produção de programas de difusão; prestação de in-

formações relacionados com actividades de educação, 

formação, entretenimento, recreação, desportivas, so-

ciais e culturais; organização, realização e apresenta-

ção 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 fornecimento de 

conferências, convenções, congressos, seminários e 

workshops de formação; organização e condução de 

exibições para fins culturais ou educacionais, espetá-

culos de moda, espetáculos educativos e performances 

e espetáculos culturais; serviços de exposições e gale-

rias 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 tele-

visiva, radiofónica e cinematográfica; serviços de pro-

gramação televisiva premium  ou por pagamento 

e serviços de programação televisiva; planeamento de 

programas de entretenimento televisivos; preparação 

e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto para fins de entretenimento; serviços 

de jogos; prestação de instalações recreativas, despor-

tivas e de ginástica; espectáculos de grupos musicais; 

serviços de entretenimento de clubes de entretenimen-

to, discotecas, desfiles de moda e clubes nocturnos; 

serviços de clubes relacionados com entretenimento, 

educação e serviços culturais; realização da difusão 

de programas; 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 consulta-

doria, informação e assessoria em relação aos serviços 

acima mencionados; tudo incluído na Classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186153

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  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-
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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 

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; 
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serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio elec-

trónico e por telefone; assessoria em tecnologia infor-

mática prestada a utilizadores da Internet através de 

uma linha directa de apoio; prestação de informações 

técnicas a pedido explícito de utilizadores finais por 

meio telefónico ou de uma rede informática mundial; 

estudos de projectos técnicos; serviços de teste e de 

avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de-

sign; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído na Classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186154

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28-30

A-B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]   C ores de ma rca :  C 33 M 73

Y 100 K 0 C 90 M 30 Y 95 K 30

C 9 M 18 Y 87 K 0 C 0 M 59 Y 100

K 0 C 51 M 71 Y 0 K 0 C 65

M 0 Y 71 K 0 C 6 M 93 Y 57 K 0

C 78 M 21 Y 80 K 0

[210]  N.º : N/186155

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28-30

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]   C ores de ma rca :  C 33 M 73

Y 100 K 0

[210]  N.º : N/186156

[220]  Data de pedido : 2021/08/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28-30

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]   C ores de ma rca :  C 33 M 73

Y 100 K 0

[210]  N.º : N/186158

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e respectivas peças estru-

turais.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186159

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186160

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186161

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186162

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186174

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Million Dollar Round Table

  Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, 

Illinois 60068, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de informação ao público, a 

profissionais de serviços financeiros e a seguradoras, 

profissionais e subscritores [underwriters] de seguros 

de vida, nomeadamente fornecendo informações, pes-

quisas e dados para melhorar o desenvolvimento pro-

fissional, competências e objectivos dos profissionais 

de seguros e serviços financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186175

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Million Dollar Round Table

  Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, 

Illinois 60068, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de informação ao público, a 

profissionais de serviços financeiros e a seguradoras, 

profissionais e subscritores underwriters] de seguros 

de vida, nomeadamente fornecendo informações, pes-

quisas e dados para melhorar o desenvolvimento pro-

fissional, competências e objectivos dos profissionais 

de seguros e serviços financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186176

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Million Dollar Round Table

  Endereço : 325 West Touhy Avenue, Park Ridge, 

Illinois 60068, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais, profissionais e 

informativos relacionados com profissionais de seguros 

de vida e profissionais de serviços financeiros de inves-

timento; organização, realização e desenvolvimento 

de conferências, aulas, seminários, grupos de trabalho 

temáticos [workshops], e formação relacionada com 

produtos de seguros e serviços financeiros; desenvol-

vimento e divulgação de material educativo impresso 

para terceiros; organização e realização de conferên-

cias educativas num ambiente interactivo no domínio 

dos serviços de seguros e dos serviços financeiros de 

investimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186178

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28-30

A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rc a : C 33 M 73

Y 100 K 0

[210]  N.º : N/186179

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Saxo Bank A/S

  Endereço : Phil ip Heymans Allé 15 DK-2900 

Hellerup Dinamarca

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros; negócios monetá-

rios; serviços bancários; transferência electrónica de 

fundos; gestão financeira; informação financeira; con-

sultoria financeira; operações de compensação [servi-

ços financeiros]; serviços de financiamento; avaliações 

financeiras [serviços bancários]; serviços fiduciários 

de dinheiro; banco directo [home banking]; cobrança 

de dívidas; investimento de capitais; constituição de 

fundos mútuos; desconto de títulos [factoring] [opera-

ções financeiras]; corretagem em acções e de títulos de 

dívida; cotações na bolsa; consultoria e informações 

no que respeita a seguros; consultadoria na área de 

seguros; serviços de liquidação de empresas [assuntos 

financeiros]; serviços de cartões de débito; emissão de 

cartões de crédito; serviços de cartão de pagamento; 

serviços de agências de crédito; financiamento para 

compras a prestações; empréstimos [finanças]; emprés-

timos sobre penhores; avaliações fiscais; verificação de 

cheque; serviços de depósito em cofres-fortes; serviços 

de comércio e câmbio de moeda; depósito de valores; 

serviços bancários de investimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores azul, tal como re-

presentadas na figura

[210]  N.º : N/186180

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Saxo Bank A/S

  Endereço : Phil ip Heymans Allé 15 DK-2900 

Hellerup Dinamarca

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36
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[511]  Serviços : Serviços financeiros; negócios monetá-

rios; serviços bancários; transferência electrónica de 

fundos; gestão financeira; informação financeira; con-

sultoria financeira; operações de compensação [servi-

ços financeiros]; serviços de financiamento; avaliações 

financeiras [serviços bancários]; serviços fiduciários 

de dinheiro; banco directo [home banking]; cobrança 

de dívidas; investimento de capitais; constituição de 

fundos mútuos; desconto de títulos [factoring] [opera-

ções financeiras]; corretagem em acções e de títulos de 

dívida; cotações na bolsa; consultoria e informações 

no que respeita a seguros; consultadoria na área de 

seguros; serviços de liquidação de empresas [assuntos 

financeiros]; serviços de cartões de débito; emissão de 

cartões de crédito; serviços de cartão de pagamento; 

serviços de agências de crédito; financiamento para 

compras a prestações; empréstimos [finanças]; emprés-

timos sobre penhores; avaliações fiscais; verificação de 

cheque; serviços de depósito em cofres-fortes; serviços 

de comércio e câmbio de moeda; depósito de valores; 

serviços bancários de investimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores azul, tal como re-

presentadas na figura.

[210]  N.º : N/186181

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

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

  Endereço : Via Tornabuoni, 1, 50123 Firenze, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186184

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : 

 KWOK, Chi Yue

  Endereço : 10

 G/F, Tsing Fung Building, No. 10 Tsing Fung Street, 

North Point, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

43

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186188

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático relacionado com 

linguagens de programação informática; software in-

formático relacionado com chamada remota de proce-

dimento (RPC); software informático relacionado com 

linguagens de programação de procedimentos para uso 

com chamada remota de procedimento (RPC); soft-

ware informático para aplicações de rede que usam 

chamada remota de procedimento (RPC); ferramentas 

de programação informática para o desenvolvimento 

de aplicações de rede que usam chamada remota de 

procedimento (RPC); software informático; progra-

mas de computador; programas de computador descar-

regáveis; software de desenvolvimento de programas 
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de computador; aplicações de software para negócios; 

software informático de aplicação; aplicação de pro-

gramas de computador descarregáveis; software aplica-

tivo descarregável para telefones inteligentes; software 

informático de aplicação para computadores; software 

informático para o rastreio de alterações e mudan-

ças em programas de computador e para a gestão de 

programas de desenvolvimento de projectos; software 

informático e ferramentas informáticas de desenvol-

vimento de software informático para a concepção e 

desenvolvimento de programas de software de código 

aberto (OOS) e software informático proprietário; fer-

ramentas informáticas de desenvolvimento de software 

para computadores; software informático de desenvol-

vimento de programas; software informático de desen-

volvimento de aplicações; programas informáticos de 

ferramentas para desenvolvimento de programas in-

formáticos; programas informáticos relacionados com 

o desenvolvimento de aplicações, interface de usuários 

e para a programação de ferramentas e serviços rela-

cionados; software informático de desenvolvimento de 

ferramentas descarregáveis para a criação de software 

informático de aplicações móveis; software informá-

tico para utilização como interface de programação 

de aplicações ( API ); software informático para a 

criação de listas de informações, listas de websites  

e listas de outras fontes de informações; software in-

formático para a construção de aplicações para a web; 

programas de computador para executar programas 

de desenvolvimento e programas de aplicação num 

ambiente de desenvolvimento comum; hardware in-

formático; equipamento de processamento de dados; 

periféricos informáticos, equipamento para entrada de 

dados; equipamento para saída de dados, equipamento 

para armazenamento e equipamento de transmissão 

de dados; software informático de gestão de dados e 

de gestão de base de dados; software informático para 

o desenvolvimento, compilação e execução de outros 

programas informáticos; programas de computador 

para uso no desenvolvimento de programas informáti-

cos, linguagens de programação, caixas de ferramentas 

informáticas e compiladores (de dados); publicações 

electrónicas descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186189

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Criação, concepção, desenvolvimen-

to, instalação, manutenção, reparação, actualização, 

e redação de software informático relacionado com 

linguagens de programação, software informático 

relaciodado com chamada remota de procedimento 

(RPC), software informático relacionado com lin-

guagens de programação de procedimentos para uso 

com protocolos de chamada remota de procedimento 

(RPC), software informático para aplicações de rede 

que usam chamada remota de procedimento (RPC), 

ferramentas de programação informática para o desen-

volvimento de aplicações de rede que usam semântica 

em chamada remota de procedimento (RPC), concep-

ção e desenvolvimento de linguagens de programação 

informática; concepção e desenvolvimento de software 

e hardware informático; instalação, actualização e 

manutenção de software informático; serviços infor-

máticos; fornecimento de software informático não 

descarregável; fornecimento de uso online temporá-

rio de software informático não descarregável para o 

desenvolvimento de software, rastreio de alterações 

e mudanças em programas de computador e para a 

gestão de programas de desenvolvimento de projectos; 

fornecimento de uso online temporário de ferramen-

tas para desenvolvimento de software informático não 

descarregável; fornecimento de uso online temporário 

de software informático não descarregável para utili-

zação como interface de programação de aplicações 

( API ); fornecimento online de informação relacio-

nada com o desenvolvimento e concepção de software 

informático e serviços informáticos relacionados; 

consultoria no domínio da informática nomeadamente 

a análise, revisão, personificação, concepção, selec-

ção, implementação, optimização e uso de sistemas 

informáticos de computadores para terceiros; servi-

ços de apoio técnico relacionados com problemas de 

programas informáticos; serviços de fornecimento de 

apoio, de alerta e de informação técnica em áreas de 

software informático através da internet; fornecimento 

de informação online em áreas de software informá-

tico; software como serviço [SaaS]; plataformas como 
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um serviço [PaaS]; serviços de provedor de serviços 

de aplicação (ASP); serviços de informação, aconse-

lhamento, e consultadoria relacionado com todos os 

acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186190

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Jebsen & Co., Ltd.

  Endereço : 28/F - 31/F, Caroline Centre, Lee 

Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186191

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Jebsen & Co., Ltd.

  Endereço : 28/F - 31/F, Caroline Centre, Lee 

Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186192

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Jebsen & Co., Ltd.

  Endereço : 28/F - 31/F, Caroline Centre, Lee 

Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186193

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : Jebsen & Co., Ltd.

  Endereço : 28/F - 31/F, Caroline Centre, Lee 

Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186194

[220]  Data de pedido : 2021/08/06

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186195

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159

301 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186196

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159

301 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186197

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159

301 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186198

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA SQUA-

RE ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX 

CO., LTD.)

  Endereço : 6-27-30 Sh injuku, Sh injuku-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Ímãs decorativos; software para má-

quinas de jogos de vídeo de salão de jogos; programas 

para máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; 

máquinas e aparelhos de telecomunicações; correias 

para telefones móveis; instrumentos, peças, acessórios 

e dispositivos periféricos para máquinas e aparelhos 

de telecomunicações; software informático; progra-

mas de computador; software de jogos de computador; 

software de jogos de realidade virtual; circuitos elec-

trónicos, fitas magnéticas, discos magnéticos, discos 

ópticos, cartuchos ROM e outros suportes de armaze-

namento nos quais são gravados programas de com-

putador; almofadas para ratos; cartões de memória 

virgens; estojos adaptados para cartões de memória; 

estojos adaptados para CDs; teclados de computador; 

joysticks de computador; máquinas e aparelhos elec-

trónicos; instrumentos, peças, acessórios e dispositivos 

periféricos para máquinas e aparelhos electrónicos; 

software para máquinas de jogos de vídeo de uso do-

méstico; programas para consolas de jogos de vídeo; 

software de jogos de vídeo; software para consolas de 

jogos de vídeo; programas de jogos electrónicos; cir-

cuitos electrónicos, fitas magnéticas, discos magnéti-

cos, discos ópticos, cartuchos ROM e outros suportes 

de armazenamento nos quais são gravados programas 

para consolas de jogos de vídeo; software para unida-

des de jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

programas para unidades de jogos portáteis com ecrãs 

de cristais líquidos; circuitos electrónicos, fitas mag-

néticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos 

ROM e outros suportes de armazenamento nos quais 

são gravados programas para unidades de jogos portá-

teis com ecrãs de cristais líquidos; suportes de dados 
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magnéticos pré-gravados; discos compactos pré-gra-

vados com música; discos compactos gravados, discos 

compactos de audio pré-gravados, gravações de aúdio 

e outros suportes de armazenamento de gravação de 

aúdio; gravações de aúdio musicais descarregáveis; to-

ques descarregáveis para telemóveis; música descarre-

gável e gravações musicais (incluindo toques musicais 

para telemóveis); gravações de audio e gravações de 

música descarregáveis (incluindo toques de áudio para 

telemóveis); gravações de som sob a forma de discos 

ópticos, discos magnéticos, ROMs semicondutores 

com música e / ou histórias fictícias; gravações audiovi-

suais sob a forma de discos ópticos, discos magnéticos, 

ROMs semicondutores contendo música e / ou histó-

rias de ficção animadas; discos de vídeo pré-gravados 

com música e / ou histórias de ficção animadas; casse-

tes de vídeo pré-gravadas com música e / ou histórias 

de ficção animadas; discos de vídeo gravados, discos 

de vídeo pré-gravados, gravações audiovisuais e outros 

suportes de armazenamento com gravações de vídeo e 

imagem; ficheiros de imagens descarregáveis contendo 

obras de arte, textos, gráficos e fotografias relaciona-

dos com jogos de vídeo, personagens animados, jogos 

de cartas, jogos de computador, banda desenhada, 

romances e revistas; imagens de fundo descarregáveis 

para computadores e telemóveis; protectores de ecrã 

descarregáveis para computadores e/ou telemóveis; 

gravações de vídeo descarregáveis; ficheiros de ima-

gens descarregáveis; publicações electrónicas na área 

dos jogos de computador, jogos de vídeo, desenhos 

animados e / ou entretenimento em geral; publicações 

electrónicas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/07/09  Japão

N.º 2021-086474

[210]  N.º : N/186199

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA SQUA-

RE ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX 

CO., LTD.)

  Endereço : 6-27-30 Sh injuku, Sh injuku-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação ou de instrução 

desportiva; fornecimento em linha de banda dese-

nhada não descarregável; fornecimento de revistas 

não descarregáveis em linha no domínio dos jogos de 

computador, jogos de vídeo, desenhos animados e / ou 

entretenimento em geral; fornecimento de publicações 

electrónicas; organização e apresentação de espec-

táculos ao vivo; fornecimento de imagens e gravuras 

através de telecomunicações; fornecimento de música, 

vozes e áudio através de telecomunicações; serviços de 

entretenimento musical; fornecimento de informações 

relacionadas com serviços de entretenimento musical 

e apresentação de filmes; planeamento, organização e 

realização de eventos de jogos, banda desenhada, ani-

mação e cinema; apresentações de cinema ou produ-

ção e distribuição de filmes cinematográficos; forneci-

mento de jogos de computador em linha; fornecimento 

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

de realidade virtual; fornecimento de instalações de 

diversão para realidade virtual, utilizando redes de 

comunicação global; fornecimento de instalações de 

diversão e instalações de jogos para realidade virtual, 

utilizando gráficos informáticos; fornecimento de in-

formações sobre estratégias de jogos de computador 

e / ou estratégias de jogos de vídeo através de redes 

informáticas e / ou redes de comunicação globais; for-

necimento de jogos via telecomunicação; fornecimento 

de salões de jogos; fornecimento de instalações de 

diversão; fornecimento de informações sobre entrete-

nimento no domínio dos jogos de computador, jogos 

de vídeo, jogos de cartas, desenhos animados, banda 

desenhada, romances e / ou revistas; fornecimento de 

informações sobre jogos em linha e fornecimento de 

jogos através de telecomunicações, redes de computa-

dores e / ou redes de comunicação globais; serviços de 

clubes no domínio do entretenimento ou da educação; 

serviços de clube de entretenimento; serviços de en-

tretenimento (através de sistema de adesão); serviços 

educacionais (através de sistema de adesão); serviços 

de entretenimento nomeadamente, serviços de inter-

mediação e de corretagem relacionados com o forne-

cimento de dados monetários e de itens disponíveis no 

jogo, fornecidos através de redes informáticas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/07/09  Japão

N.º 2021-086474

[210]  N.º : N/186203

[220]  Data de pedido : 2021/08/09
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[730]  Requerente : 

 LEONG KA KEI

  Endereço : 氹 5 N

 Rua Nam Keng, Bl.2 Fl.5 N, Ed. Palacio do Sucesso, 

Taipa Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186204

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14-14C 5

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186205

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

999

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

濾

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186206

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

999

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

濾

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186207

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 379

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186208

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 379

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186218

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[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/186220

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador [programas] 

gravados; software de computador gravado; programas 

de computador (software descarregável); aplicações 

de software de computador, descarregáveis; aplicações 

móveis descarregáveis; programas de computador 

usados na Internet e na World Wide Web; programas 

de computador usados para conexão remota de com-

putadores ou redes de computadores; publicações 

electrónicas descarregáveis; programas de computador 

[software descarregável]; programas de software (des-

carregáveis); carteira electrónica (software descarregá-

vel); carteira digital (software de computador descar-

regável).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186221

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade em linha numa rede in-

formática; aluguer de tempo publicitário em meios de 

comunicação; estudos de mercado; fornecimento de 

informações comerciais; compilação de estatísticas; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; promoção de vendas para terceiros; for-

necimento de um mercado em linha para compradores 

e vendedores de produtos e serviços; compilação de 

informações em bases de dados informáticas; sistema-

tização de informações em bases de dados informáti-

cas; actualização e manutenção de dados em bases de 

dados informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186222

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Fornecimento de informações finan-

ceiras através de um website; câmbio de moeda; servi-

ços financeiros; gestão financeira; análise financeira; 

fornecimento de informações financeiras; serviços de 
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liquidação de negócios, financeiros; transferência elec-

trónica de fundos; mercado de transacção de divisas; 

serviços de transferência de dinheiro; transacções mo-

netárias em tempo real em linha; serviços de análises 

e pesquisas financeiras; gestão de activos financeiros; 

intercâmbios financeiros; gestão financeira através da 

internet; análise de dados financeiros; serviços de pa-

gamento de carteira electrónica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186223

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de instrução; organização e 

realização de workshops [formação]; organização e 

direcção de simpósios; organização e direcção de con-

ferências sobre negócios; publicação em linha de livros 

e periódicos electrónicos, não descarregáveis; forneci-

mento de publicações electrónicas em linha, não des-

carregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186224

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Plataforma como serviço [PaaS]; soft-

ware como serviço [SaaS]; armazenamento electrónico 

de dados; serviços de autenticação de utilizador usan-

do tecnologia para transacções de comércio electróni-

co; consultadoria em tecnologia informática; consul-

toria em segurança de dados; serviços de criptografia 

de dados; fornecimento de uso temporário de início de 

sessão único para aplicações de software em linha, não 

descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186225

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador [programas] 

gravados; software de computador gravado; programas 

de computador (software descarregável); aplicações 

de software de computador, descarregáveis; aplicações 

móveis descarregáveis; programas de computador 

usados na Internet e na World Wide Web; programas 

de computador usados para conexão remota de com-

putadores ou redes de computadores; publicações 

electrónicas descarregáveis; programas de computador 

[software descarregável]; programas de software (des-

carregáveis); carteira electrónica (software descarregá-

vel); carteira digital (software de computador descar-

regável).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186226

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade em linha numa rede in-

formática; aluguer de tempo publicitário em meios de 

comunicação; estudos de mercado; fornecimento de 

informações comerciais; compilação de estatísticas; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; promoção de vendas para terceiros; for-
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necimento de um mercado em linha para compradores 

e vendedores de produtos e serviços; compilação de 

informações em bases de dados informáticas; sistema-

tização de informações em bases de dados informáti-

cas; actualização e manutenção de dados em bases de 

dados informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186227

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Fornecimento de informações finan-

ceiras através de um website; câmbio de moeda; servi-

ços financeiros; gestão financeira; análise financeira; 

fornecimento de informações financeiras; serviços de 

liquidação de negócios, financeiros; transferência elec-

trónica de fundos; mercado de transacção de divisas; 

serviços de transferência de dinheiro; transacções mo-

netárias em tempo real em linha; serviços de análises 

e pesquisas financeiras; gestão de activos financeiros; 

intercâmbios financeiros; gestão financeira através da 

internet; análise de dados financeiros; serviços de pa-

gamento de carteira electrónica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186228

