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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Proc. Falência n.º CV3-21-0005-CFI 3.º Juízo Cível

Requerente: Café Deco Macau Limitada (
), com sede em Macau, na Alameda Dr. Carlos 

D’Assumpção 160-206, Tong Nam Ah Central Comércio, 7.º 
andar E.

O Dr. Chan Chi Weng, Mm.º Juiz de Direito do 3.º Juízo Cível 
do Tribunal Judicial de Base da RAEM.

Faz saber que, por sentença de 17 de Novembro de 2021, 
proferida nos presentes autos, foi declarada a falência do re-
querente Café Deco Macau Limitada (

), registada na Conservatória dos Registos Comercial e de 
Bens Móveis sob o número 26007(SO), com sede em Macau, 
na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção 160-206, Tong Nam Ah 
Central Comércio, 7.º andar E, 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 nomeada administradora judicial a Sr.ª Dr.ª Chao Sio 
Ngan, advogada, com domicílio em Macau, na Avenida da 
Praia Grande, n.º 409, Edf. China Law, 9.º andar «B» e «C», 
Macau.

Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor 
que serão devidamente afixados nos locais que a lei determina.

Tribunal Judicial de Base, aos 7 de Dezembro de 2021.

O Juiz de Direito, Chan Chi Weng.

O Escrivão Judicial Principal, Sun Kuan Pok.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Chan Sio Lin, viúva de U Wai Hong, que 
foi auxiliar, aposentado, do então Estabelecimento Prisional 
de Macau, tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada 
pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito à per-
cepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, 
no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do