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de instrução; organização e 

realização de workshops [formação]; organização e 

direcção de simpósios; organização e direcção de con-

ferências sobre negócios; publicação em linha de livros 

e periódicos electrónicos, não descarregáveis; forneci-

mento de publicações electrónicas em linha, não des-

carregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186229

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Plataforma como serviço [PaaS]; soft-

ware como serviço [SaaS]; armazenamento electrónico 

de dados; serviços de autenticação de utilizador usan-

do tecnologia para transacções de comércio electróni-

co; consultadoria em tecnologia informática; consul-

toria em segurança de dados; serviços de criptografia 

de dados; fornecimento de uso temporário de início de 

sessão único para aplicações de software em linha, não 

descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186230

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador [programas] 

gravados; software de computador gravado; programas 

de computador (software descarregável); aplicações 

de software de computador, descarregáveis; aplicações 

móveis descarregáveis; programas de computador 

usados na Internet e na World Wide Web; programas 
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de computador usados para conexão remota de com-

putadores ou redes de computadores; publicações 

electrónicas descarregáveis; programas de computador 

[software descarregável]; programas de software (des-

carregáveis); carteira electrónica (software descarregá-

vel); carteira digital (software de computador descar-

regável).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186231

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade em linha numa rede in-

formática; aluguer de tempo publicitário em meios de 

comunicação; estudos de mercado; fornecimento de 

informações comerciais; compilação de estatísticas; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; promoção de vendas para terceiros; for-

necimento de um mercado em linha para compradores 

e vendedores de produtos e serviços; compilação de 

informações em bases de dados informáticas; sistema-

tização de informações em bases de dados informáti-

cas; actualização e manutenção de dados em bases de 

dados informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186232

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Fornecimento de informações finan-

ceiras através de um website; câmbio de moeda; servi-

ços financeiros; gestão financeira; análise financeira; 

fornecimento de informações financeiras; serviços de 

liquidação de negócios, financeiros; transferência elec-

trónica de fundos; mercado de transacção de divisas; 

serviços de transferência de dinheiro; transacções mo-

netárias em tempo real em linha; serviços de análises 

e pesquisas financeiras; gestão de activos financeiros; 

intercâmbios financeiros; gestão financeira através da 

internet; análise de dados financeiros; serviços de pa-

gamento de carteira electrónica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186233

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de instrução; organização e 

realização de workshops [formação]; organização e 

direcção de simpósios; organização e direcção de con-

ferências sobre negócios; publicação em linha de livros 

e periódicos electrónicos, não descarregáveis; forneci-

mento de publicações electrónicas em linha, não des-

carregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186234

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Bybit Fintech Limited

  Endereço : House of Francis, Room 303, Ile Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Plataforma como serviço [PaaS]; soft-

ware como serviço [SaaS]; armazenamento electrónico 

de dados; serviços de autenticação de utilizador usan-

do tecnologia para transacções de comércio electróni-
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co; consultadoria em tecnologia informática; consul-

toria em segurança de dados; serviços de criptografia 

de dados; fornecimento de uso temporário de início de 

sessão único para aplicações de software em linha, não 

descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186235

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186236

[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.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Materiais isolantes de espuma; vedan-

tes industriais; fitas para isolamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186238

[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.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Matérias adesivas para uso na indús-

tria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186239

[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.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Edifícios industriais de metal comum, 

artigos metálicos manufacturados, condutas flexíveis 

de metal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186240

[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.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Materiais isolantes de espuma; vedan-

tes industriais; fitas para isolamento.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186241

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 MALMÖ, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Gravações de música; música digital 

descarregável; ficheiros de música descarregáveis; gra-

vações musicais em vídeo; música digital descarregável 

fornecida a partir da internet; software informático 

musical; programas informáticos para o processamen-

to de arquivos de música digital.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  União Euro-

peia N.º 018396255

[210]  N.º : N/186242

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 MALMÖ, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Substitutos de carne; produtos de car-

ne vegana e vegetariana; substitutos de carne à base 

de plantas; substitutos de carne à base de vegetais; 

proteína vegetal formada para uso como substituto de 

carne; proteína vegetal para uso como substituto de 

carne; substitutos de carne à base de aveia; substitutos 

de carne à base de cereais; seitan [substituto de carne]; 

proteínas texturizadas sendo alimentos para consumo 

humano; proteínas texturizadas utilizadas como ingre-

dientes para alimentos, nomeadamente, como aditivos 

alimentares; refeições preparadas à base de substitutos 

de carne; refeições prontas cozinhadas à base de subs-

titutos de carne; salsichas vegetarianas; salsichas ve-

ganas; carne picada vegetariana (substituto de carne); 

carne vegana picada (substituto de carne); substitutos 

de peixe; substitutos de frango; substitutos de carne 

de porco; substitutos de toucinho (bacon); substitutos 

de carne de vaca; substitutos de hambúrguer; refei-

ções preparadas à base de produtos de carne vegana; 

refeições preparadas à base de produtos de carne ve-

getariana; salsichas veganas à base de aveia; salsichas 

veganas à base de aveia; carne picada vegetariana à 

base de aveia (substituto de carne); carne picada vega-

na à base de aveia (substituto de carne); substitutos de 

peixe à base de aveia; sucedâneos de frango à base de 

aveia; sucedâneos à base de carne de porco à base de 

aveia; sucedâneos à base de toucinho (bacon) à base 

de aveia; sucedâneos à base de carne de vaca à base de 

aveia; refeições preparadas contendo produtos à base 

de carne vegana à base de aveia; refeições preparadas 

contendo produtos à base de carne vegetariana à base 

de aveia; saladas contendo produtos à base de carne 

vegana; saladas contendo produtos à base de carne ve-

getariana.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186243

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 MALMÖ, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de edição e gravação de mú-

sica; serviços de edição de música; disponibilização 

online de publicações eletrónicas sobre músicas não 

descarregáveis; serviços de entretenimento prestados 

por um grupo musical; serviços de entretenimento 

musical; fornecimento de música online, não descar-

regável; fornecimento de música digital a partir da 

internet; serviços de biblioteca musical; espetáculos de 

música.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  União Euro-

peia N.º 018396255

[210]  N.º : N/186244

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 MALMÖ, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Gravações de música; música digital 

descarregável; ficheiros de música descarregáveis; gra-

vações musicais em vídeo; música digital descarregável 

fornecida a partir da internet; software informático 
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musical; programas informáticos para o processamen-

to de arquivos de música digital.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  União Euro-

peia N.º 018395603

[210]  N.º : N/186245

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 MALMÖ, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de edição e gravação de mú-

sica; serviços de edição de música; disponibilização 

online de publicações eletrónicas sobre músicas não 

descarregáveis; serviços de entretenimento prestados 

por um grupo musical; serviços de entretenimento 

musical; fornecimento de música online, não descar-

regável; fornecimento de música digital a partir da 

internet; serviços de biblioteca musical; espetáculos de 

música.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  União Euro-

peia N.º 018395603

[210]  N.º : N/186246

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 178 14D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186247

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 178 14D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186248

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18 6#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186249

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

  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/186255

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : PALOÏSE SAS

  Endereço : 14 rue des Capucines 75002 Paris 

França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186256

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : PALOÏSE SAS

  Endereço : 14 rue des Capucines 75002 Paris 

França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186257

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : PALOÏSE SAS

  Endereço : 14 rue des Capucines 75002 Paris 

França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186258

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : PALOÏSE SAS

  Endereço : 14 rue des Capucines 75002 Paris 

França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186259

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186260

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186261

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186262

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186263

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186264

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186265

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186266

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186267

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186268

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186269

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186270

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186271

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186272

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186273

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186274

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186275

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186276

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186277

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186278

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186279

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

 Hansa Naturheilmittel GmbH

  E ndere ç o : 127E

28359

 Leher Heerstrasse 127E Bremen 28359, Germany

  Nacionalidade :  Alemã
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186280

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

 Hansa Naturheilmittel GmbH

  E ndere ç o : 127E

28359

 Leher Heerstrasse 127E Bremen 28359, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186281

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

 Hansa Naturheilmittel GmbH

  E ndere ç o : 127E

28359

 Leher Heerstrasse 127E Bremen 28359, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186282

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

 Hansa Naturheilmittel GmbH

  E ndere ç o : 127E

28359

 Leher Heerstrasse 127E Bremen 28359, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186283

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

 Hansa Naturheilmittel GmbH

  E ndere ç o : 127E

28359

 Leher Heerstrasse 127E Bremen 28359, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186284

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186285

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186286

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186287

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186288

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186289

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186290

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186291

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186292

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186293

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186294

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186295

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186296

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186297

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186298

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186299

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 468

804 -1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186300

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186301

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186302

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186303

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores ouro 

(Pantone 872C), Rosa avermelhado (Pantone 490C) e 

Vermelho (4975C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/186304

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

 LAU SAU HAR ELEANOR

  Endereço : 52A 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186305

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

 LAU SAU HAR ELEANOR
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  Endereço : 52A 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186306

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 79 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186307

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 79 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/186308

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

 BEI JI NG OR ION STA R T ECH NOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 30 3

2 A-2570

 Room A-2570, Floor 2, Building 3, Yard 30, Shixing 

Street, Shijingshan District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186309

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : 

 BEI JI NG OR ION STA R T ECH NOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 30 3

2 A-2570

 Room A-2570, Floor 2, Building 3, Yard 30, Shixing 

Street, Shijingshan District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C PU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186312

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Gravações de música; música digital 

descarregável; ficheiros de música descarregáveis; gra-

vações musicais em vídeo; música digital descarregável 

fornecida a partir da internet; software informático 

musical; programas informáticos para o processamen-

to de arquivos de música digital.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/12  União Euro-

peia N.º 018398324

[210]  N.º : N/186313

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Substitutos de carne; produtos de car-

ne vegana e vegetariana; substitutos de carne à base 

de plantas; substitutos de carne à base de vegetais; 

proteína vegetal formada para uso como substituto 

de carne; proteína vegetal para uso como substituto 

de carne; substitutos de carne à base de aveia; substi-

tutos de carne à base de cereais; seitan [substituto de 

carne]; proteínas texturizadas sendo alimentos para 

consumo humano para uso como sucedâneos de carne; 

proteínas texturizadas utilizadas como ingredientes 

para alimentos, nomeadamente, como aditivos ali-

mentares para culinária; refeições preparadas à base 

de substitutos de carne; refeições prontas cozinhadas 

à base de substitutos de carne; salsichas vegetarianas; 

salsichas veganas; carne picada vegetariana (substituto 

de carne); carne vegana picada (substituto de carne); 

substitutos de peixe; substitutos de frango; substitutos 

de carne de porco; substitutos de toucinho (bacon); 

substitutos de carne de vaca; substitutos de hambúr-

guer; refeições preparadas à base de produtos de carne 

vegana; refeições preparadas à base de produtos de 

carne vegetariana; salsichas veganas à base de aveia; 

salsichas veganas à base de aveia; carne picada vegeta-

riana à base de aveia (substituto de carne); carne pica-

da vegana à base de aveia (substituto de carne); substi-

tutos de peixe à base de aveia; sucedâneos de frango à 

base de aveia; sucedâneos à base de carne de porco à 

base de aveia; sucedâneos à base de toucinho (bacon) 

à base de aveia; sucedâneos à base de carne de vaca à 

base de aveia; refeições preparadas contendo produtos 

à base de carne vegana à base de aveia; refeições pre-

paradas contendo produtos à base de carne vegetaria-

na à base de aveia; saladas contendo produtos à base 

de carne vegana; saladas contendo produtos à base de 

carne vegetariana.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/12  União Euro-

peia N.º 018398324

[210]  N.º : N/186314

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas em bruto e não pro-

cessados, produtos hortícolas em bruto e não proces-

sados, produtos florestais em bruto e não processados, 

produtos de aquicultura em bruto e não processados; 

maltes e cereais não processados; grãos [cereais]; grãos 

não processados; cereais não processados para alimen-

tação; aveia; aveia não processada (unprocessed oats); 

aveia não processada (raw oats); sementes, bolbos e se-

menteiras para criação de plantas; sementes em bruto 

e não processados para semear; frutas frescas, frutos 

secos, legumes e ervas; frutos secos não processados; 

plantas e flores naturais; bolbos, plantas e sementes 

para plantação; malte.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/27  União Euro-

peia N.º 018479993

[210]  N.º : N/186315

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excluindo cerveja; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/05  União Euro-

peia N.º 018527571

[210]  N.º : N/186316

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de edição e gravação de mú-

sica; serviços de edição de música; disponibilização 

online de publicações eletrónicas sobre músicas não 

descarregáveis; serviços de entretenimento prestados 

por um grupo musical; serviços de entretenimento 

musical; fornecimento de música online, não descar-

regável; fornecimento de música digital a partir da 

internet; serviços de biblioteca musical; espetáculos de 

música.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/12  União Euro-

peia N.º 018398324

[210]  N.º : N/186318

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 Shenzhen SDMC Technology Co.,Ltd.

  Endereço : 

18 1901

 19/F, Changhong Technology Building, No.18, Keji 

South 12th Road, High-tech lndustrial Park, Nanshan 

District, Shenzhen, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186319

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 Shenzhen SDMC Technology Co.,Ltd.

  Endereço : 

18 1901

 19/F, Changhong Technology Building, No.18, Keji 

South 12th Road, High-tech lndustrial Park, Nanshan 

District, Shenzhen, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186320

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186321

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186322

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186323

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

USB

DV D

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186324

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186325

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186326

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186327

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 WONG MAN PAN

  Endereço : 286-300

3 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186328

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 
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 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186330

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 Companhia de Desenvolvimento Internacional Guangzhou 

Grupo Farmacêutico (Macau), Lda.

  Endereço : Estrada de Seac Pai Van, n.º 962 - 

Edifício On Son , 2.º andar, Coloane, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; 

produtos higiénicos para fins médicos; substâncias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; 

produtos para a destruição de animais nocivos; fungi-

cidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, verde (tal como repre-

sentado na figura).

[210]  N.º : N/186331

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 Companhia de Desenvolvimento Internacional Guangzhou 

Grupo Farmacêutico (Macau), Lda.

  Endereço : Estrada de Seac Pai Van, n.º 962 - 

Edifício On Son , 2.º andar, Coloane, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários; 

produtos higiénicos para fins médicos; substâncias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; 

produtos para a destruição de animais nocivos; fungi-

cidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186332

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14-14C 5

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186339

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 HO YI BIN

  Endereço : 238

7 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186340

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 HO YI BIN

  Endereço : 238

7 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186341

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 LO WAI HON

  Endereço : 7 7E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186342

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186343

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186344

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186345

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186346

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186347

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186348

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186349

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186350

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186351

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100 , White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186356

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3-21

1 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/186357

[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 : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186359

[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 : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186360

[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 : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186361

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)
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  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de con-

trolo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; 

aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo de 

eletricidade; aparelhos para registo, transmissão ou re-

produção de som ou imagens; suportes de registo mag-

nético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros suportes 

de gravação digital; distribuidores automáticos e me-

cânicos para aparelhos de pré-pagos; caixas registado-

ras, máquinas de calcular, equipamentos de tratamen-

to da informação, computadores; software; extintores; 

dispositivos periféricos para computador; óculos anti- 

encandeamento; lunetas (pince-nez); lentes óticas; cor-

rentes para lunetas (pince-nez); lentes de contato; cor-

dões para lunetas (cordões pince-nez); óculos (ótica); 

vidros para óculos; estojos para óculos; armações de 

óculos e lentes (pincenez); óculos de sol; estojos para 

óculos (estojos para pince-nez) e para lentes de conta-

to; calçado para proteção contra acidentes, radiações e 

incêndios; coletes à prova de balas; coletes salva-vidas; 

vestuário e roupa para proteção contra acidentes, ra-

diação e fogo; luvas de mergulho; luvas para proteção 

contra acidentes; fatos de mergulho; cartões magnéti-

cos codificados; vestuário de proteção para aviadores; 

agendas eletrónicas; aparelhos de telefone; balanças 

(aparelhos de pesagem); bússolas; máquinas regista-

doras; capacetes de proteção; telescópios; cronógrafos 

(aparelhos para registo do tempo); colheres de me-

dida; pedómetros; discos óticos compactos; espelhos 

(ótica); binóculos (ótica); indicadores de temperatura; 

software de jogos de computador; leitores de cassetes; 

leitores de código de barras; lanternas de sinalização, 

mágicas e óticas; lupas (ótica); dictafones; mecanis-

mos para aparelhos operados por contadores; pesos; 

baterias elétricas, galvanizadas e solares; programas 

para computador gravados; tradutores de bolso ele-

trónicos; transístores (eletrónicos); termómetros, não 

para fins medicinais, aparelhos de intercomunicação; 

cassetes de vídeo; desenhos animados; radiotelefones 

portáteis ( walkie-talkies ); publicações eletrónicas 

(descarregáveis eletronicamente); ampulhetas ( egg 

timers ); alarmes acústicos (som); aparelhos de aviso 

anti -roubo; alarmes contra incêndios; almofadas para 

rato; altifalantes; amplificadores; antenas; viseiras anti 

encadeamento; auscultadores (para música); máquinas 

de atendimento de chamadas; detetores de moedas 

falsas; protetores de dentes; máquinas para contar e 

separar dinheiro; aparelhos para medição da espessura 

de couros e peles; etiquetas eletrónicas para produtos; 

óculos para desporto; ímãs; apontadores eletrónicos 

com emissão de luz; telefones portáteis; aparelhos de 

aumento (fotografia); aparelhos e instrumentos para 

astronomia; válvulas termiónicas (rádio); máquinas au-

tomáticas de música operadas com moedas; balanças; 

jangadas salva-vidas; gravadores de banda magnética; 

cassetes de limpeza (gravação); cassetes de vídeo; fitas 

magnéticas; aparelhos desmagnetizadores para fitas 

magnéticas; barómetros; distribuidores de bilhetes; 

termostatos; câmaras fotográficas; câmaras cinemato-

gráficas; camcorders  câmaras de vídeo; cartuchos 

de jogos de vídeo; codificadores magnéticos; contador 

de rotações; projetores de slides ; dinamómetros; 

discos refletores para uso pessoal, na prevenção de aci-

dentes de tráfego; marcadores de bainhas para a roupa; 

dosímetros; coberturas para tomadas elétricas; conjun-

tos de radiotelefonia; scanners  (equipamento para 

tratamento de dados) (informática);  flash bulbs  

(fotografia); fotocopiadoras; hologramas; leitores de 

discos compactos; sinais luminosos; tubos luminosos 

(publicidade); magnetoscópios; megafones; memórias 

para computadores; microfones; microprocessadores; 

modems ; aparelhos usados na natação para respi-

rar debaixo de água; objetivas (ótica); ozonizadores; 

ecrãs de projeção; interruptores elétricos; apitos para 

cães; botões para campainhas; rádios; recetores de 

áudio e recetores de vídeo; descansos de pulso para 

uso com computadores; balanças de alavanca (balança 

romana); aparelhos de televisão; gira-discos; processa-

dores de texto; telefones de vídeo; estojos e capas para 

computadores portáteis, telemóveis, smartphones ; 

leitores de livros digitais e outros dispositivos ou ele-

trónicos; telefones inteligentes; relógios inteligentes; 

fios magnéticos; aparelhos de radiologia para uso in-

dustrial; reprodutores de som portáteis; dispositivos de 

uso corporal para registo de atividade física.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186362

[220]  Data de pedido : 2021/08/12
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[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produ-

tos nestas matérias ou em plaqué não compreendidos 

noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos; alfinetes 

ornamentais; alfinetes de gravata; obras de arte em 

metais preciosos; porta-chaves (quinquilharia ou 

berloques); medalhas; moedas; emblemas de metal 

precioso; ornamentos para calçado e chapéus de metal 

precioso; botões de punho; correntes para relógios; 

estojos para relógios; fios de metal precioso (joalharia); 

estojos para jóias; ornamentos (joalharia); ornamentos 

em âmbar amarelo; alfinetes e amuletos (joalharia); 

anéis (joalharia); ornamentos de azeviche; pulseiras 

(joalharia); broches (joalharia); correntes (joalharia); 

caixas de metal precioso; colares (joalharia); molas de 

gravata; vidros para relógios; cronógrafos (relógios); 

relógios despertadores; diamantes; berloques (quin-

quilharia); bijutaria (paste jewellery); estojos para 

relojoaria; adornos de marfim (joalharia); medalhões 

(joalharia); pendentes; pérolas (joalharia); pulseiras 

para relógios; relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186363

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro, e pro-

dutos nestas matérias e não incluídos noutras classes; 

peles de animais; malas de viagem e malas de mão; 

chapéus de chuva e chapéus de sol; bengalas; chicotes 

e selaria; coleiras, trelas e roupas para animais; sacos 

para alpinistas, campistas e para a praia; armações 

para sacos de mão; varetas para chapéus de chuva ou 

chapéus de sol; bastões (bordões) de alpinistas; sacos 

de desporto; sacos de rede para compras; sacos de 

viagem; sacos de couro para embalagem; sacos; bolsas 

de mão; sacos de toilette para viagem e estojos para 

chaves (marroquinaria); maletas para documentos; 

porta-moedas, não de metal precioso; caixas de cou-

ro para chapéus; sacolas de couro (sling bags ) para 

transportar crianças; sacos para compras com rodas; 

caixas ou estojos de couro ou de cartão couro; caixas 

de fibra vulcanizada; porta-cartões (carteira); carteiras 

de bolso; pastas para estudantes; estojos para artigos 

de toilete; cordões de couro; bainhas de chapéus-de-

-chuva; coberturas de selas para cavalos; mochilas; 

mochilas para campismo; rédeas para cavalos; fios de 

couro; pegas de malas; punhos de bengalas e chapéus-

-de-chuva; chicotes; cobertores para cavalos; cober-

turas de couro para móveis; argolas de chapéus-de-

-sol; viseiras (arreios); arreios para animais; acessórios 

para arreios; assentos de bengalas; shoulder belts  

(correias), de couro; sacos de couro para ferramentas 

(vazios); açaimes; freios (arreios); cabrestos; cartão de 

couro; faixas de couro; baús (malas) de viagem; sacos 

para compras; correias; correias para arreios; tiras de 

couro (selaria); correias para patins; remates de cou-

ro para mobiliário; tiras de couro; couros (partes de 

peliças); peles curtidas; chicotes; coberturas de peles; 

couros para estribos; partes de borracha para estribos; 

freios (arreios); guias (rédeas); malas; fustão (imitação 

de couro); camurça, outra que não para fins de limpe-

za; molesquine ou moleskin (imitação de couro); ca-

murça, outra que não para fins de limpeza; cevadeiras 

(sacos para comida); invólucros, de couro, para molas; 

joelheiras para cavalos; selas de montar para cavalos; 

cintas para selas (correias); correias (arreios); válvulas 

de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186365

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : Stemline Therapeutics, Inc.

  Endereço : 750 Lexington Avenue, 11th Floor, 

New York, NY 10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

diagnóstico e tratamento do cancro e de doenças au-

toimunes; agentes de administração de fármacos na 
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forma de infusão para o diagnóstico e tratamento do 

cancro e de doenças autoimunes; reagentes de diag-

nóstico para uso medicinal, especificamente, para o 

diagnóstico e tratamento do cancro e de doenças au-

toimunes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186367

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[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 escuro, azul claro, 

preto e branco.

[210]  N.º : N/186488

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186489

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 SIU MAN CHON

  Endereço : 68-K A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

鲱

鳕

鳄 鳄 鳄

葱
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葱

笋

笋

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186490

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 SIU MAN CHON

  Endereço : 68-K A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

鲱

鳀

葱 葱

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186491

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 SIU MAN CHON

  Endereço : 68-K A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186492

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 SIU MAN CHON

  Endereço : 68-K A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186493

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

B 7 703

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186494

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

B 7 703

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186495

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186496

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : PepsiCo, Inc.

  Endereço : 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

New York 10577, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gaseificadas e outras 

bebidas não alcoólicas; bebidas energéticas; bebidas 

de fruta e sumos de fruta; xaropes e outros preparados 

para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186497

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

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

manufacturado; produtos derivados de tabaco; sucedâ-

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

cigarrilhas; isqueiros para fumadores; fósforos; artigos 

para fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de 

cigarros; filtros para cigarros; aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros; máquinas manuseadas manualmente 

para injectar tabaco em tubos de papel; cigarros ele-

trónicos; cartuchos para cigarros electrónicos; líquidos 

para cigarros electrónicos; produtos de tabaco para 

serem aquecidos; dispositivos e peças para dispositivos 

para aquecer tabaco; substitutos de tabaco para fins de 

inalação; cigarros contendo substitutos de tabaco; ci-

garreiras; caixas para cigarros; snus com tabaco [tabaco 

humedecido para chupar]; rapé com tabaco; snus sem 

tabaco; rapé sem tabaco; bolsas de nicotina sem tabaco 

para uso oral [sem ser para uso medicinal].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186498

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, United Kingdom
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  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; suple-

mentos dietéticos e nutricionais; suplementos e pre-

parações dietéticos contendo óleo CBD; suplementos 

alimentares dietéticos; suplementos homeopáticos; 

suplementos à base de plantas; gomas de mascar para 

uso medicinal; rebuçados fortificados com cálcio para 

uso médico; cigarros sem tabaco para uso medicinal; 

sucedâneos do tabaco para uso medicinal; cremes à 

base de plantas para uso medicinal; tisanas para fins 

medicinais; adesivos transdérmicos (para uso medici-

nal).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186499

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gomas de mascar [pastilhas], sem ser 

para uso médico; pastilhas [confeitaria]; rebuçados; 

pastilhas doces de menta; gomas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186500

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas energéticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186501

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

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

manufacturado; produtos derivados de tabaco; sucedâ-

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

cigarrilhas; isqueiros para fumadores; fósforos; artigos 

para fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de 

cigarros; filtros para cigarros; aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros; máquinas manuseadas manualmente 

para injectar tabaco em tubos de papel; cigarros ele-

trónicos; cartuchos para cigarros electrónicos; líquidos 

para cigarros electrónicos; produtos de tabaco para 

serem aquecidos; dispositivos e peças para dispositivos 

para aquecer tabaco; substitutos de tabaco para fins de 

inalação; cigarros contendo substitutos de tabaco; ci-

garreiras; caixas para cigarros; snus com tabaco [tabaco 

humedecido para chupar]; rapé com tabaco; snus sem 

tabaco; rapé sem tabaco; bolsas de nicotina sem tabaco 

para uso oral [sem ser para uso medicinal].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186502

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 KISLING AG

  Endereço : 102

 Motorenstrasse 102, 8620 Wetzikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 酶
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186503

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 KISLING AG

  Endereço : 102

 Motorenstrasse 102, 8620 Wetzikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186504

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 KISLING AG

  Endereço : 102

 Motorenstrasse 102, 8620 Wetzikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186505

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 KISLING AG

  Endereço : 102

 Motorenstrasse 102, 8620 Wetzikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186506

[220]  Data de pedido : 2021/08/12

[730]  Requerente : 

 KISLING AG

  Endereço : 102

 Motorenstrasse 102, 8620 Wetzikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186507

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1688

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186508

[220]  Data de pedido : 2021/08/13
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1688

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186509

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

37 1-1-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186510

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186511

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186512

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186513

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6
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 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186514

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186515

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186516

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186517

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186539

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186540

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186541

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186542

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186543

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186544

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186545

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186546

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186547

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186548

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186549

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186550

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Super Tea International Corpora-

tion

  Endereço : House of Francis, Room 303, Lle Du 

Port, Mahe, Seychelles

  Nacionalidade :  Seichelense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186571

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 LEI CHI WENG

  Endereço : 衘 33 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186580

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : DC COMICS

  Endereço : 2900 West Alameda Avenue, Bur-

bank, California 91505, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de jogos; serviços de jogos 

móveis; serviço de jogos on-line; serviços de jogos on-

-line fornecidos através de uma aplicação móvel; ser-

viços de entretenimento na forma de séries televisivas 

de acção ao vivo, comédia, drama, animação e reality 

show; produção de séries televisivas de acção ao vivo, 

comédia, drama, animação e reality show; distribuição 

de filmes teatrais de acção ao vivo, comédia, drama e 

cinema animado; exibição de filmes teatrais de acção 

ao vivo, comédia, drama e cinema animado; produção 

de filmes teatrais de acção ao vivo, comédia, drama 

e cinema animado; representações teatrais tanto de 

animação como de acção ao vivo; fornecimento de 

um website com clips de filmes, fotografias e outros 

materiais multimédia; fornecimento de informação 

e entretenimento real através de uma rede global de 

comunicações electrónicas na forma de acção ao vivo, 

comédia, drama e programas de animação; produção 

de filmes de acção ao vivo, comédia, drama e filmes 

cinematográficos animados para distribuição através 

de uma rede global de computadores; fornecimento de 

um jogo de computador que pode ser acedido por uma 

rede de telecomunicações; serviços de publicação elec-

trónica; publicação de textos e obras gráficas de outros 

on-line com artigos, novelas, guiões, banda desenha-

da, guias de estratégia, fotografias e materiais visuais; 

publicações não descarregáveis na forma de livros com 

personagens de animação, aventura de acção, comédia 

e/ou drama, banda desenhada, livros infantis, guias 

de estratégia, revistas com personagens de animação, 

aventura de acção, comédia e/ou drama, livros para 

colorir, livros de actividades infantis e revistas na área 

do entretenimento; serviços de parques de diversões; 

passeios em parques de diversões; espectáculos e/ou 

filmes ao vivo ou pré-gravados; informação sobre en-

tretenimento e/ou recreação; fornecimento de publica-

ções electrónicas em linha (não descarregáveis); forne-

cimento e funcionamento de instalações de diversão; 

publicação de livros; fornecimento de formação em li-

nha; fornecimento de informação relacionada com jo-

gos através de uma rede informática global electrónica 

(internet); fornecimento de informações relacionadas 

com música através de uma rede informática global 

electrónica (internet); fornecimento de informações re-

lacionadas com filmes através de uma rede informática 

global electrónica (internet); fornecimento de informa-

ções relacionadas com programas de televisão através 

de uma rede informática global electrónica (internet); 
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divulgação de notícias sobre eventos actuais, através 

de uma rede informática global; divulgação de notícias 

sobre entretenimento, através de uma rede informática 

global; fornecimento de informações relacionadas com 

educação, através de uma rede informática global; 

fornecimento de informações relacionadas com even-

tos culturais, através de uma rede informática global; 

serviços de clubes de entretenimento; fornecimento de 

instalações desportivas; educação; formação; diverti-

mento; atividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186594

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, 

Massachusetts 02139, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

em oncologia e imunoncologia.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/02  Su íça

N.º 11971/2021

[210]  N.º : N/186610

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

168

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

X

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186611

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

168

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

X

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186612

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

131

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

茶 巧克力 冰淇淋 糖 加

奶咖啡飲料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186614

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED
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  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

IoT

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186615

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

IoT

PaaS

IoT

IoT

SaaS

P a a S

SaaS

P a a S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186616

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 KAM HEALTHCARE GROUP LIMITED

  Endereço : 2-6

13

 13/F Albion Plaza 2-6 Granville Road Tsim Sha Tsui 

KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 聽力保護器 耳聾治療設備 醫

療器械和儀器 護理器械 醫療分析儀器

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186617

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 KAM HEALTHCARE GROUP LIMITED

  Endereço : 2-6

13

 13/F Albion Plaza 2-6 Granville Road Tsim Sha Tsui 

KL Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 療 療

療 理

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/173682 2021/09/09 2021/09/09 Discovery Kids Entertainment Limited 28

N/176189 2021/09/09 2021/09/09 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.) 07

N/176192 2021/09/09 2021/09/09 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.) 12

N/176193 2021/09/09 2021/09/09 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.) 20

N/176194 2021/09/09 2021/09/09 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.) 35

N/176195 2021/09/09 2021/09/09 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.) 39

N/176196 2021/09/09 2021/09/09 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.) 42

N/177345 2021/09/09 2021/09/09 CHANEL 09

N/177353 2021/09/09 2021/09/09 CHANEL 09

N/177521 2021/09/09 2021/09/09 Lenzing Aktiengesellschaft 09

N/177522 2021/09/09 2021/09/09 Lenzing Aktiengesellschaft 10

N/177949 2021/09/09 2021/09/09 PAION UK Limited 05

N/178067 2021/09/09 2021/09/09 BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. 36

N/178068 2021/09/09 2021/09/09 BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. 42

N/178332 2021/09/09 2021/09/09  

GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

39

N/178334 2021/09/09 2021/09/09  

GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

43

N/178338 2021/09/09 2021/09/09  

GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

39
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/178340 2021/09/09 2021/09/09  

GRUPO GOLDEN DRAGON, LIMITADA

43

N/178363 2021/09/09 2021/09/09 Pan Pacific International Holdings Corporation 35

N/178364 2021/09/09 2021/09/09 Pan Pacific International Holdings Corporation 35

N/178366 2021/09/09 2021/09/09 03

N/178625 2021/09/09 2021/09/09 GAP (ITM) Inc. 35

N/178626 2021/09/09 2021/09/09 CJ Corporation 41

N/178632 2021/09/09 2021/09/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/178633 2021/09/09 2021/09/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/178871 2021/09/09 2021/09/09 UMG Recordings, Inc. 35

N/178872 2021/09/09 2021/09/09 UMG Recordings, Inc. 41

N/178886 2021/09/09 2021/09/09

WU SOK LAN

14

N/178900 2021/09/09 2021/09/09 Pan Pacific International Holdings Corporation 30

N/178905 2021/09/09 2021/09/09 Pan Pacific International Holdings Corporation 35

N/178934 2021/09/09 2021/09/09 Coupang Corp. 35

N/178940 2021/09/09 2021/09/09 Coupang Corp. 35

N/178946 2021/09/09 2021/09/09 Coupang Corp. 35

N/178952 2021/09/09 2021/09/09 Coupang Corp. 35

N/178985 2021/09/09 2021/09/09

Fortune Media IP Limited

35

N/178987 2021/09/09 2021/09/09 Coupang Corp. 09

N/178989 2021/09/09 2021/09/09 Coupang Corp. 38

N/178990 2021/09/09 2021/09/09 Coupang Corp. 41

N/178991 2021/09/09 2021/09/09 Coupang Corp. 42

N/179058 2021/09/09 2021/09/09 Cathay United Bank Co., Ltd. 36

N/179059 2021/09/09 2021/09/09 Cathay United Bank Co., Ltd. 36

N/179064 2021/09/09 2021/09/09 MGM Resorts International 09

N/179075 2021/09/09 2021/09/09

Digitalbay Limited

09

N/179076 2021/09/09 2021/09/09

Digitalbay Limited

09

N/179077 2021/09/09 2021/09/09

Digitalbay Limited

42

N/179095 2021/09/09 2021/09/09 MAN Truck & Bus SE 01

N/179176 2021/09/09 2021/09/09 Indeed Laboratories Inc. 03

N/179177 2021/09/09 2021/09/09 Indeed Laboratories Inc. 35

N/179284 2021/09/09 2021/09/09

MediBeacon Inc.

05

N/179373 2021/09/09 2021/09/09 37

N/179411 2021/09/09 2021/09/09 Lemon Inc. 16
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/179416 2021/09/09 2021/09/09 Lemon Inc. 45

N/179430 2021/09/09 2021/09/09

CHAN IOK MENG

14

N/179460 2021/09/09 2021/09/09 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 29

N/179496 2021/09/09 2021/09/09 Sunkist Growers, Inc. 29

N/179584 2021/09/09 2021/09/09 The Net-a-Porter Group Limited 03

N/179585 2021/09/09 2021/09/09 The Net-a-Porter Group Limited 14

N/179587 2021/09/09 2021/09/09 The Net-a-Porter Group Limited 21

N/179666 2021/09/09 2021/09/09 P&G Health Germany GmbH 05

N/179688 2021/09/09 2021/09/09 35

N/179758 2021/09/09 2021/09/09 09

N/179759 2021/09/09 2021/09/09 41

N/179785 2021/09/09 2021/09/09 SANDRA SANTO VIEIRA 25

N/179802 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/179803 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/179805 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/179806 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/179807 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/179808 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/179810 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/179811 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/179812 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/179813 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/179814 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 09

N/179815 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 16

N/179817 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/179818 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/179820 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 39

N/179822 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 42

N/179823 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 44

N/179824 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/179825 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/179827 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/179828 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/179829 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/179830 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/179831 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 09

N/179832 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 16

N/179834 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/179835 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/179837 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 39

N/179839 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 42

N/179840 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 44

N/179841 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/179842 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/179843 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 09

N/179844 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 16

N/179846 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/179847 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/179849 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 39

N/179851 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 42

N/179852 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 44

N/179943 2021/09/09 2021/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/179951 2021/09/09 2021/09/09 Almirall, S.A. 05

N/179952 2021/09/09 2021/09/09 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/180001 2021/09/09 2021/09/09 09

N/180002 2021/09/09 2021/09/09

SEED HEALTH, INC.

05

N/180060 2021/09/09 2021/09/09 Sanrio Company, Ltd. 29

N/180100 2021/09/09 2021/09/09 SHYH YIH HARDWARE INDUSTRY CORPORATION 06

N/180101 2021/09/09 2021/09/09 SHYH YIH HARDWARE INDUSTRY CORPORATION 06

N/180126 2021/09/09 2021/09/09 TOTO LTD. 42

N/180130 2021/09/09 2021/09/09 TOTO LTD. 42

N/180136 2021/09/09 2021/09/09 Diurnal Limited 05

N/180137 2021/09/09 2021/09/09 Diurnal Limited 05

N/180146 2021/09/09 2021/09/09

AMBER BLOOM CO., LTD.

03

N/180147 2021/09/09 2021/09/09

AMBER BLOOM CO., LTD.

05

N/180148 2021/09/09 2021/09/09

AMBER BLOOM CO., LTD.

35

N/180149 2021/09/09 2021/09/09

AMBER BLOOM CO., LTD.

03

N/180150 2021/09/09 2021/09/09

AMBER BLOOM CO., LTD.

05

N/180151 2021/09/09 2021/09/09

AMBER BLOOM CO., LTD.

35

N/180195 2021/09/09 2021/09/09 AMANDA HARRINGTON LTD 03

N/180196 2021/09/09 2021/09/09 AMANDA HARRINGTON LTD 21

N/180251 2021/09/09 2021/09/09 AMANDA HARRINGTON LONDON LTD 03

N/180252 2021/09/09 2021/09/09 AMANDA HARRINGTON LONDON LTD 21
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/180262 2021/09/09 2021/09/09 25

N/180280 2021/09/09 2021/09/09 HUGEL INC. 05

N/180281 2021/09/09 2021/09/09 HUGEL INC. 10

N/180311 2021/09/09 2021/09/09 Skims Body, Inc. 18

N/180312 2021/09/09 2021/09/09 Skims Body, Inc. 25

N/180314 2021/09/09 2021/09/09 Skims Body, Inc. 03

N/180315 2021/09/09 2021/09/09 Skims Body, Inc. 18

N/180316 2021/09/09 2021/09/09 Skims Body, Inc. 25

N/180317 2021/09/09 2021/09/09 Skims Body, Inc. 35

N/180319 2021/09/09 2021/09/09 Skims Body, Inc. 18

N/180320 2021/09/09 2021/09/09 Skims Body, Inc. 25

N/180327 2021/09/09 2021/09/09 Impossible Foods Inc. 29

N/180341 2021/09/09 2021/09/09 Apple Inc. 09

N/180342 2021/09/09 2021/09/09 Apple Inc. 38

N/180343 2021/09/09 2021/09/09 Apple Inc. 41

N/180345 2021/09/09 2021/09/09 Apple Inc. 45

N/180359 2021/09/09 2021/09/09 03

N/180388 2021/09/09 2021/09/09

CHAN WAI CHEONG

35

N/180389 2021/09/09 2021/09/09 Société Jas Hennessy & Co. 16

N/180391 2021/09/09 2021/09/09 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/180392 2021/09/09 2021/09/09 Société Jas Hennessy & Co. 40

N/180393 2021/09/09 2021/09/09 Société Jas Hennessy & Co. 41

N/180408 2021/09/09 2021/09/09 Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha (trading also as Kurabo 

Industries Ltd.)

10

N/180409 2021/09/09 2021/09/09 Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha (trading also as Kurabo 

Industries Ltd.)

24

N/180410 2021/09/09 2021/09/09 Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha (trading also as Kurabo 

Industries Ltd.)

25

N/180411 2021/09/09 2021/09/09 Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha (trading also as Kurabo 

Industries Ltd.)

27

N/180424 2021/09/09 2021/09/09 leguano GmbH 25

N/180425 2021/09/09 2021/09/09 leguano GmbH 28

N/180426 2021/09/09 2021/09/09 leguano GmbH 25

N/180427 2021/09/09 2021/09/09 leguano GmbH 28

N/180428 2021/09/09 2021/09/09 leguano GmbH 25

N/180429 2021/09/09 2021/09/09 leguano GmbH 28

N/180436 2021/09/09 2021/09/09 25

N/180469 2021/09/09 2021/09/09 THERMOS L.L.C. 21

N/180489 2021/09/09 2021/09/09 BANQUE PICTET & CIE S.A. 36
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/180502 2021/09/09 2021/09/09

MANKEY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

35

N/180503 2021/09/09 2021/09/09

MANKEY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

37

N/180511 2021/09/09 2021/09/09 NICOLAS GERARD 25

N/180512 2021/09/09 2021/09/09 NICOLAS GERARD 35

N/180608 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/180609 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/180610 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/180611 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 44

N/180612 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/180613 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/180614 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/180615 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/180616 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/180617 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 44

N/180618 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/180619 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/180622 2021/09/09 2021/09/09 Francesco Cecchini 25

N/180623 2021/09/09 2021/09/09 Francesco Cecchini 35

N/180640 2021/09/09 2021/09/09 Lien Hwa Milling Corporation 30

N/180664 2021/09/09 2021/09/09 PERNOD RICARD 41

N/180666 2021/09/09 2021/09/09 PERNOD RICARD 33

N/180667 2021/09/09 2021/09/09 PERNOD RICARD 35

N/180668 2021/09/09 2021/09/09 PERNOD RICARD 41

N/180669 2021/09/09 2021/09/09 PERNOD RICARD 43

N/180762 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 05

N/180763 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/180764 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 35

N/180768 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 05

N/180769 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/180770 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 35

N/180771 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 05

N/180772 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/180773 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 35

N/180777 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/180778 2021/09/09 2021/09/09 CLARKE, MURRAY COLIN 35

N/180794 2021/09/09 2021/09/09 Griffith Foods International Inc. 32

N/180795 2021/09/09 2021/09/09

CHAU KEE CATERING MANAGEMENT LIMITED

43
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N/180800 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/180801 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/180803 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/180804 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/180805 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/180806 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/180808 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/180809 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/180810 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/180811 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/180813 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/180814 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/180815 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/180816 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/180818 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/180819 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/180820 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/180821 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/180823 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/180824 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/180825 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 03

N/180826 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 05

N/180828 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/180829 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/180833 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/180834 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/180838 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/180839 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/180843 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 31

N/180844 2021/09/09 2021/09/09 Aphria Inc. 34

N/180871 2021/09/09 2021/09/09

LOU SAN LEONG

16

N/180872 2021/09/09 2021/09/09

LOU SAN LEONG

16

N/180882 2021/09/09 2021/09/09 Dragon Impact Limited 30

N/180893 2021/09/09 2021/09/09 SANOFI BIOTECHNOLOGY 05

N/180894 2021/09/09 2021/09/09 SANOFI BIOTECHNOLOGY 05

N/180895 2021/09/09 2021/09/09 SANOFI BIOTECHNOLOGY 05

N/180936 2021/09/09 2021/09/09 KHRISJOY S.R.L. 35

N/180947 2021/09/09 2021/09/09 SANOFI BIOTECHNOLOGY 05
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N/180948 2021/09/09 2021/09/09 SANOFI BIOTECHNOLOGY 05

N/180958 2021/09/09 2021/09/09 05

N/180959 2021/09/09 2021/09/09 05

N/180980 2021/09/09 2021/09/09 Alibaba Singapore Holding Private Limited 07

N/180981 2021/09/09 2021/09/09 Alibaba Singapore Holding Private Limited 09

N/180982 2021/09/09 2021/09/09 Alibaba Singapore Holding Private Limited 12

N/180983 2021/09/09 2021/09/09 Alibaba Singapore Holding Private Limited 38

N/180984 2021/09/09 2021/09/09 Alibaba Singapore Holding Private Limited 39

N/180985 2021/09/09 2021/09/09 Alibaba Singapore Holding Private Limited 41

N/180986 2021/09/09 2021/09/09 Alibaba Singapore Holding Private Limited 42

N/181002 2021/09/09 2021/09/09 Coupang Corp. 35

N/181014 2021/09/09 2021/09/09 The a2 Milk Company Limited 05

N/181015 2021/09/09 2021/09/09 The a2 Milk Company Limited 29

N/181023 2021/09/09 2021/09/09 SBE HOTEL LICENSING, LLC 36

N/181048 2021/09/09 2021/09/09

LUMIGEN, INC.

01

N/181049 2021/09/09 2021/09/09

LUMIGEN, INC.

05

N/181066 2021/09/09 2021/09/09 14

N/181067 2021/09/09 2021/09/09 29

N/181069 2021/09/09 2021/09/09

JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

35

N/181070 2021/09/09 2021/09/09

JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

43

N/181071 2021/09/09 2021/09/09

JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

35

N/181072 2021/09/09 2021/09/09

JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

43

N/181073 2021/09/09 2021/09/09

JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

35

N/181074 2021/09/09 2021/09/09

JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

43

N/181075 2021/09/09 2021/09/09

JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

35

N/181084 2021/09/09 2021/09/09 TP-LINK CORPORATION LIMITED 09

N/181143 2021/09/09 2021/09/09 03

N/181144 2021/09/09 2021/09/09 18

N/181145 2021/09/09 2021/09/09 24

N/181146 2021/09/09 2021/09/09 25

N/181147 2021/09/09 2021/09/09 35
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N/181193 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181194 2021/09/09 2021/09/09 32

N/181208 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181209 2021/09/09 2021/09/09 18

N/181210 2021/09/09 2021/09/09 25

N/181211 2021/09/09 2021/09/09 28

N/181212 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181217 2021/09/09 2021/09/09 The Coca-Cola Company 33

N/181222 2021/09/09 2021/09/09 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 29

N/181224 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181225 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181226 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181227 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181228 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181229 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181230 2021/09/09 2021/09/09 10

N/181231 2021/09/09 2021/09/09 16

N/181232 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181233 2021/09/09 2021/09/09 36

N/181234 2021/09/09 2021/09/09 37

N/181235 2021/09/09 2021/09/09 38

N/181236 2021/09/09 2021/09/09 39

N/181237 2021/09/09 2021/09/09 41

N/181238 2021/09/09 2021/09/09 42

N/181239 2021/09/09 2021/09/09 44

N/181350 2021/09/09 2021/09/09

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

05

N/181351 2021/09/09 2021/09/09

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

10

N/181352 2021/09/09 2021/09/09

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

35

N/181353 2021/09/09 2021/09/09

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

05

N/181354 2021/09/09 2021/09/09

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

10

N/181355 2021/09/09 2021/09/09

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

35

N/181359 2021/09/09 2021/09/09 勐

Yunnan Mengchang Tea Co., Ltd.

30

N/181443 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181512 2021/09/09 2021/09/09 NICE GARDEN INDUSTRIAL CO., LTD. 29
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N/181516 2021/09/09 2021/09/09

Beijing PingCAP Xingchen Technology and Development Co., Ltd.

09

N/181517 2021/09/09 2021/09/09

Beijing PingCAP Xingchen Technology and Development Co., Ltd.

35

N/181518 2021/09/09 2021/09/09

Beijing PingCAP Xingchen Technology and Development Co., Ltd.

42

N/181519 2021/09/09 2021/09/09

Beijing PingCAP Xingchen Technology and Development Co., Ltd.

09

N/181520 2021/09/09 2021/09/09

Beijing PingCAP Xingchen Technology and Development Co., Ltd.

35

N/181521 2021/09/09 2021/09/09

Beijing PingCAP Xingchen Technology and Development Co., Ltd.

42

N/181589 2021/09/09 2021/09/09 03

N/181590 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181597 2021/09/09 2021/09/09 ESPIGA DOURADA SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA. 35

N/181598 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181601 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181602 2021/09/09 2021/09/09 10

N/181603 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181604 2021/09/09 2021/09/09 42

N/181605 2021/09/09 2021/09/09 44

N/181606 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181607 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181608 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181609 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181610 2021/09/09 2021/09/09 44

N/181611 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181612 2021/09/09 2021/09/09 44

N/181615 2021/09/09 2021/09/09

SUNNY HEALTH COMPANY LIMITED

30

N/181618 2021/09/09 2021/09/09

Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.

38

N/181619 2021/09/09 2021/09/09 03

N/181626 2021/09/09 2021/09/09 03

N/181627 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181628 2021/09/09 2021/09/09 30

N/181630 2021/09/09 2021/09/09 19

N/181631 2021/09/09 2021/09/09 DUVETICA SRL 03

N/181632 2021/09/09 2021/09/09 DUVETICA SRL 09

N/181633 2021/09/09 2021/09/09 DUVETICA SRL 18

N/181634 2021/09/09 2021/09/09 DUVETICA SRL 25
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N/181635 2021/09/09 2021/09/09 DUVETICA SRL 35

N/181636 2021/09/09 2021/09/09

LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) LIMITED

05

N/181641 2021/09/09 2021/09/09 SOCIETE ATELIERS PINTON 24

N/181642 2021/09/09 2021/09/09 SOCIETE ATELIERS PINTON 27

N/181644 2021/09/09 2021/09/09 MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 43

N/181646 2021/09/09 2021/09/09 43

N/181647 2021/09/09 2021/09/09 43

N/181649 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181650 2021/09/09 2021/09/09 32

N/181651 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181652 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181654 2021/09/09 2021/09/09

NG MEI LENG

43

N/181655 2021/09/09 2021/09/09

NG MEI LENG 

43

N/181656 2021/09/09 2021/09/09

HE XIANFA

43

N/181658 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181659 2021/09/09 2021/09/09

Jinan Aili Food Co., Ltd.

30

N/181660 2021/09/09 2021/09/09 39

N/181661 2021/09/09 2021/09/09 43

N/181662 2021/09/09 2021/09/09 29

N/181663 2021/09/09 2021/09/09 30

N/181664 2021/09/09 2021/09/09 32

N/181665 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181666 2021/09/09 2021/09/09 43

N/181668 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181671 2021/09/09 2021/09/09 41

N/181672 2021/09/09 2021/09/09 41

N/181673 2021/09/09 2021/09/09 30

N/181674 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181675 2021/09/09 2021/09/09 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/181676 2021/09/09 2021/09/09 25

N/181677 2021/09/09 2021/09/09 25

N/181679 2021/09/09 2021/09/09 39

N/181680 2021/09/09 2021/09/09 41

N/181684 2021/09/09 2021/09/09 41

N/181685 2021/09/09 2021/09/09 41

N/181686 2021/09/09 2021/09/09 30
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N/181687 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181690 2021/09/09 2021/09/09

Guangdong Gaojing Solar Energy Technology Co., Ltd

09

N/181691 2021/09/09 2021/09/09 03

N/181692 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181695 2021/09/09 2021/09/09 31

N/181697 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 09

N/181698 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/181699 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/181700 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/181701 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/181702 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 42

N/181703 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/181718 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 42

N/181720 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 09

N/181721 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/181722 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/181723 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/181724 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/181725 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 42

N/181726 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/181727 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 09

N/181728 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/181729 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/181730 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/181731 2021/09/09 2021/09/09 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/181732 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181735 2021/09/09 2021/09/09 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/181736 2021/09/09 2021/09/09 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 04

N/181737 2021/09/09 2021/09/09 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 18

N/181738 2021/09/09 2021/09/09 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 21

N/181739 2021/09/09 2021/09/09 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/181744 2021/09/09 2021/09/09 The Boots Company PLC 03

N/181745 2021/09/09 2021/09/09 The Boots Company PLC 35

N/181746 2021/09/09 2021/09/09 29

N/181747 2021/09/09 2021/09/09 30

N/181748 2021/09/09 2021/09/09 29

N/181749 2021/09/09 2021/09/09 30

N/181751 2021/09/09 2021/09/09 British American Tobacco (Brands) Limited 34

N/181752 2021/09/09 2021/09/09

Au Chi Kit

05
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N/181753 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181754 2021/09/09 2021/09/09 38

N/181760 2021/09/09 2021/09/09 Episciences Hong Kong Limited 03

N/181761 2021/09/09 2021/09/09

TAM MEI I

05

N/181763 2021/09/09 2021/09/09

CHOI HON LIT

30

N/181765 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181766 2021/09/09 2021/09/09 44

N/181768 2021/09/09 2021/09/09 43

N/181769 2021/09/09 2021/09/09 Pergola Maria Antonietta 35

N/181770 2021/09/09 2021/09/09 25

N/181771 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181772 2021/09/09 2021/09/09 Vu’or Co., Ltd. 03

N/181773 2021/09/09 2021/09/09 Vu’or Co., Ltd. 35

N/181774 2021/09/09 2021/09/09 30

N/181775 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181779 2021/09/09 2021/09/09

REDSTONE GC LIMITED

10

N/181780 2021/09/09 2021/09/09

CURIEL LIMITED

10

N/181781 2021/09/09 2021/09/09

CURIEL LIMITED

03

N/181782 2021/09/09 2021/09/09

CURIEL LIMITED

09

N/181783 2021/09/09 2021/09/09

CURIEL LIMITED

14

N/181784 2021/09/09 2021/09/09

CURIEL LIMITED

18

N/181785 2021/09/09 2021/09/09

CURIEL LIMITED

25

N/181786 2021/09/09 2021/09/09

CURIEL LIMITED

26

N/181787 2021/09/09 2021/09/09

CURIEL LIMITED

35

N/181788 2021/09/09 2021/09/09 MONTES S.A. 33

N/181789 2021/09/09 2021/09/09 43

N/181790 2021/09/09 2021/09/09

Little Beijing Culture Limited

41

N/181791 2021/09/09 2021/09/09

Little Beijing Culture Limited

41

N/181792 2021/09/09 2021/09/09

Little Beijing Culture Limited

41
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N/181794 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181797 2021/09/09 2021/09/09 33

N/181799 2021/09/09 2021/09/09 33

N/181800 2021/09/09 2021/09/09 Amaia Clothing Limited 18

N/181801 2021/09/09 2021/09/09 Amaia Clothing Limited 25

N/181802 2021/09/09 2021/09/09 Amaia Clothing Limited 35

N/181803 2021/09/09 2021/09/09

IMOO INTERNATIONAL PTE. LTD.

35

N/181804 2021/09/09 2021/09/09

IMOO INTERNATIONAL PTE. LTD.

41

N/181805 2021/09/09 2021/09/09 09

N/181806 2021/09/09 2021/09/09 41

N/181807 2021/09/09 2021/09/09 44

N/181809 2021/09/09 2021/09/09 03

N/181810 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181813 2021/09/09 2021/09/09 KOIKE-YA Inc. 29

N/181816 2021/09/09 2021/09/09 The Coca-Cola Company 32

N/181817 2021/09/09 2021/09/09

PONG WAI KIT

35

N/181818 2021/09/09 2021/09/09

PONG WAI KIT

43

N/181819 2021/09/09 2021/09/09 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/181820 2021/09/09 2021/09/09 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/181821 2021/09/09 2021/09/09 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/181822 2021/09/09 2021/09/09 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/181823 2021/09/09 2021/09/09 De Beers UK Limited 09

N/181825 2021/09/09 2021/09/09 De Beers UK Limited 09

N/181835 2021/09/09 2021/09/09

SICHUAN ZHANGFEI BEEF CO., LTD.

29

N/181836 2021/09/09 2021/09/09

SICHUAN ZHANGFEI BEEF CO., LTD.

30

N/181837 2021/09/09 2021/09/09

SICHUAN ZHANGFEI BEEF CO., LTD.

43

N/181838 2021/09/09 2021/09/09 MOORER S.P.A. 25

N/181839 2021/09/09 2021/09/09 ＦＡＭＯＵＳ 35

N/181841 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181842 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181843 2021/09/09 2021/09/09

IEONG WENG KUONG

43

N/181844 2021/09/09 2021/09/09 Highside Co., Ltd. 03

N/181845 2021/09/09 2021/09/09 Highside Co., Ltd. 10
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N/181846 2021/09/09 2021/09/09 05

N/181847 2021/09/09 2021/09/09 10

N/181848 2021/09/09 2021/09/09 16

N/181849 2021/09/09 2021/09/09 18

N/181850 2021/09/09 2021/09/09 25

N/181851 2021/09/09 2021/09/09 29

N/181852 2021/09/09 2021/09/09 30

N/181853 2021/09/09 2021/09/09 32

N/181854 2021/09/09 2021/09/09 33

N/181855 2021/09/09 2021/09/09 40

N/181856 2021/09/09 2021/09/09 41

N/181857 2021/09/09 2021/09/09 42

N/181858 2021/09/09 2021/09/09 44

N/181863 2021/09/09 2021/09/09 JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD. 03

N/181868 2021/09/09 2021/09/09

MACBROADCAST PRODUCTION LIMITED

35

N/181870 2021/09/09 2021/09/09

MACBROADCAST PRODUCTION LIMITED

35

N/181872 2021/09/09 2021/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 11

N/181873 2021/09/09 2021/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 12

N/181874 2021/09/09 2021/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 15

N/181875 2021/09/09 2021/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 16

N/181876 2021/09/09 2021/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 21

N/181877 2021/09/09 2021/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 27

N/181879 2021/09/09 2021/09/09

CHEONG LAI IAN

43

N/181880 2021/09/09 2021/09/09 HOCHDORF Swiss Nutrition AG 05

N/181881 2021/09/09 2021/09/09 HOCHDORF Swiss Nutrition AG 29

N/181886 2021/09/09 2021/09/09 03

N/181887 2021/09/09 2021/09/09 10

N/181888 2021/09/09 2021/09/09 42

N/181889 2021/09/09 2021/09/09 44

N/181890 2021/09/09 2021/09/09 ChangXin Memory Technologies, Inc. 09

N/181909 2021/09/09 2021/09/09 Islestarr Holdings Limited 03

N/181936 2021/09/09 2021/09/09 ADASTRIA CO., LTD. 18

N/181937 2021/09/09 2021/09/09 ADASTRIA CO., LTD. 24

N/181938 2021/09/09 2021/09/09 ADASTRIA CO., LTD. 35

N/181939 2021/09/09 2021/09/09 43

N/181940 2021/09/09 2021/09/09 43

N/181941 2021/09/09 2021/09/09 43
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/181956 2021/09/09 2021/09/09 Chief Securities Limited 09

N/181957 2021/09/09 2021/09/09 Chief Securities Limited 36

N/181959 2021/09/09 2021/09/09 AstraZeneca UK Limited 05

N/181960 2021/09/09 2021/09/09 KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND 

GENERAL TRADING

34

N/181961 2021/09/09 2021/09/09 19

N/181962 2021/09/09 2021/09/09 20

N/181963 2021/09/09 2021/09/09 29

N/181964 2021/09/09 2021/09/09 31

N/181965 2021/09/09 2021/09/09 35

N/181966 2021/09/09 2021/09/09

FAIRFIELD LINE (HONG KONG) COMPANY LIMITED

05

N/181968 2021/09/09 2021/09/09 Darwil SA 14

N/181970 2021/09/09 2021/09/09 Darwil SA 14

N/182012 2021/09/09 2021/09/09 Biolux Technology Limited 10

N/182015 2021/09/09 2021/09/09 DSM IP Assets B.V. 05

N/182018 2021/09/09 2021/09/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/182019 2021/09/09 2021/09/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182020 2021/09/09 2021/09/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/182021 2021/09/09 2021/09/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/182023 2021/09/09 2021/09/09 MacroGenics, Inc. 35

N/182024 2021/09/09 2021/09/09 MacroGenics, Inc. 42

N/182035 2021/09/09 2021/09/09 20

N/182036 2021/09/09 2021/09/09 28

N/182037 2021/09/09 2021/09/09 35

N/182038 2021/09/09 2021/09/09 42

N/182045 2021/09/09 2021/09/09

SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

29

N/182046 2021/09/09 2021/09/09

SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMITADA

31

N/182052 2021/09/09 2021/09/09 NSE Products, Inc. 05

N/182056 2021/09/09 2021/09/09 Suntory Holdings Limited 33

N/182057 2021/09/09 2021/09/09 Suntory Holdings Limited 33

N/182058 2021/09/09 2021/09/09 Suntory Holdings Limited 33

N/182059 2021/09/09 2021/09/09 Suntory Holdings Limited 33

N/182062 2021/09/09 2021/09/09 Eli Lilly and Company 05

N/182066 2021/09/09 2021/09/09 Apple Inc. 37

N/182068 2021/09/09 2021/09/09 Apple Inc. 37

N/182069 2021/09/09 2021/09/09 Apple Inc. 37

N/182070 2021/09/09 2021/09/09  25

N/182071 2021/09/09 2021/09/09  25
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N.º
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registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/182077 2021/09/09 2021/09/09 British American Tobacco (Brands) Limited 34

N/182078 2021/09/09 2021/09/09 British American Tobacco (Brands) Inc. 34

N/182080 2021/09/09 2021/09/09 Galaxy Entertainment Licensing Limited 25

N/182086 2021/09/09 2021/09/09 Galaxy Entertainment Licensing Limited 45

N/182088 2021/09/09 2021/09/09 Galaxy Entertainment Licensing Limited 25

N/182094 2021/09/09 2021/09/09 Galaxy Entertainment Licensing Limited 45

N/182096 2021/09/09 2021/09/09 Galaxy Entertainment Licensing Limited 25

N/182102 2021/09/09 2021/09/09 Galaxy Entertainment Licensing Limited 45

N/182105 2021/09/09 2021/09/09

IEONG CHOU TAN

43

N/182109 2021/09/09 2021/09/09 05

N/182110 2021/09/09 2021/09/09

Diamond Quest Limited

34

N/182111 2021/09/09 2021/09/09

Diamond Quest Limited

34

N/182113 2021/09/09 2021/09/09

China Brilliant Global Limited

36

N/182114 2021/09/09 2021/09/09

China Brilliant Global Limited

36

N/182115 2021/09/09 2021/09/09 Zoetis Services LLC 05

N/182116 2021/09/09 2021/09/09 Zoetis Services LLC 05

N/182119 2021/09/09 2021/09/09

FRESH VALLEY (HONG KONG) DRINKS LIMITED

32

N/182120 2021/09/09 2021/09/09

LUI CHAK HONG

44

N/182125 2021/09/09 2021/09/09

CHAN TAI NENG

43

N/182126 2021/09/09 2021/09/09

CHINA CLUB LIMITED

41

N/182127 2021/09/09 2021/09/09

CHINA CLUB LIMITED

43

N/182128 2021/09/09 2021/09/09

CHINA CLUB LIMITED

35

N/182129 2021/09/09 2021/09/09

FULLPOWER - FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 

LIMITED

35

N/182130 2021/09/09 2021/09/09

FULLPOWER - FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 

LIMITED

43

N/182132 2021/09/09 2021/09/09 MARTELL & CO 33

N/182133 2021/09/09 2021/09/09

COURVOISIER S.A.S.

33

N/182134 2021/09/09 2021/09/09 09
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/182135 2021/09/09 2021/09/09 35

N/182136 2021/09/09 2021/09/09 42

N/182137 2021/09/09 2021/09/09 FUMAGALLI ENEA 25

N/182138 2021/09/09 2021/09/09 FUMAGALLI ENEA 35

N/182143 2021/09/09 2021/09/09 14

部分批給及部分拒絕

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/180154

 Data de registo 2021/09/09

 Data de despacho 2021/09/09

 Titular

Lui Wai Keung

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/180658 N/180659

 Data de registo 2021/09/09

 Data de despacho 2021/09/09

 Titular Pfizer Inc.

 Classe 5

216 214 2 a  “matérias para chumbar os dentes, cera dentárias; herbicidas” 

 “preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações sanitárias para fins medicinais; alimentos e substâncias 

dietéticos adaptados para uso médico ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para seres humanos e 

animais; emplastros, material para pensos; desinfectantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas” 

 N.º N/180781

 Data de registo 2021/09/09

 Data de despacho 2021/09/09

 Titular

 Classe 5
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216 214 2 a

 N.º N/180782

 Data de registo 2021/09/09

 Data de despacho 2021/09/09

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/181218

 Data de registo 2021/09/09

 Data de despacho 2021/09/09

 Titular Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

 Classe 5

216 214 2 a  “ligaduras para os ouvidos; pensos para menstruação; tampões de 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; discos [almofadas] de amamentação; matérias dentárias; fraldas; capas 

para fraldas; papel apanha-moscas; papel anti-traça; sémen para inseminação artificial”  “suplementos 

contendo luteína; suplementos contendo zeaxantina; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; 

suplementos alimentares minerais; suplementos dietéticos de açaí em pó; suplementos dietéticos de albumina; suplementos 

dietéticos de alginato; suplementos dietéticos de caseína; suplementos dietéticos com efeito cosmético; suplementos 

dietéticos de enzimas; suplementos dietéticos de glicose; suplementos dietéticos de lecitina; suplementos dietéticos de 

linhaça; suplementos dietéticos de óleo de linhaça; suplementos dietéticos de gérmen de trigo; suplementos dietéticos de 

levedura; emplastros de suplementos vitamínicos; colírios para uso medicinal; gotas oculares para uso medicinal; preparações 

e substâncias farmacêuticas; preparações medicinais para lavagem ocular; soluções para lentes de contacto; soluções de 

armazenamento e de limpeza para lentes de contacto que aumentam a humidade as mesmas; soluções para enxaguar, limpar 

e conservar lentes de contacto; preparações medicinais para lavagem ocular que podem também limpar lentes de contacto; 

colírios que podem ser instilados durante o uso de lentes de contacto; desinfectantes para lentes de contacto; soluções de 

lentes de contacto para fins de limpeza, desinfecção e preservação; papel reagente para uso médico; papel oleado para uso 

médico; fitas adesivas para uso médico; wafers de embrulho para doses de medicamentos; gaze para pensos; cápsulas vazias 

para produtos farmacêuticos; palas oculares para uso médico; algodão absorvente; emplastros adesivos; ligaduras para 

pensos; ligaduras líquidas; cotonetes para uso médico; farinha de láctea para bebés; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

alimentos dietéticos para uso médico; bebidas para bebés; alimentos para bebés; suplementos dietéticos para animais” 

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/155453 2021/09/07 43 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º
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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/169848 2021/09/14 10 214 1 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º

N/172133 2021/09/13 10 214 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/172838 2021/09/07 Piiman Co., Ltd. 09 214 1 a 9 1 a

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

N/172839 2021/09/07 Piiman Co., Ltd. 16 214 1 a 9 1 a

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

N/172840 2021/09/07 Piiman Co., Ltd. 18 214 1 a 9 1 a

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

N/172841 2021/09/07 Piiman Co., Ltd. 25 214 1 a 9 1 a

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

N/173364 2021/09/14 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/173365 2021/09/14 35 214 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/175423 2021/09/07 43 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com n.º 1 do 

art.º 215.º

N/176452 2021/09/13 Apple Inc. 09 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/176453 2021/09/13 Apple Inc. 42 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) 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/177094 2021/09/13 29 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/177095 2021/09/13 30 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/179372 2021/09/13 36 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, 

conjugado com a alínea b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/179440 2021/09/13 33 214 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/179441 2021/09/13 33 214 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/179442 2021/09/13 33 214 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/179445 2021/09/13 33 214 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/179449 2021/09/13 33 214 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/179450 2021/09/13 33 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/180437 2021/09/13 25 214 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/180652 2021/09/13 Cosmetic Skin Solutions LLC 03 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/180676 2021/09/13 40 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/180677 2021/09/13 42 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/180678 2021/09/13

Xiaomi Inc.

11 214 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/180863 2021/09/13 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/180864 2021/09/13 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/180905 2021/09/13

ANNI HUANG

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/180906 2021/09/13

ANNI HUANG

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/181009 2021/09/13 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/181010 2021/09/13 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/181011 2021/09/13 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/181012 2021/09/13 43 214 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
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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/181017 2021/09/13 Philip Morris Brands Sàrl 34 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/181054 2021/09/13 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/181055 2021/09/13 36 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/181056 2021/09/13 41 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/182067 2021/09/13 Apple Inc. 37 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

續期

Renovação

N.º

N/006271 N/006321 N/006322 N/006323 N/006703 N/027380 N/027405

N/027406 N/027407 N/027408 N/027745 N/027832 N/027833 N/027834

N/027835 N/027836 N/027837 N/027838 N/027839 N/027840 N/028149

N/028150 N/028151 N/028152 N/028363 N/028364 N/028365 N/028366

N/028367 N/028368 N/028369 N/028370 N/028371 N/028372 N/028373

N/028374 N/028375 N/028376 N/028377 N/028378 N/029014 N/029589

N/029651 N/030350 N/030531 N/030532 N/030903 N/030904 N/031256

N/031291 N/031292 N/031293 N/031562 N/083118 N/083119 N/083120

N/083121 N/083122 N/083123 N/083277 N/083278 N/083738 N/083739

N/083940 N/083941 N/083942 N/083943 N/083944 N/084105 N/084106

N/084368 N/084369 N/084370 N/084949 N/084950 N/084951 N/084952

N/086931 N/086932 N/087036 N/087037 N/087038 N/087039 N/087040

N/088570 N/088751 N/088753 N/089883 N/090157 N/090212 N/090230

N/090231 N/090341 N/090342 N/090343 N/090344 N/090345 N/090346
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N.º

N/090347 N/090348 N/090349 N/090350 N/090351 N/090352 N/090353

N/090354 N/090355 N/090356 N/090357 N/090358 N/090359 N/090360

N/090361 N/090362 N/090363 N/090364 N/090365 N/090366 N/090367

N/090368 N/090369 N/090370 N/090371 N/090372 N/090373 N/090374

N/090375 N/090376 N/090377 N/090378 N/090379 N/090380 N/090381

N/090382 N/090383 N/090384 N/090385 N/090386 N/090387 N/090388

N/090389 N/090390 N/090391 N/090392 N/090393 N/090394 N/090395

N/090396 N/090398 N/090399 N/090400 N/090401 N/090403 N/090405

N/090406 N/090407 N/090408 N/090409 N/090410 N/090411 N/090412

N/090413 N/090414 N/090415 N/090416 N/090417 N/090418 N/090419

N/090420 N/090421 N/090422 N/090423 N/090424 N/090425 N/090426

N/090427 N/090428 N/090429 N/090430 N/090681 N/090682 N/090683

N/090684 N/090685 N/090686 N/090687 N/090688 N/090689 N/090690

N/090691 N/090692 N/090697 N/090698 N/090699 N/090700 N/090701

N/090702 N/090703 N/090704 N/090705 N/090706 N/090707 N/090708

N/090709 N/090710 N/090711 N/090712 N/090713 N/090714

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/009623

(9538-M)

2021/08/31

Transmissão

Gildan Branded 

Apparel SRL

Gildan Activewear SRL, com sede 

em Newton, Christ Church, Barbados 

BB17047

N/009013

N/009750

N/009751

N/009752

N/009753

N/009754

N/009755

N/009756

N/011053

2021/09/13

Modificação de 

sede

Kabushiki Kaisha Fast 

Retailing (d/b/a Fast 

Retailing Co., Ltd), uma 

companhia limitada

10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

N/023501

N/023502

N/023503

N/023504

N/023505

N/023506

N/023507

N/023508

2021/08/31

Modificação de 

identidade

CHINA 

PETROCHEMICAL 

CORPORATION

CHINA PETROCHEMICAL 

CORPORATION

N/027671

N/027672

N/027673

2021/08/31

Modificação de 

sede

Value Convergence 

Holdings Limited

6/F Centre Point, 181-185 Gloucester 

Road, Wanchai, Hong Kong

N/029654 2021/08/31

Transmissão

208 1 202
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/031945

N/031946

N/031947

N/031948

N/031949

N/031950

2021/09/13

Modificação de 

sede

Kabushiki Kaisha Fast 

Retailing (d/b/a Fast 

Retailing Co., Ltd)

10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

N/036740

N/036741

N/036742

N/036743

N/036744

N/036745

N/036746

N/036747

N/036748

2021/09/13

Modificação de 

sede

Kabushiki Kaisha Fast 

Retailing

10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

N/040312 2021/08/30

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

Rosetta Stone Ltd. Rosetta Stone LLC

N/058281

N/058282

N/058283

N/058284

N/058285

N/058286

N/153024

N/153025

2021/08/31

Transmissão 38 36

3602

N/068908

N/068909

2021/08/30

Modificação de 

sede

Zuffa, LLC 6650 S. Torrey Pines Drive, Las Vegas, 

Nevada USA 89118

N/075376

N/075676

N/075677

N/075678

N/075679

N/075680

N/075681

N/075682

N/075683

N/075684

N/075685

N/075686

N/075687

N/075688

N/075689

N/075690

N/075691

N/075692

N/075693

N/075694

N/075795

N/075796

N/075797

N/075798

N/075799

N/075800

N/075801

N/075802

N/094262

N/094263

N/094264

N/094265

N/094266

N/094267

N/094268

N/094269

N/094270

N/094271

N/094272

N/107912

N/107913

N/111216

N/111217

N/117678

N/129130

N/129131

N/132500

N/137542

N/137543

N/137544

N/137545

N/137546

N/137547

N/137548

N/137549

N/137550

2021/09/13

Modificação de 

sede

FAST R ETA I L I N G 

CO., LTD.

10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/075803

N/075804

N/075805

N/075806

N/075807

N/075808

N/075809

N/075810

N/075811

N/075812

N/075813

N/075814

N/076778

N/086173

N/086174

N/086175

N/086176

N/086177

N/086178

N/086179

N/086180

N/086181

N/094242

N/094243

N/094244

N/094245

N/094246

N/094247

N/094248

N/094249

N/094250

N/094251

N/094252

N/094253

N/094254

N/094255

N/094256

N/094257

N/094258

N/094259

N/094260

N/094261

N/139958

N/141673

N/141674

N/141675

N/141676

N/141677

N/141678

N/141679

N/141680

N/142454

N/142455

N/142456

N/142457

N/142458

N/142459

N/142460

N/142461

N/142462

N/144664

N/144665

N/144793

N/144794

N/146093

N/146094

N/146095

N/146096

N/146097

N/146098

N/146099

N/146100

N/146101

N/146965

N/146966

N/146967

N/151840

N/151841

N/154378

N/169449

N/169556

N/169633

N/169634

2021/09/13

Modificação de 

sede

FAST R ETA I L I N G 

CO., LTD.

10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

N/077651 2021/08/30

Modificação de 

identidade

ALDI Einkauf GmbH 

& Co. oHG

ALDI EINKAUF SE & Co. oHG

N/083309 2021/08/31

Modificação de 

sede

JOSEPH LIMITED 90 Peterborough Road, London SW6 

3HH, United Kingdom
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/084794 2021/08/31

Transmissão 520

N/085811 2021/08/31

Modificação de 

identidade

Modificação de 

sede

A 19

N/086201

N/086202

2021/08/31

Transmissão

OLD BAZAAR 

LIMITED

C’EST BON GRILL & BAR 

LIMITED, com sede em Flat/Rm 1707, 

17/F., Wah Chun Industrial Centre, 

54 Tai Chung Road, Tsuen Wan, New 

Territories, Hong Kong

N/088065

N/088066

N/088067

N/091776

N/098403

N/098404

N/098405

N/098406

N/101731

N/101732

N/101733

N/110523

N/110524

2021/09/13

Modificação de 

sede

FAST RETAILING 

CO., LTD. 

10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

N/128244

N/128245

N/128246

2021/08/31

Transmissão

Zhuhai Seine 

Technology Co., Ltd.

6

105 -60088 

N/128468

N/132711

2021/08/31

Modificação de 

sede

66

8

N/128468

N/132711

2021/08/31

Modificação de 

identidade

N/134001

N/134002

2021/08/30

Modificação de 

identidade

1) ALDI GmbH & Co. 

KG

2) ALDI Einkauf 

GmbH & Co. oHG

1) ALDI GmbH & Co. KG

2) ALDI EINKAUF SE & Co. oHG

N/137210 2021/08/31

Transmissão

Krio Krush Basic Foods 

Pty Ltd

Abercrombie Lane Pty Ltd, com sede 

em Level 2, 175 Macquarie Street, 

Sydney NSW 2000, Australia

N/148466

N/176435

2021/08/31

Modificação de 

identidade

N/148466

N/176435

2021/08/31

Modificação de 

sede

2 2 8 3 0 3 A 3 0 0 3

3A005/3A005b
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/148849

N/148850

N/148851

N/148852

N/148853

N/148854

N/148855

N/148856

N/148857

N/148858

N/148859

2021/08/31

Modificação de 

identidade

ZHEJIANG 

LEAPMOTOR 

TECHNOLOGY CO., 

LTD.

N/154200

N/154201

N/154202

N/154203

N/154204

N/154205

N/154206

N/154207

2021/08/31

Transmissão

BAIDU ONLINE 

NETWORK 

TECHNOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

10

1 1 105

Apollo Intelligent Driving Technology 

(Beijing) Co., Ltd., com sede em 105, 

1st floor, building 1, No. 10, shangdishi 

street, Haidian District, Beijing, China

N/160975

N/160977

N/160978

N/160980

N/168278

N/168279

2021/08/31

Licença de 

exploração

S h u n Ta k H o l d i n g s 

(Macau) Limited

TAIPA LIVING LIMITED, com sede 

em Alameda Dr. Carlos D’Assumpção 

398, Edifício CNAC, 11.º Andar, NAPE, 

Macau

N/161144 2021/08/30

Modificação de 

sede

W a  C r e a t i o n s 

International Limited

Flat E, 18/F., Estoril Court, 55 Garden 

Road, Mid Levels, Hong Kong

N/165581

N/165582

N/165583

N/165584

N/165585

N/165586

2021/08/31

Transmissão

綫

BAIDU ONLINE 

NETWORK 

TECHNOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

10

1 1 105

Apollo Intelligent Driving Technology 

(Beijing) Co., Ltd., com sede em 105, 

1st floor, building 1, No. 10, shangdishi 

street, Haidian District, Beijing, China

N/167569

N/167570

2021/08/31

Transmissão

19 B

302

宣佈失效

Declaração de caducidade

N.º
Data de

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/112297 2021/09/13 啓 03 231 1 b 232 1

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 232.º

N/132646 2021/09/13 04 231 1 b 232 1

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 232.º
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聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/179705 2021/08/02 Roka Sports, Inc.

N/179706 2021/08/02

XIAMEN SI TUO SEN TRADING CO., LTD.

N/181214 2021/08/02 Cathay Pacific Airways Limited

N/182285 2021/09/01 CLARKE, MURRAY COLIN

N/182289 2021/09/03 SOCIETE ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE

N/182290 2021/09/03 SOCIETE ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE

N/182291 2021/09/03 SOCIETE ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/178827 2021/09/09 Toys “R” Us (Asia) Limited

MINISO (Hengqin) Enterprise Management Co., 

Ltd.

N/178828 2021/09/09 Toys “R” Us (Asia) Limited

MINISO (Hengqin) Enterprise Management Co., 

Ltd.

營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

E/000313 2021/09/13

COMPANHIA DE INVESTIMENTO DA 

PÁTRIA DA ZONA DE GRANDE BAÍA, 

LIMITADA em inglês GREATER BAY 

AREA HOMELAND INVESTMENT 

LIMITED

9 1 e

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

de desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da 

data da publicação deste aviso até à data da sua concessão, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002605

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

[71]  Requerente : 

 LVMH FRAGRANCE BRANDS

  Endereço : 77 rue Anatole France, 92300 Le-

vallois Perret, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador :  Romain SPITZER

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de pó.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/07  União Euro-

peia N.º 008162010-0003

[21]  N.º : D/002606

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

[71]  Requerente : 

 LVMH FRAGRANCE BRANDS

  Endereço : 77 rue Anatole France, 92300 Le-

vallois Perret, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador :  Romain SPITZER

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de pó.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/07  União Euro-

peia N.º 008162010-0001

[21]  N.º : D/002607

[22]  Data de pedido : 2020/12/23
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[71]  Requerente : 

 LVMH FRAGRANCE BRANDS

  Endereço : 77 rue Anatole France, 92300 Le-

vallois Perret, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador :  Romain SPITZER

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de pó.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/07  União Euro-

peia N.º 008162010-0002

[21]  N.º : D/002608

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

[71]  Requerente : 

 LVMH FRAGRANCE BRANDS

  Endereço : 77 rue Anatole France, 92300 Le-

vallois Perret, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador :  Romain SPITZER

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de pó.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/07  União Euro-

peia N.º 008162010-0004

[21]  N.º : D/002624

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

[71]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François Dussaud 3-5-7, 1211 

Genève 26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Vincent de PEYER

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Bracelete de relógio.

[57]  Resumo : As características da bracelete de reló-

gio para as quais a novidade é reivindicada são a for-

ma e a configuração do artigo conforme mostrado nas 

representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/09/09  Su íça

N.º 145515

[21]  N.º : D/002627

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

 011500

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa de embalagem.

[57]  Resumo : 1

 2

 3 1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/09/01  China

N.º 202030510175.3

[21]  N.º : D/002643

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

[71]  Requerente : 

 DR. ISHII COSMETICS CO., LTD

  Endereço : 〒107-0062 1

11 33

 1-11-33, Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, 107- 

-0062, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador :  Seiko Sano
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[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Peça de máscara de beleza.

[57]  Resumo : 

着

1 3

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/09/15  Japão

N.º 2020-019621

[21]  N.º : D/002645

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

 011500

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa de embalagem.

[57]  Resumo : 1

 2

 3

 4

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/09/01  China

N.º 202030510175.3

[21]  N.º : D/002646

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

 011500

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa de embalagem.

[57]  Resumo : 1

 2

 3

 4

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/09/01  China

N.º 202030510175.3

[21]  N.º : D/002647

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

[71]  Requerente : KOBAYASHI PHARMACEU-

TICAL CO., LTD.

  Endereço : 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka 541-0045, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : MASUDA, Midori, NISHIKAWA, 

Hirotaka, IJITSU, Hayato, YAMAZAKI, Shizuko

[51]  Classificação : 28 - 05

[54]  Título : 

 Tampa difusora para desodorizantes ambientadores.

[57]  Resumo : As características dos desenhos para os 

quais a novidade é reivindicada são a forma ou a confi-

guração do artigo conforme representações, a saber:

 - peça única com uma estrutura cilíndrica;

 - parte inferior (base) aberta, com orifício cilíndrico 

para acoplagem ao desodorizante ambientador;

 - parte superior (topo) fechada, com componente cir-

cular à qual se conectam as componentes laterais;

 - partes lateriais - barras que se ligam à base e topo, com 

comprimentos diferentes e o mesmo espaçamento entre si.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/09/14  Japão

N.º 2020-019600
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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 desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002218 2021/09/09 2021/09/09 LA MONTRE HERMES S.A.

D/002493 2021/09/09 2021/09/09

D/002494 2021/09/09 2021/09/09

D/002570 2021/09/09 2021/09/09

DAIO PAPER CORPORATION

D/002609 2021/09/09 2021/09/09

COMPAGNIE GERVAIS DANONE

D/002610 2021/09/09 2021/09/09

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002617 2021/09/09 2021/09/09

FITT S.P.A.

D/002618 2021/09/09 2021/09/09

FITT S.P.A.

D/002619 2021/09/09 2021/09/09 FERRARI S.p.A.

D/002620 2021/09/09 2021/09/09 FERRARI S.p.A.

D/002625 2021/09/09 2021/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER

D/002626 2021/09/09 2021/09/09 LOUIS VUITTON MALLETIER

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

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/005128

[22]  Data de pedido : 2021/08/09

[71]  Requerente : 

 BIOATLA, INC.

  Endereço : 

11010 92121

 11085 Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 

92121, United States of America
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  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980072496.4

Data de pedido 2019/10/25 N.º de anúncio CN 

112996813A 2021/06/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/22 , 

A61K47/68, A61P35/00, G01N33/574, A61K39/00

[54]  Título : CTLA4

 Anticorpos anti-CTLA4, fragmentos de anticorpos, 

seus imunoconjugados e usos.

[57]  Resumo : CTLA4

肽

CTLA4

肽

肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/10/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/753,498

 2019/01/29  Estados Unidos da América

N.º 62/798,234

 2019/02/08  Estados Unidos da América

N.º 62/803,060

 2019/03/24  Estados Unidos da América

N.º 62/822,971

 2019/03/26  Estados Unidos da América

N.º 62/823,992

 2019/03/26  Estados Unidos da América

N.º 62/824,014

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.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/003311

[22]  Data de pedido : 2018/08/22

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LI-

MITED

  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 ZL201680057042.6

Data de pedido 2016/07/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 108135915B 2021/06/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/616, A61K47/38 , 

A61P1/04, A61P7/02, A61P9/00, A61P9/12, A61P29/00, 

A61K47/32, A61K9/30, A61K31/4439, A61K47/12

[54]  Título : 

 Comprimido.

[57]  Resumo : 

酰

酰

[30]  P r ior idade : 2015/07/30  Japão

N.º 2015-151336

[21]  N.º : J/003821

[22]  Data de pedido : 2019/09/02

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 ST. SHINE OPTICAL CO., LTD.

  Endereço : 1 276

2 4 5

 4, 5F., No. 276-2, Sec. 1, Ta Tung Rd., Hsi Chih Dist., 

New Taipei City, Taiwan, China
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[73]  Titular : 

 APP VISION CARE, INC.

  Endereço : 65 11

1

 11F.-1, No.65, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei City, 

Taiwan, China

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710948263.9

Data de pedido 2017/10/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 109426007B 2021/05/04

[51]  Classificação : G02C7/04, G02C7/06

[54]  Título : 

 Lente óptica para a correcção de visão.

[57]  Resumo : 

N

M |N|

|M|

300

减

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/08/28  Taiwan, China

N.º 106129178

[21]  N.º : J/004863

[22]  Data de pedido : 2021/04/30

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : E. , B. , T.R. , 

T. , L. , B.M. , R. , M.G. , 

Y.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610881661.9

Data de pedido 2013/08/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 106928369B 2021/04/02

[51]  Classificação : C07K16/44, G01N33/53

[54]  Título : 喹

 Anticorpos para quetiapina e seus usos.

[57]  Resumo : 喹

喹

喹

哌

喹

[30]  Prioridade : 2012/08/21  Estados Unidos 

da América N.º 61/691659

[21]  N.º : J/004867

[22]  Data de pedido : 2021/05/04

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 INCYTE CORPORATION

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680011348.8

Data de pedido 2016/02/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 107438608B 2021/02/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/519, 

A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : FGFR4

 Heterociclos bicíclicos como inibidores de FGFR4.

[57]  Resumo : 

FGFR4酶 FGFR4

[30]  Prioridade : 2015/02/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/118,699

 2015/07/15  Estados Unidos da América

N.º 62/192,661

[21]  N.º : J/004868

[22]  Data de pedido : 2021/05/04

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 INCYTE CORPORATION

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , A , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680011332.7
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Data de pedido 2016/02/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 107438607B 2021/02/05

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D471/04, A61K31/4375, 

A61K31/444, A61K31/5377, A61K31/519, A61K31/4545, 

A61K31/541, A61P19/00, A61P35/00, A61P3/12

[54]  Título : FGFR

 Heterociclos bicíclicos como inibidores de FGFR.

[57]  Resumo : FGFR3 FGFR4酶

FGFR

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/118,698

 2015/06/04  Estados Unidos da América

N.º 62/170,936

[21]  N.º : J/004938

[22]  Data de pedido : 2021/06/02

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[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 ZL201580004151.7

Data de pedido 2015/07/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 106663169B 2021/03/09

[51]  Classificação : G06F21/56

[54]  Título : 

 Sistema e método de gerenciamento de inteligência de 

ameaças de alta velocidade usando aprendizado de má-

quina não supervisionado e algoritmos de priorização.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004940

[22]  Data de pedido : 2021/06/03

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : FITTIN

 LIMITED LIABILITY COMPANY FITTIN

  Endereço : 394026, Russia, Voronezh Region, 

The City of Voronezh City District, Voronezh, Tekstil-

shikov Str. 5b (Five b), Room 177 (one hundred seven-

ty seven)

  Nacionalidade :  Russa

[72]  Inventor : A A , G V , I S

, E A , N D , V V

, D M , L D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780086635.X

Data de pedido 2017/05/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 110300880B 2021/03/05

[51]  Classificação : G01B11/24

[54]  Títu lo : 

 Método e dispositivo destinado a medir a forma, di-

mensões e flexibilidade dos sapatos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/02/17  Federação 

da Rússia N.º 2017105135

[21]  N.º : J/004943

[22]  Data de pedido : 2021/06/04

[24]  Data de despacho : 2021/09/10
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[73]  Titular : 

 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LI-

MITED

  Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, 嵜 , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780067413.3

Data de pedido 2017/09/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 109923101B 2021/03/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07C317/46, A61K31/235, 

A61P 1 /16 ,  A61P 9/10 ,  A61P 2 5/ 0 2 ,  A61P 29/ 0 0 , 

A61P37/02, A61P43/00

[54]  Título : 

 Composto cíclico.

[57]  Resumo : Tol l 4

T L R4

CI PN

CI N P

IRI 6- 2- -4- 苄 酰 -3-

-1- -1-

[30]  P r ior idade : 2016/09/09  Japão

N.º 2016-176545

[21]  N.º : J/004949

[22]  Data de pedido : 2021/06/07

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 JUNO THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 400 Dexter Avenue N. Suite 1200, 

Seattle, Washington 98109, United State of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C , M L , C , 

P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580034318.4

Data de pedido 2015/04/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 106459917B 2021/03/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N5/ 0 78 3,  C12N5/10 , 

A61K35/17, A61P35/00

[54]  Título : 

 Métodos de isolamento, cultivo e engenharia genética 

de populações de células imunes para terapia adoptiva.

[57]  Resumo : 

T

T

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/04/23  Estados Unidos 

da América N.º 61/983,415

[21]  N.º : J/004950

[22]  Data de pedido : 2021/06/07

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 SHANGHAI REAL STAR REHABILITATION 

EQUIPMENT CO., LTD.

  Endereço : 

526 4 309

 Room 309, Building 4, 526 Ruiqing Road, Zhangjiang 

Hi-Tech Industrial East District, Pudong New Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : B , J , J , C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710686342.7

Data de pedido 2017/08/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 109381324B 2021/03/23

[51]  Classificação : A61F5/00, A61H1/02, A61H3/00

[54]  Título : 

 Ortótese ajustável.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[21]  N.º : J/004971

[22]  Data de pedido : 2021/06/15

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[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 ZL201680061648.7

Data de pedido 2016/03/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 108351940B 2021/05/07

[51]  Classificação : G06F21/55

[54]  Título : 

 Sistema e método de aquisição e análise de dados 

heurísticos de alta frequência para uso em eventos de 

segurança da informação.

[57]  Resumo : 

BLOB

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/03  Singapura

N.º 10201507051W

[21]  N.º : J/004978

[22]  Data de pedido : 2021/06/18

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 MARIN SCIENTIFIC INC.

  Endereço : 55 Mitchell Blvd. No. 23, San Rafael, 

CA 94903, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680029210.0

Data de pedido 2016/03/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 108025227B 2021/05/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  B01D29/05,  B01D29/13, 

B01D61/18, B01D39/16, B01D39/20, B01D29/11

[54]  Título : 

 Filtrador de alto fluxo e de baixa resistência.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/03/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/135,944

[21]  N.º : J/004979

[22]  Data de pedido : 2021/06/18

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 PANOPTICA, INC.

  Endereço : 13 McGregor Avenue, Mount Arling-

ton, NJ 07856, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D.P. , P.G. , M.B.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580049902.7

Data de pedido 2015/09/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 106999476B 2021/05/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/427, A61K31/122, 

A61K9/10, A61P27/02, A61P27/06

[54]  Título : 

 Preparação oftálmica para a entrega de drogas e a pro-

tecção da parte anterior do olho.

[57]  Resumo : -I

 

 碱 酰 K

-I 碱

-I 碱

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/051794
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[21]  N.º : J/005083

[22]  Data de pedido : 2021/07/26

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 ANAPTYSBIO, INC

  Endereço : 10770 Wateridge Circle, Suite 210, San 

Diego, CA 92121, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D J  KING, David J., M  

KEHRY, Marilyn

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480036088.0

Data de pedido 2014/05/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 105339389B 2021/04/27

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : -1 PD-1

 Anticorpos contra morte programada-1 (PD-1).

[57]  Resumo : -1 PD-1

肽

肽 PD-1

肽 肽

PD-1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/05/02  Estados Unidos 

da América N.º 61/818,755

[21]  N.º : J/005088

[22]  Data de pedido : 2021/07/27

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[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 ZL201680007347.6

Data de pedido 2016/01/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 107208102B 2021/07/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/51,  G 01N33/50 , 

G01N33/576

[54]  Título : HBV CCCDNA

 Recombinação de HBV CCCDNA, seu método de ge-

ração e uso.

[57]  Resumo : HBV

HBV cccDNA

HBV cccDNA

HBV cccDNA cccDNA

HBV

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/01/27  China

N.º PCT/CN2015/071604

 2015/09/22  China N.º PCT/CN2015/090258

[21]  N.º : J/005089

[22]  Data de pedido : 2021/07/27

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[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 ZL201680038283.6

Data de pedido 2016/07/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 108290882B 2021/07/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D417/14, A61K31/554, 

A61P31/14

[54]  Título : 4-喹 啉

 Formas cristalinas de derivados de 4-quinazolinamina 

destinadas ao tratamento de infecções pelo vírus sinci-

cial respiratório.

[57]  Re su mo : I 3- -

-3- - 2-(5,5- -5,6,7,9- -5λ*6*-

-8- - -8- -6- -喹 啉-4- -

RSV

RSV

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/07/16  Ch ina

N.º PCT/CN2015/084225
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[21]  N.º : J/005091

[22]  Data de pedido : 2021/07/27

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 SHUHOU CO., LTD.

  Endereço : 5-5, Ohdoro-cho 2-go, Fukui-shi, 

Fukui 919-0327, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680085007.5

Data de pedido 2016/04/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 109070578B 2021/06/18

[51]  Classificação : B41F17/34, B41M1/40, B41N10/04

[54]  Título : 

 Cobertor para uso de impressão, método de fabricação 

do mesmo e método de impressão usando o mesmo.

[57]  Resumo : 

2μm 20μm

  Figura : 

[21]  N.º : J/005092

[22]  Data de pedido : 2021/07/27

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 ARQULE, INC.

  Endereço : One Wall Street, Burlington, Massa-

chusetts, 01803, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J-M. , S. , N. , 

B. , , 瀬 , , 稲 , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580085832.0

Data de pedido 2015/12/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 108699062B 2021/06/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D405/12, 

A61K31/519, A61P35/00, A61P29/00, A61P31/12

[54]  Título : 吡 -吡

 «Tetrahydropyranyl amino-pyrrolopyrimidinone» e 

seu método de uso.

[57]  Resumo : I

 

 

BT K

I

BTK

[21]  N.º : J/005093

[22]  Data de pedido : 2021/07/27

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

  Endereço : 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-

-Ku, Tokyo 100-8310 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780092958.X

Data de pedido 2017/07/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 110892201B 2021/05/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : F 24F1/0 063, F 24F1/0 011, 

F04D29/30

[54]  Título : 

 Ar condicionado.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005094

[22]  Data de pedido : 2021/07/27
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[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 LIANYUNGANG RUNZHONG PHARMACEUTI-

CAL CO., LTD.

  Endereço : 

16

 No. 16 Jinqiao Road, Dapu Industry Park China No.16, 

Lianyungang Economy and Technology Development 

Zone, Lianyungang City, Jiangsu 222069, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHOUYAO HOLDINGS (BEIJING) CO., LTD.

  Endereço : 

10 1 A 22 2205

 22th floor #2205, Building 1-A, Ronghua Middle Road 

#10, Economic and Technological Development Zone, 

Beijing 100176, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780018448.8

Data de pedido 2017/03/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 109071471B 2021/05/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D275/02, A61K31/425, 

A61K31/433, A61P35/00

[54]  Título : 酰

 Composto de «Sultam» e seu método de aplicação.

[57]  Resumo : 酶1

IDH1 酰

IDH1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/03/22  China

N.º 201610165138.6

[21]  N.º : J/005095

[22]  Data de pedido : 2021/07/28

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-HongKong Modern Service Industry Coo-

peration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810845040.4 

Data de pedido 2018/07/27 N.º de 

anúncio da concessão CN 109035319B 2021/04/30

[51]  Classificação : G06T7/50, G06N3/04

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de estimativa de profundidade 

de imagem monocular, aparelho, programa e meio de 

armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005096

[22]  Data de pedido : 2021/07/28

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , M , R , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880005928.5

Data de pedido 2018/01/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 110139868B 2021/07/09

[51]  Classificação : C07D513/04

[54]  Título : 3- 5- -6H-噻 4,5-d

-2,7-
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 Método de preparação de compostos de «3-substituted 

5-amino-6h-thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7-dione».

[57]  Resumo : I

R1 H C1-6 R2

H

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/01/06  China

N.º PCT/CN2017/070437

 2017/11/21  China N.º PCT/CN2017/112149

[21]  N.º : J/005098

[22]  Data de pedido : 2021/07/29

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 FARMALIDER, S.A.

  E n d e r e ç o  :  A r a g o n e s e s ,  1 5 ,  2 8 1 0 8 

Alcobendas(Madrid), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

[73]  Titular : 

 INNOVAZONE LABS LLC

  Endereço : 1401 Sawgrass Corporate Parkway, 

Suite 118 Sunrise, FL 33323 USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M-A , G C , R M

, S M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610666607.2

Data de pedido 2016/08/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 107714644B 2021/05/04

[51]  Classificação : A61K9/10, A61K47/38, A61K47/36, 

A61K31/519, A61P15/10

[54]  Título : 

 Composição farmacêutica de citrato de sildenafila em 

forma de líquido de suspensão para uso oral.

[57]  Resumo : 

[21]  N.º : J/005099

[22]  Data de pedido : 2021/07/29

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 PRESTIGE BIOPHARMA PTE. LTD.

  Endereço : 15 Tech Park Crescent, Singapore 

638117, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580023733.X

Data de pedido 2015/04/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 106459185B 2021/05/07

[51]  Classificação : C07K16/00, C12N1/38, C12P21/08

[54]  Título : 

 Método de preparação de anticorpo através da regula-

ção do teor de açúcar do anticorpo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/04/02  Coreia do Sul

N.º 10-2014-0039307

[21]  N.º : J/005103

[22]  Data de pedido : 2021/07/30

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 LIANYUNGANG RUNZHONG PHARMACEUTI-

CAL CO., LTD.

  Endereço : 

16

 No. 16 Jinqiao Road, Dapu Industry Park, Lianyun-

gang Economy and Technology Development Zone, 

Lianyungang City, Jiangsu 222069, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHOUYAO HOLDINGS (BEIJING) CO., LTD.

  Endereço : 

10 1 A 22 2205

 22th floor #2205, Building 1-A, Ronghua Middle Road 

#10, Economic and Technological Development Zone, 

Beijing 100176, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680043893.5

Data de pedido 2016/07/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 107922358B 2021/05/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D251/18, C07D251/26, 

A61K31/53, A61P35/00

[54]  Título : 1,3,5- 嗪

 Derivado de 1,3,5-triazina e seu método de uso.

[57]  Re s u mo : 

酶2

IDH2 IDH2

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/07/30  China

N.º 201510459126.X

[21]  N.º : J/005104

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

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 NOVARTIS AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M J , J , M S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580053955.6

Data de pedido 2015/08/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 106795151B 2021/05/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D417/14, C07D401/14, 

C07D495/04, C07D487/04, A61K31/497, A61K31/5377, 

A61K31/519, A61P35/00

[54]  Título : 酶C

 Inibidores da proteína quinase C e métodos de uso dos 

mesmos.

[57]  Resumo : PKC PKC

PKC PKC

PK 酶

[30]  Prioridade : 2014/08/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/033,679

[21]  N.º : J/005105

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

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

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

Tokyo 101-8444, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680024210.1

Data de pedido 2016/04/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 107614489B 2021/05/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D215/48 , A61K 31/47, 

A61P19/10, A61P35/00, A61P43/00

[54]  Título : 酰 脲

 Sal de ácido metanossulfônico do composto de «Acyl-

thiourea» e seu cristal, bem como métodos de produ-

ção dos mesmos.

[57]  Resumo : 

4- 2- -4- 3- 2- 酰 脲

-7- -N- 喹啉-6- 酰

4- 2- -4- 3- 2-

酰 脲 -7- -N- 喹啉-6-

酰 X

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/04/30  Japão

N.º 2015-092815
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[21]  N.º : J/005106

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

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[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 ZL201680029481.6

Data de pedido 2016/08/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 107667107B 2021/05/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P25/16

[54]  Título : 

 Derivados de «Ethynyl».

[57]  Resumo : I R1

F C l L R2 - C H2 nO-

- C H2 nC O O-

吡

嗪 噻 吡 5

6

＝O 苄

- CH2 nO- n

1 2 3 R3 - CH2 nO- R4

吡 F Y C F

CCl

2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/03  União Euro-

peia N.º 15179550.7

[21]  N.º : J/005107

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

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 SEVECOM S.p.A.

  Endereço : Via Privata Goito 5 I-20037 Paderno 

Dugnano Milano, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Inventor : S  Serino NAZZARO

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711120723.5

Data de pedido 2012/06/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 107853464B 2021/05/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A23K20/158, A23K40/0 0, 

A23K40/10, A23K50/10, A23K50/30, A23K50/75

[54]  Título : 

 Ração animal compreendendo substâncias nutritivas 

em forma de líquido, pó ou partícula.

[57]  Resumo : 

i

20 80 E484 i i

i i a 70％

b

75 ％ 25 ％

i i i

i

i i

i

ii 1:4 4:1

[30]  Prioridade : 2011/06/10  Itál ia

N.º MI2011A001050

[21]  N.º : J/005108

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

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 GENOME PHARMACEUTICALS INSTITUTE 

CO., LTD.

  Endereço : 1207, 1-27-8 Hongo, Bunkyo-ku, 

Tokyo 1130033 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[73]  Titular : 

 ANTENNA CO., LTD.

  Endereço : Lapis Bldg. 6F, 3-3-5 Yakuin, Chuo-

-ku Fukuoka-shi Fukuoka 8100022 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[73]  Titular : 

 The University of Tokyo

  Endereço : 3-1, Hongo 7-chome, Bunkyo-ku, 

Tokyo 113-8654, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Kazuhisa SEKIMIZU

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680004722.1

Data de pedido 2016/02/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 107208040B 2021/06/25

[51]  Classificação : C12N1/20, A23L5/00, A23L33/10, 

A61K35/747, A61K38/00, A61P31/00, A61P37/04
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[54]  Título : 

 Bactéria de ácido láctico, activador de imunidade na-

tural originário da mesma, agentes preventivos e tera-

pêuticos contra infecções e bebidas e alimentos.

[57]  Resumo : 

NITE NPMD NITE BP-02005

Lactobacillus

1 16S rDNA

碱

肽

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/02/06  Japão

N.º 2015-022567

[21]  N.º : J/005109

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

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 NUTRIBIO

  Endereço : Zone Industrielle 80600 Doullens 

(FR)

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : M  Marieke VAN AU-

DENHAEGE , J-F  Jean-Francois FAIRISE

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680034729.8

Data de pedido 2016/06/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 107809909B 2021/05/11

[51]  Classificação : A23C9/142, A23C9/144, A23J1/20, 

A23J3/08

[54]  Título : 

 Método de produção da composição de proteína de 

leite desmineralizada adequada especialmente para 

a indústria de alimentos orgânicos, e composição de 

proteína de leite desmineralizada.

[57]  Resu mo : 

- 2 ,3,5,7,9,10,12

1,1a,1b - 1

15 - 16

17 - 18

19

85

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/25  França

N.º PCT/FR2015/000127

[21]  N.º : J/005111

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

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

  Endereço : 36

 CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, 

Shanghai 200135, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201511031504.0

Data de pedido 2015/12/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 105677801B 2021/06/08

[51]  Classificação : G06F16/901

[54]  Título : 

 Um tipo de método e sistema de processamento de da-

dos com base nos gráficos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005112

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

[24]  Data de despacho : 2021/09/10
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[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J A , J R , D A

, D J , T A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780043606.5

Data de pedido 2017/07/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 109476643B 2021/06/08

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D403/12, A61K31/4184, 

A61P35/00

[54]  Título : JAK 吡

 Derivados de «Pyrazolylaminobenzimidazole» que 

servem de inibidores JAK.

[57]  Resumo : I’

 

 R R1-R3

[30]  Prioridade : 2016/07/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/362208

[21]  N.º : J/005113

[22]  Data de pedido : 2021/08/04

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 FERNANDO THOME KREUTZ

  Endereço : Rua Cabral 895, Porto Alegre-RS, 

Brazil

  Nacionalidade :  Brasileira

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201380010142.X

Data de pedido 2013/01/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 104136040B 2021/05/25

[51]  Classificação : A61K39/00

[54]  Título : 

 Vacina de células cancerosas autólogas.

[57]  Resumo : 

MHCI MHCII MHCI

M HCII

M HC I I

MHCII

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/01/20  Estados Unidos 

da América N.º 61/589,123

[21]  N.º : J/005114

[22]  Data de pedido : 2021/08/04

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[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 ZL201680022475.8

Data de pedido 2016/05/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 107531642B 2021/06/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D233/56, C07D233/64, 

C07D409/12, A61P25/18

[54]  Título : 

 Derivados de imidazol.

[57]  R e s u m o : I R1

CH3 R1 CF3 CH2OH R1

R1 1 1-

- 噻 -3- R2

CH2OH C CH3 2OH R3 Cl F CF3

R4 F

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/04  União Euro-

peia N.º 15170671.0

[21]  N.º : J/005116

[22]  Data de pedido : 2021/08/05

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 PFIZER INC.
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  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A S  ANDERSON, Anna-

liesa Sybil, S K  HOISETH, Susan Kay, K

U  JANSEN, Kathrin Ute, J K  MORAN, 

Justin Keith, M E  RUPPEN, Mark E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710129205.3

Data de pedido 2013/03/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 107056901B 2021/05/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K14/22 ,  C 0 7 K16/12 , 

C12N15/31, A61K39/095, A61P31/04

[54]  Título : 

 Composições de neisseria meningitidis e métodos das 

mesmas.

[57]  Resumo : 肽

SEQ ID NO 71 95％

B

OR F2086 肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/03/09  Estados Unidos 

da América N.º 61/609,257

[21]  N.º : J/005117

[22]  Data de pedido : 2021/08/05

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENGINEE-

RING, LTD.

  Endereço : 3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa 220-8401, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980009265.9

Data de pedido 2019/03/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 111630139B 2021/06/22

[51]  Classificação : C10K1/34

[54]  Título : 

 Refinador de gás.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/03/14  Japão

N.º 2018-046161

[21]  N.º : J/005118

[22]  Data de pedido : 2021/08/05

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 CORELEX SHIN-EI CO., LTD.

  Endereço : 575-1, Nakanogo, Fuji-shi, Shizuoka 

4213306, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880020920.6

Data de pedido 2018/03/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 110505825B 2021/07/09

[51]  Classificação : A47K10/16

[54]  Título : 

 Método de fabricação de rolo de papel sem núcleo.

[57]  Resumo : 

1 1 2

1 2 2

1 3 3

3 3

4 4

3 3a

3b 3

3

1 2

4 3

3

  Figura : 
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[21]  N.º : J/005119

[22]  Data de pedido : 2021/08/05

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 

 313399

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810863822.0

Data de pedido 2018/08/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 108670878B 2021/06/04

[51]  Classificação : A61K8/42, A61K8/49, A61K8/9794, 

A61Q19/00, A61P37/08

[54]  Título : 

 Composição cosmética contra alergia na pele.

[57]  Resumo : D-

D-

[21]  N.º : J/005120

[22]  Data de pedido : 2021/08/06

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C , N R , C Q

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810895098.X

Data de pedido 2011/03/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 109040636B 2021/07/06

[51]  Classificação : H04N5/64, H04R3/12, H04R5/02, 

H04S7/00

[54]  Título : 

 Método de reprodução de áudio e sistema de reprodu-

ção de som.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/03/23  Estados Unidos 

da América N.º 61/316,579

[21]  N.º : J/005121

[22]  Data de pedido : 2021/08/06

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 GATEWAY AUTOART LIMITED

  Endereço : 68

19 B

 Unit B, 19F., Tsuen Wan International Centre, 68 

Wang Lung Street, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[73]  Titular : 

 GATEWAY AUTOART JAPAN CORPORATION

  Endereço : 2113-6, Tsuboi, Ichinomiya-Cho, Fue-

fuki-Shi, Yamanashi 4050077, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Kwan, Kelvin Yuet-Ming

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810425902.8

Data de pedido 2018/05/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 110450350B 2021/07/02

[51]  Classificação : B29C45/26, B29L31/40

[54]  Título : 

 Método de fabricação de corpo para modelo de carro.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[21]  N.º : J/005122

[22]  Data de pedido : 2021/08/06

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[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 ZL201680039376.0

Data de pedido 2016/06/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 107849044B 2021/06/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/10, C07D519/00, 

A61K31/438, A61P35/00

[54]  Título : DDR1 -

 Compostos de «Triaza-spirodecanones» que servem de 

inibidores DDR1.

[57]  Resumo : I

L R1 R5

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/07/03  União Euro-

peia N.º 15175259.9

[21]  N.º : J/005124

[22]  Data de pedido : 2021/08/09

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 HYOGO COLLEGE OF MEDICINE

  Endereço : 1-1, Mukogawa-cho, Nishinomiya-shi, 

Hyogo 6638501, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[73]  Titular : J

 J craft Co., Ltd.

  Endereço : 3-1-11, Techno-Stage, I zumi-sh i, 

Osaka 5941144, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[73]  Titular : 

 EuSense Medical Co., Ltd.

  Endereço : 3-12, Kasumi-cho, Nishinomiya-shi, 

Hyogo 6620052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  OKU, Yoshitaka,  

UENO, Hiroshi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680087213.X

Data de pedido 2016/07/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 109414371B 2021/07/09

[51]  Classificação : A61H99/00

[54]  Título : 

 Instrumento de treinamento de deglutição.

[57]  Resumo : 100

116a

116a

116c

116d

116d 116a

116e

  Figura : 

[21]  N.º : J/005125

[22]  Data de pedido : 2021/08/09

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 Shinnosuke ASAHARA

  Endereço : 559-49, Kameino, Fujisawa-shi Kana-

gawa 2520813 (JP)

  Nacionalidade :  Japonesa

[73]  Titular : 

 CYBERSTEP, INC.

  Endereço : 1-22-19, Izumi, Suginami-ku, Tokyo 

1680063, JP

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Shinnosuke ASAHARA

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880055164.0

Data de pedido 2018/08/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 111066320B 2021/05/14

[51]  Classificação : H04N19/107, A63F9/00, A63F9/30, 

H04N21/238, H04N21/6377

[54]  Título : 

 Dispositivo de publicação de imagem dinâmica, méto-

do, meio de gravação, sistema de publicação de ima-

gem dinâmica.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/08/31  Japão

N.º 2017-166379

[21]  N.º : J/005126

[22]  Data de pedido : 2021/08/09

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 182

C2 901

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610889253.8

Data de pedido 2016/10/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 107917942B 2021/06/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G01N27/30, G01N27/416, 

G01N33/86

[54]  Título : 

 Um tipo de sistema de eléctrodo, bem como tira de 

teste e instrumento contendo o mesmo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005127

[22]  Data de pedido : 2021/08/09

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 

218 A4 303A

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711169037.7

Data de pedido 2017/11/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108272787B 2021/05/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/352 , A61P 25/28 , 

A23L33/10, A23L2/52

[54]  Título : 7,8

 Uso de «7,8-dihydroxyflavone» no tratamento ou pre-

venção do declínio cognitivo associado ao envelheci-

mento.

[57]  Resumo : 7,8-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/11/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/424872

[21]  N.º : J/005129

[22]  Data de pedido : 2021/08/09

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 Candesant Biomedical

  Endereço : 27615 US HWY 27 STE 109, #245, 

Leesburg, Florida, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J M , C , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680022602.4

Data de pedido 2016/02/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 107530119B 2021/05/07

[51]  Classificação : A61B18/06, A61F7/03, A61F7/12

[54]  Título : 

 Dispositivos médicos destinados a gerar o calor e mé-

todos de tratamento usando os mesmos.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/19  Estados Unidos 

da América N.º 62/176,907

 2015/11/24  Estados Unidos da América

N.º 62/259,315

[21]  N.º : J/005130

[22]  Data de pedido : 2021/08/09

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENGINEE-

RING, LTD.

  Endereço : 3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa 220-8401, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780046296.2

Data de pedido 2017/11/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 109562319B 2021/07/20

[51]  Classificação : B01D53/14, C10K1/08, C10K1/34

[54]  Título : 

 Dispositivo de purificação de gás e método de purifica-

ção de gás.

[57]  Resumo : 

1 C O S 12

G1

C O S

14

G3

13 G2

16

G5

G5

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/11/22  Japão

N.º 2016-226753

[21]  N.º : J/005131

[22]  Data de pedido : 2021/08/10

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 MEDIBEACON, INC.

  Endereço : 425 N. New Ballas Rd., Suite 100, St. 

Louis, MO 63141, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor : R B  DOR SHOW, R I-

CHARD, B, S J  HANLEY, STEVEN, J., P I

 TARR, PHILLIP, I.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480061761.6

Data de pedido 2014/11/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 105873590B 2021/05/28

[51]  Classificação : A61K31/497

[54]  Título : 

 Composições e métodos destinados a avaliar a função 

do tubo digestivo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/11/11  Estados Unidos 

da América N.º 61/902,637

[21]  N.º : J/005132

[22]  Data de pedido : 2021/08/10

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça
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[72]  Inventor : , , 

, , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680031828.0

Data de pedido 2016/08/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 107683283B 2021/05/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D513/04, A61K31/542, 

A61P25/28

[54]  Título : BACE1

 Inibidores de Bace1.

[57]  Resumo : BACE1 I

[30]  Prioridade : 2015/08/12  União Euro-

peia N.º 15180767.4

[21]  N.º : J/005134

[22]  Data de pedido : 2021/08/11

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor :  RESCH, Barbara, 

 KJOERLING, Kristofer, 

 VILLEMOES, Lars

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201510680820.4

Data de pedido 2011/06/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 105261372B 2021/07/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G10L19/ 2 6 ,  G10L19/ 0 2 , 

G10L19/107, G10L19/20

[54]  Título : 

 Pós-filtro de onda selectivo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/07/02  Estados Unidos 

da América N.º 61/361,237

[21]  N.º : J/005135

[22]  Data de pedido : 2021/08/11

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  Endereço : 161 Gajeong-dong, Yuseong-gu Dae-

jeon 305-700, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610838882.8

Data de pedido 2011/12/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 107105237B 2021/06/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/11,  H0 4N19/13, 

H04N19/157, H04N19/169, H04N19/176, H04N19/196, 

H04N19/593, H04N19/70, H04N19/61

[54]  Título : 

 Aparelho de decodificação de vídeo e aparelho de co-

dificação de vídeo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/12/21  Coreia do Sul

N.º 10-2010-0131086
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 2011/02/24  C oreia do Su l N.º 10-2011-

0016610

 2011/05/18  C oreia do Su l N.º 10-2011-

0046785

 2011/12/21  C oreia do Su l N.º 10-2011-

0139469

[21]  N.º : J/005136

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : S , , 貟 , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680053672.6

Data de pedido 2016/09/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108055842B 2021/06/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D223/16, C07D401/04, 

A61K31/55, A61P29/00

[54]  Título : 酰 酰 䓬

 «Sulfinylphenyl» ou «Sulfonimidoylphenyl benzazepines».

[57]  Resumo : 酰

酰 䓬

X R1 R6

T L R

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/09/17  Ch ina

N.º PCT/CN2015/089868

[21]  N.º : J/005137

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.

  Endereço : 1-1-1, Ichigaya Kagacho, Shinjuku-ku, 

Tokyo 1628001, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880018709.0

Data de pedido 2018/03/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 110418720B 2021/05/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  B42D2 5/3 05,  B41M 3/14, 

B42D25/30

[54]  Título : 

 Gravador de informações.

[57]  Resumo : 

30

C1 C1

C2 30 C1

C2

C1 C2

C2

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/03/22  Japão

N.º 2017-055631

[21]  N.º : J/005138

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.

  Endereço : 1-1-1, Ichigaya Kagacho, Shinjuku-ku, 

Tokyo 1628001, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880018094.1

Data de pedido 2018/03/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 110402200B 2021/05/18

[51]  Classificação : B41M3/14, B41M3/06, B42D25/351, 

B42D25/378

[54]  Título : 

 Meio emissor de luz, meio de prevenção de falsificação 

e método para determinar a sua autenticidade.

[57]  Resumo : 

1

1A 2 2

1 3 2 4 2

1
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1 2

1 3 2

4 1

2

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/03/16  Japão

N.º 2017-051743

[21]  N.º : J/005139

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING 

COMPANY LTD.

  Endereço : 234 Church Street Suite 301 New Ha-

ven, CT 06520, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J E , A B , J C

, G R , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680025374.6

Data de pedido 2016/02/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 107567438B 2021/06/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D277/82, A61K31/428, 

A61P25/00, A61P25/28, A61P25/18, A61P25/22 , 

A61P25/24, A61P25/14, A61P25/26, A61P25/30

[54]  Título : 

 Pró-drogas de riluzol e seu uso.

[57]  Resumo : 

酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/03/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/127,684

[21]  N.º : J/005141

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910641159.4

Data de pedido 2019/07/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 110264398B 2021/05/28

[51]  Classificação : G06T3/00, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005142

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-HongKong Modern Service Industry Coo-

peration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910210075.5

Data de pedido 2019/03/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 109862208B 2021/07/02
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[51]  Classificação : H04N5/21

[54]  Título : 

 Método de processamento de vídeo, dispositivo, meio de 

armazenamento de computador e equipamento terminal.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005143

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 Newsoara Biopharma Co., Ltd.

  Endereç o : 

1690 3 413

 Room 413, Building 3, 1690 Cailun Road, Free Trade 

Zone, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Yuannian,  WANG, 

Wenyi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110204066.2

Data de pedido 2021/02/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 112552399B 2021/07/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/10 ,  C12N15/13, 

A61K39/42, A61K45/06, A61P31/14

[54]  Título : SARS-COV-2

 Anticorpo neutralizante anti-SARS-COV-2.

[57]  Resumo : SARS-COV-2

  Figura : 

[21]  N.º : J/005144

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : U , W , K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580065682.7

Data de pedido 2015/12/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 107001482B 2021/06/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K16/46, A61K 39/395, 

A61P35/0 0, A61P29/0 0, A61P37/02 , A61P19/02 , 

A61P21/00, A61P13/12, A61P19/08

[54]  Título : 

 Anticorpos multiespecíficos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/03  União Euro-

peia N.º 14196046.8

[21]  N.º : J/005145

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 OSTEOQC INC.

  Endereço : 3400 De Maisonneuve Ouest, Suite 

1050, Montreal, Quebec, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : D , J P , F S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480015473.7

Data de pedido 2014/03/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 105120863B 2021/06/04

[51]  Classificação : A61K31/437

[54]  Título : 碱

 Derivados de «alkyl-amine harmine» para a promoção 

do crescimento ósseo.

[57]  Resumo : I

I II III

I I I I I I
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/14  Estados Unidos 

da América N.º 61/785,306

[21]  N.º : J/005146

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[24]  Data de despacho : 2021/09/10

[73]  Titular : 

 HUGEL INC.

  Endereço : 61-20, Sinbuk-ro, Sinbuk-eup, Chun-

cheon-si, Gangwon-do, 24206, KR

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780052253.5

Data de pedido 2017/08/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 109640954B 2021/05/28

[51]  Classificação : A61K9/08, A61K47/18, A61K47/08, 

A61K47/12, A61K47/26, A61K38/48, A61K31/167

[54]  Título : 

 Formulação líquida contendo toxina botulínica e agen-

te de estabilização e método de preparação da mesma.

[57]  Resumo : 

pH

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/26  Coreia do Sul

N.º 10-2016-0109558

 2016/0 8 /31  C o r e i a d o S u l N.º P C T/

KR2016/009706

 2017/08/25  C oreia do Su l N.º 10-2017-

0108180

 2017/08/25  C oreia do Su l N.º 10-2017-

0108181

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/003726 2021/08/30

Modificação de 

sede

䌫

BLUEPRINT MEDICINES 

CORPORATION

45 Sidney Street, Cambridge, Massachusetts 

02139, United States of America

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

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.
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[21]  N.º : I/001648

[22]  Data de pedido : 2020/03/26

[71]  Requerente : 

  Endereço : 38 210

5 8

[72]  Inventor : , 

[51]  Classificação : A63F13/00

[54]  Título : 

 Sistema e método de jogo com probabilidades variáveis.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : I/001649

[22]  Data de pedido : 2020/04/03

[71]  Requerente : 

  Endereço : 38 210

5 8

[72]  Inventor : , , , 

[51]  Classificação : A63F13/00

[54]  Título : 

 Um sistema de jogo e um método de operação do siste-

ma de jogo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : I/001724

  N.º de pedido inicial : I/001251

[22]  Data de pedido : 2014/01/07

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Joe DiGiovanni

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Detecção de conluio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/01/07  Estados Unidos 

da América N.º 61/749,525

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000321

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

[71]  Requerente : 
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 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  FANG, Zhijun,  MA, 

Junsheng,  WANG, Xu,  WANG, Dong

[51]  Classificação : G06K9/00

[54]  Título : 

 Dispositivo de reconhecimento facial.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/03/23  China

N.º 202020378787.6

更正

Rectificações

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes: 

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/181976 2021 9 1 35

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 35, II 
Série, de 1 de Outubro de 2021)

Prestação de informações médicas; 
aconselhamento em saúde; serviços 
de telemedicina.

Prestação de informações médicas; 
aconselhamento em saúde; serviços 
de telemedicina, fornecimento de um 
website contendo gravações de video 
em linha não descarregáveis com 
informação sobre cuidados de saúde.

N/005713
N/005728
N/005730
N/005731
N/005733
N/005734
N/005735
N/005739
N/005740
N/005741
N/005742

2000 10 4 40

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 40, II 
Série, de 4 de Outubro de 2000)

Fraser and Neave Limited Fraser and Neave, Limited

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 14 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $567,920.00
(Custo desta publicação $ 567 920,00)
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AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Éditos

Faz-se público que, tendo sido instaurado o processo de 
infracção n.º 005/2021 pela Autoridade Monetária de Macau, 
contra o mediador de seguros n.º 1620/APS, Chao Chak Man, 
portador do BIRM n.º ---9154(3), por violação das alíneas a) e 
c) do artigo 9.º do regime jurídico do exercício da actividade 
de mediação de seguros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38/89/M, 
de 5 de Junho, na redacção que lhe é dada pela sua republi-
cação através do Regulamento Administrativo n.º 27/2001, e 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 14/2003, correm 
éditos de trinta dias contados da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial, notificando o autuado para, no prazo de 
dez dias, depois de findo o dos éditos, deduzir, por escrito, a 
defesa, bem como juntar ou requerer os meios de prova que 
entenderem, nos termos do artigo 36.º do mesmo regime jurídico.

Para os devidos efeitos, informa-se que o processo pode ser 
consultado pela interessada, no Edifício-Sede desta Autoridade, 
sito na Calçada do Gaio, números 24-26, em Macau, de segun-
da-feira a sexta-feira, da parte da manhã das 9,00 às 13,00 horas, 
e da parte da tarde das 14,30 às 17,45 horas.

Autoridade Monetária de Macau, aos 16 de Setembro de 
2021.

Pel’O Conselho de Administração:

O Presidente do Conselho de Administração, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

澳 門 金 融 管 理 局

告 示

1620/A P S

X X X9154 3

005/2021 27/2001

14/2003 38/89/

M a c

24 26

 $1,417.00
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CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Considerando que o Acórdão do Tribunal de Última Ins-
tância, no Processo n.º 89/2021, decidiu negar provimento ao 
recurso da decisão jurisdicional em matéria administrativa, 
continua a ser executado, a partir de 21 de Setembro de 2021, o 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 046/SS/2020, de 
15 de Maio de 2020, através do qual tinha sido aplicada a pena 
de demissão ao bombeiro n.º 460 121, Leong Tak Fai.

Corpo de Bombeiros, aos 29 de Setembro de 2021.

O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 872,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

(Concurso n.º: 2021/I01/AP/MPE)

Torna-se público que, nos termos do 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», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no 
Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito em Macau, 
na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar A (horário 
de consulta: de segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas 
electrónicas da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) e dos SAFP 
(http://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova de 
conhecimentos (prova prática de técnica de condução) dos can-
didatos ao concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-

trativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 28 de Abril de 
2021, para o preenchimento de um lugar vago de motorista de 
pesados, 2.º escalão, da carreira de motorista de pesados, 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, até ao termo da 
validade do concurso.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 23 de Setembro de 
2021.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

消 防 局

通 告

89/2021

046/SS/2020

460121

 

 $872.00

懲 教 管 理 局

公 告

2021/I01/AP/MPE

23/2017 14/2016

8 A

http://www.dsc.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 况

 $1,620.00
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教 育 及 青 年 發 展 局

公 告

AE01/2021

23/2017

14/2016

7-9

http:// www.dsedj.gov.mo

 

 $1,224.00

衛 生 局

名 單

A09/FAR/2021

1.º  ................................................................... 68.90

2.º  ................................................................... 62.95

3.º  ................................................................... 62.90

4.º  ................................................................... 62.85

5.º  ................................................................... 62.65

6.º  ................................................................... 62.15

7.º  ................................................................... 61.80

8.º  ................................................................... 58.75

9.º  ................................................................... 57.00

10.º  ................................................................... 54.30

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se público que se encontra afixado e pode ser consul-
tado, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e também no 
website desta Direcção de Serviços: http://www.dsedj.gov.mo), 
o aviso sobre o local, data e hora da prova de conhecimentos 
(prova escrita) relativa ao concurso de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar da carreira de auxiliar de 
ensino, 1.º escalão (apoio ao trabalho pedagógico) (Número de 
referência: AE01/2021), em regime de contrato administrativo 
de provimento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 21, II Série, de 26 de Maio de 2021, nos termos do artigo 
27.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017. 

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 29 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. do Concurso n.º A09/FAR/2021)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso, 
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 
de treze lugares de farmacêutico sénior, 1.º escalão, da carreira 
de farmacêutico do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 17 de 
Março de 2021:

Candidatos aprovados: valores

1.º Ieong Iat Kuan  ............................................................ 68,90 

2.º Lei Chi Ieong  .............................................................. 62,95 

3.º Lei Joao ........................................................................ 62,90 

4.º Lao Lan Chan .............................................................. 62,85 

5.º Wong Ka Pek ............................................................... 62,65 

6.º Ng Lao Kun .................................................................. 62,15 

7.º Lei Keng Man .............................................................. 61,80 

8.º Lou Im Chao ................................................................ 58,75 

9.º Wong Oi Wa ................................................................. 57,00 

10.º Wu Kit Hang ................................................................ 54,30 
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11.º  ................................................................... 54.05

12.º  ................................................................... 52.15

13.º  ................................................................... 51.25

23/2017 14/2016

 

 

   

 $2,480.00

公 告

01221/02-AUX

C1

Candidatos aprovados: valores

11.º Choi Fong Chon .......................................................... 54,05 

12.º Chon Iao Pang ............................................................. 52,15 

13.º Wong Weng U .............................................................. 51,25 

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 da presente lista 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 da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Setembro de 2021).

Serviços de Saúde, aos 6 de Setembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Lei Sai Ian, chefe da Divisão de Farmacovigilância 
e Farmacoeconomia.

Vogais efectivos: Cheang Im Hong, chefe da Divisão de Inspec-
ção e Licenciamento; e

Ung Sam In, farmacêutico sénior.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 01221/02-AUX)

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 dois lugares vagos, em regime de contrato administrativo 
de provimento, de auxiliar, 4.º escalão, da carreira de auxiliar, 
área de cozinheiro, dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a 
verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 de Ju-
nho de 2021, a prova de conhecimentos (prova prática) terá a 
duração de uma hora e será realizada no dia 19 de Outubro de 
2021, às 17,00 horas, no seguinte local:

— Andar C1, Cozinha do Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, dos Serviços de Saúde.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 
realização da prova prática, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, encontram-se afixadas na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Con-
de 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 pági-
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ht tp://w w w.s sm.gov.

mo/ http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,620.00

A01/ENF-CHE/2021

23/2017

14/2016

http://www.ssm.gov.mo

 

 $1,065.00

A10/FAR/2021

23/2017 14/2016

http://www.ssm.gov.mo

 

 $1,065.00

na electrónica dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.
mo/, e na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.
gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 29 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

(Ref. do Concurso n.º A01/ENF-CHE/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 entrevista profissional dos candidatos ao 
concurso de acesso, condicionado, documental, entrevista pro-
fissional e discussão pública de currículo, para o preenchimen-
to de treze vagas de enfermeiro-chefe, 1.º escalão, da carreira 
de enfermagem do quadro dos Serviços de Saúde, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2021.

Serviços de Saúde, aos 29 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

 (Ref. do Concurso n.º A10/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 Admi-
nistrativo n.º 23/2017, se encontram afixados, 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 conheci-
mentos dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, 
de prestação de provas, para o preenchimento de quatro lugares 
de farmacêutico consultor sénior, 1.º escalão, da carreira de 
farmacêutico do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 
aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 21 de Abril 
de 2021.

Serviços de Saúde, aos 29 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)
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 $1,734.00

醫 療 專 業 委 員 會

通 告

5/2021

18/2020

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

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 do quadro de técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área jurídica, 
do Instituto de Acção Social, e dos que vierem a verificar-se, 
neste Instituto, até ao termo da validade do concurso, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 de Junho de 2021, 
em virtude da epidemia provocada pela Pneumonia causada 
pelo novo tipo de coronavírus e em articulação com o trabalho 
de prevenção e combate à epidemia, a data da prova de conhe-
cimentos (prova escrita) do concurso em causa, com a duração 
de três horas, inicialmente marcada para o dia 9 de Outubro de 
2021, às 15,00 horas, foi alterada para o dia 31 de Outubro de 
2021, às 10,00 horas, no auditório da Sheng Kung Hui Escola 
Choi Kou (Macau), sita na Avenida do Dr. Francisco Vieira 
Machado, n.º 266, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candida-
tos pelas salas, onde os mesmos se devem apresentar para a 
realização da prova de conhecimentos (prova escrita), bem 
como outras informações de interesse dos candidatos, encon-
tram-se afixadas no quadro de anúncios da sede do Instituto de 
Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, po-
dendo ser consultadas no local indicado dentro do horário de 
expediente (de 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 elec-
trónicas deste Instituto (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.
safp.gov.mo).

Instituto de Acção Social, aos 29 de Setembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

CONSELHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Aviso

Deliberação n.º 5/2021/Plenário

Nos termos da alínea 1) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 18/2020 
(Regime da qualificação e inscrição para o exercício de activi-
dade dos profissionais de saúde), o Conselho dos Profissionais 
de Saúde reunido em 8.ª sessão ordinária, de 24 de Setembro 
de 2021, deliberou:

1. É aprovado o «Código deontológico dos profissionais de 
saúde», constante do anexo à presente deliberação e que dela 
faz parte integrante.
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一般原則

2. A presente deliberação entra em vigor no dia 1 de Outubro 
de 2021.

Conselho dos Profissionais de Saúde, aos 24 de Setembro de 
2021.

O Presidente, Lei Chin Ion.

––––––––––

ANEXO

Código deontológico dos profissionais de saúde

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º

Objecto

O presente anexo define o código deontológico dos profissio-
nais de saúde, doravante designado por código deontológico.

Artigo 2.º

Independência dos profissionais de saúde

1. Salvo disposição especial em contrário, o profissional de 
saúde, no exercício da sua profissão, é técnica e deontologica-
mente independente e responsável pelos seus actos, não poden-
do, no exercício das suas funções, ser subordinado à orientação 
técnica e deontológica de estranhos à sua profissão.

2. O disposto no número anterior não contraria a existência 
de hierarquias técnicas institucionais, legal ou contratualmente 
estabelecidas, não podendo, em caso algum, o profissional de 
saúde ser constrangido a praticar, no exercício das suas fun-
ções, actos contrários à sua vontade.

Artigo 3.º

Deveres no exercício da profissão

1. O profissional de saúde deve exercer a sua profissão com o 
maior respeito pelo direito à saúde dos utentes e da comunidade.

2. O profissional de saúde não deve considerar o exercício da 
sua profissão como uma actividade orientada para fins lucrativos, 
sem prejuízo do seu direito a uma justa remuneração, devendo 
a profissão ser fundamentalmente exercida em benefício dos 
utentes e da comunidade.

3. O profissional de saúde deve, designadamente, abster-
-se de práticas não justificadas pelo interesse do utente ou que 
pressuponham ou criem falsas necessidades de consumo.

Artigo 4.º

Publicidade, divulgação e expressão da 
actividade profissional

1. Sem prejuízo do disposto no capítulo III do presente código 
deontológico, é proibida ao profissional de saúde toda a espécie 
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de publicidade, designadamente, por reclamos, circulares, 
anúncios, meios de comunicação social ou por qualquer outra 
forma, directa ou indirecta, de publicidade profissional.

2. É especialmente vedado ao profissional de saúde:

1) Promover, fomentar ou autorizar notícias referentes a me-
dicamentos, métodos de diagnóstico ou de terapêutica, resulta-
dos dos cuidados de saúde que haja ministrado no exercício da 
sua profissão, casos clínicos ou outras questões profissionais a 
si confiadas ou de que tenha conhecimento, com intuitos pro-
pagandísticos próprios ou da instituição ou estabelecimento 
onde exerce a sua actividade;

2) Consentir a divulgação de agradecimentos públicos, qual-
quer que seja o meio de comunicação utilizado, relativos à sua 
qualidade profissional ou ao resultado dos cuidados de saúde 
que haja ministrado.

Artigo 5.º

Qualidade na prestação dos cuidados de saúde

O profissional de saúde que aceite o encargo ou tenha o dever 
de atender um utente obriga-se por esse facto à prestação dos 
melhores cuidados de saúde ao seu alcance, agindo com cor-
recção e delicadeza, no exclusivo intuito de promover ou resti-
tuir a saúde e suavizar os sofrimentos, no pleno respeito pela 
dignidade do ser humano.

Artigo 6.º

Respeito pela vida humana

 O profissional de saúde deve guardar respeito pela vida humana 
desde o momento do seu início até ao momento do fim da vida.

Artigo 7.º

Experimentação humana

A experimentação humana deve observar os princípios éticos 
aplicáveis à investigação médica em seres humanos constantes 
na Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial, 
bem como em disposições legais ou regulamentares vigentes na 
Região Administrativa Especial de Macau, doravante abrevia-
damente designada por RAEM.

Artigo 8.º

Segredo profissional

O segredo profissional impõe-se a todos os profissionais de 
saúde e constitui matéria de interesse moral e social.

Artigo 9.º

Honorários

1. Na fixação de honorários deve o profissional de saúde pro-
ceder com justo critério, atendendo à importância do serviço 
prestado, à gravidade da doença, ao tempo despendido, à sua 
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diferenciação técnica, ao valor dos equipamentos utilizados e 
aos preços normalmente cobrados na RAEM pela prestação 
de serviços semelhantes.

2. O profissional de saúde deve expor, no local do exercício 
da sua actividade, o preçário indicativo dos actos médicos que 
pratica, em conformidade com as normas e instruções técnicas 
para o exercício da sua profissão em vigor.

3. Caso o tratamento do utente implique a prática reiterada 
ou prolongada de actos médicos, o profissional de saúde deve 
informar o utente da previsão total dos seus honorários, deven-
do enumerar e quantificar o valor dos serviços a prestar.

4. É lícita a cobrança de honorários resultantes de serviços 
não previstos no programa inicial de tratamento do utente que 
se revelem necessários devido à ocorrência de situações excepcio-
nais ou imprevisíveis, desde que o profissional de saúde infor-
me o utente sobre o ocorrido logo que possível.

Artigo 10.º

Responsabilidade perante a comunidade

1. Seja qual for o seu estatuto profissional, o profissional de 
saúde deve, com pleno respeito pelos preceitos deontológicos, 
prestar colaboração e apoio às entidades prestadoras de cuida-
dos de saúde, públicas ou privadas.

2. O profissional de saúde pode cessar a sua actividade pro-
fissional em caso de grave violação dos direitos, liberdades e 
garantias individuais dos utentes que lhe estão confiados, ou 
em caso de grave violação da dignidade, liberdade e indepen-
dência da sua actividade profissional.

Artigo 11.º

Relações entre os profissionais de saúde

Os profissionais de saúde devem, nas relações entre si e com 
outros profissionais, respeitar a independência e dignidade 
profissional de cada um.

CAPÍTULO II

Deveres dos profissionais de saúde

Artigo 12.º

Proibição de discriminação

O profissional de saúde deve prestar a sua actividade profis-
sional de forma não discriminatória, sem prejuízo do disposto 
no presente código deontológico.

Artigo 13.º

Situação de urgência

O profissional de saúde deve, nos limites das suas qualifica-
ções e competências, prestar tratamento de urgência a pessoas 
que se encontrem em perigo.
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Artigo 14.º

Incidentes súbitos de natureza pública

Em caso de incidentes súbitos de natureza pública, o profis-
sional de saúde, sem abandonar os seus utentes, deve pôr-se à 
disposição das autoridades competentes para prestar os servi-
ços profissionais que, nessas circunstâncias, sejam necessários 
e possíveis.

Artigo 15.º

Actualização científica e elevação técnica

O profissional de saúde deve permanentemente actualizar os 
seus conhecimentos científicos e elevar os seus níveis técnicos.

Artigo 16.º

Dignidade

Em todas as circunstâncias deve o profissional de saúde ter 
comportamento público e profissional adequado à dignidade 
da sua profissão.

CAPÍTULO III

Publicidade, divulgação e expressão da 
actividade profissional

Artigo 17.º

Publicitação da actividade profissional

São admitidas as seguintes formas de publicidade, desde que 
em conformidade com o presente código deontológico:

1) Afixação de tabuletas e de reclamos no exterior dos con-
sultórios;

2) Utilização de cartões de visita, de papel timbrado e de 
receitas;

3) Publicação de anúncios em jornais, revistas e publicações 
de carácter geral, na internet e nas plataformas de redes sociais.

Artigo 18.º

Anúncios da actividade profissional

Os anúncios da actividade profissional só podem conter as 
seguintes menções:

1) Nome do profissional de saúde ou designação do estabele-
cimento;

2) Indicação da profissão ou da actividade exercida;

3) Indicação do grau académico ou profissional;

4) Horário de funcionamento ou atendimento.

第三章

專業活動的廣告、宣傳及表述
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Artigo 19.º

Divulgação de publicidade

A divulgação de publicidade em jornais ou revistas de 
carácter geral e em publicações classificadas, bem como a 
divulgação de informações na internet e nas plataformas de 
redes sociais, tem de revestir forma discreta e prudente, com 
respeito pelas menções constantes no artigo anterior.

Artigo 20.º

Publicação de estudos, investigações ou 
descobertas científicas

A publicação de estudos, investigações ou descobertas cien-
tíficas pode ser livremente feita através de revistas ou de outras 
publicações de carácter estritamente técnico-científico.

Artigo 21.º

Colaboração com os meios de comunicação social

Sempre que um profissional de saúde participe em entre-
vistas, programas ou rubricas radiofónicas, televisivas ou na 
imprensa de carácter não científico, ou em qualquer serviço 
disponível na internet, deve observar as seguintes regras de 
conduta:

1) O profissional de saúde não pode utilizar os meios de 
comunicação social com fins de autopromoção à sua actividade 
profissional ou de angariação de clientela;

2) As informações a fornecer devem ser objectivas e correc-
tas do ponto de vista técnico, de acordo com os conhecimentos 
do momento, e devem ter por fim a promoção da educação da 
população;

3) Os assuntos devem ser expostos de forma a evitar qual-
quer publicidade à sua pessoa ou à instituição ou estabeleci-
mento onde exerce a sua actividade;

4) O profissional de saúde deve ser discreto;

5) O profissional de saúde deve tomar as medidas razoáveis 
para garantir que os materiais publicados ou difundidos, seja 
pelo seu conteúdo ou pela forma como são referidos, não dão a 
impressão de que o público é encorajado a marcar consultas ou 
tratamentos com ele ou nas instituições ou estabelecimentos a 
ele associados;

6) O profissional de saúde deve garantir que os materiais 
referidos na alínea anterior não são utilizados, directa ou indi-
rectamente, para a promoção comercial de quaisquer produtos 
de saúde ou serviços médicos;

7) O profissional de saúde não deve fomentar nem autorizar 
notícias referentes à sua pessoa e que possam, de alguma forma, 
consubstanciar publicidade à sua actividade profissional.
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CAPÍTULO IV

Qualidade na prestação dos cuidados de saúde

Artigo 22.º

Dever de respeito

No exame clínico do utente, a idade, o sexo do utente e a 
natureza da doença são elementos que devem ser tidos em con-
sideração.

Artigo 23.º

Condições de exercício

O profissional de saúde deve procurar exercer a sua profissão 
em condições que não prejudiquem a qualidade dos seus ser-
viços e da sua acção, não aceitando situações de interferência 
externa que lhe cerceiem a liberdade de fazer juízos clínicos e 
éticos.

Artigo 24.º

Respeito pelas qualificações e competências

1. O profissional de saúde não deve ultrapassar os limites das 
suas qualificações e competências.

2. Nas situações que lhe pareçam adequadas, o profissional 
de saúde deve pedir a colaboração de outro profissional ou re-
comendar ao utente um colega que julgue mais qualificado.

Artigo 25.º

Objecção de consciência

1. O profissional de saúde tem o direito de recusar a prática 
de acto da sua profissão quando tal prática entre em conflito 
com a sua consciência moral, religiosa ou humanitária, ou con-
tradiga o disposto no presente código deontológico.

2. A objecção de consciência referida no número anterior 
não pode ser invocada em situação urgente e que implique perigo 
de vida ou grave dano para a saúde, se não houver outro profis-
sional de saúde disponível a quem o utente possa recorrer.

Artigo 26.º

Livre escolha do utente

O utente tem o direito de escolher livremente o seu profis-
sional de saúde, nisso residindo um princípio fundamental da 
relação entre o utente e o profissional de saúde e que este deve 
respeitar e defender.

Artigo 27.º

Imparcialidade

1. O profissional de saúde, ao ajudar o utente na escolha de 
outro profissional, deve guiar-se apenas pela sua consciência 
profissional e pelo interesse daquele.

第四章

提供醫療服務的質素
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2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o profissio-
nal de saúde pode livremente recomendar ao utente quaisquer 
instituições ou estabelecimentos prestadores de cuidados de 
saúde, seja qual for a sua natureza e independentemente do 
sector ou organização em que, funcionalmente, aquele se integre.

3. O profissional de saúde deve tomar decisões ditadas apenas 
pela ciência e pela sua consciência, adoptando sempre uma 
conduta correcta.

CAPÍTULO V

Segredo profissional

Artigo 28.º

Âmbito do segredo profissional

1. O segredo profissional abrange todos os factos que tenham 
chegado ao conhecimento do profissional de saúde no exercício 
da sua profissão ou por causa dela, e compreende especialmente:

1) Os factos revelados directamente pelo utente, por outrem 
a seu pedido ou por outra pessoa com quem tenha contactado 
durante a prestação de cuidados ou por causa dela;

2) Os factos apercebidos pelo profissional de saúde, prove-
nientes ou não da observação clínica do utente ou de outras 
pessoas;

3) Os factos comunicados por outro profissional de saúde 
obrigado, quanto aos mesmos factos, a segredo profissional.

2. A obrigação de segredo existe quer o serviço solicitado 
tenha ou não sido prestado e quer seja ou não remunerado.

3. O segredo é extensivo a todas as categorias de utentes, 
incluindo os assistidos por entidades prestadoras de cuidados 
de saúde.

4. O segredo mantém-se após a morte do utente.

5. É expressamente proibido ao profissional de saúde enviar 
utentes para fins de diagnóstico ou terapêutica a qualquer 
entidade não vinculada a segredo profissional, a menos que 
para tal obtenha o seu consentimento expresso ou que o envio 
não implique revelação do segredo.

Artigo 29.º

Escusa do segredo profissional

Excluem-se do segredo profissional:

1) O consentimento do utente ou do seu representante legal 
quando a revelação não prejudique outras pessoas com interesse 
na manutenção do segredo;

2) O que for absolutamente necessário à defesa da dignidade, 
da honra e dos legítimos interesses do profissional de saúde e 
do utente, não podendo em qualquer destes casos o profissional 
de saúde revelar mais do que o necessário, nem o podendo fazer 
sem prévia autorização do CPS;

3) A declaração obrigatória de doenças transmissíveis.
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Artigo 30.º

Precauções que não violam o segredo profissional

A obrigação do segredo profissional não impede que o pro-
fissional de saúde tome as precauções necessárias, promova 
ou participe em medidas de defesa sanitária, indispensáveis à 
salvaguarda da vida e saúde de pessoas, nomeadamente dos 
membros da família e outras que residam ou se encontrem no 
local onde estiver o utente.

Artigo 31.º

Intervenção em processos administrativos ou judiciais

1. Sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, o profis-
sional de saúde que nessa qualidade seja convocado como 
testemunha ou perito para comparecer perante a autoridade 
que o convocou, não pode prestar declarações ou produzir 
depoimento sobre matéria de segredo profissional, excepto nas 
situações previstas nas alíneas 1) e 2) do artigo 29.º.

2. Quando, nas situações referidas no número anterior, o 
profissional de saúde invoque o dever de segredo profissional, 
pode solicitar ao CPS declaração que ateste a natureza inviolá-
vel do segredo no processo administrativo ou judicial em causa.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Artigo 32.º

Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões relativas ao presente código deontológico 
são esclarecidas pelo CPS.

Artigo 33.º

Normas complementares

Tendo em conta as especificidades de cada profissão, o CPS 
pode desenvolver as regras do presente código deontológico 
através de normas e instruções técnicas para o exercício da 
profissão.

(Custo desta publicação $ 20 045,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

(Concurso Público n.º 006/DSAMA/2021)

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para «Pres-
tação do serviço de manutenção dos sistemas eléctricos e 
mecânicos e sistemas de abastecimento e drenagem de água 

第六章
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 $20,045.00

海 事 及 水 務 局

公 告

006/DSAMA/2021
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à DSAMA», publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 37, II Série, de 15 de Setembro 
de 2021, foram prestados esclarecimentos, pela entidade que 
realiza o concurso, nos termos do ponto 6 do programa do con-
curso, e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta, durante o horário na Divisão Financeira do Departa-
mento de Administração e Finanças da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água, sita na Calçada da Barra, 
Quartel dos Mouros, e também se encontram disponíveis na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água (http://www.marine.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 27 de Setembro de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Aviso

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 conhecimentos 
(prova escrita) do concurso de avaliação de competências pro-
fissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformi-
zada, para o preenchimento de dois lugares vagos de topógrafo 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de topógrafo, do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 
(DSCC), 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 15, II Série, de 14 de Abril de 2021, a ser realizada no dia 9 
de Outubro do corrente ano, vai ser adiada, sendo a nova data 
de 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.dscc.gov.mo) e da Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 28 de 
Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Vicente Luís Gracias.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)
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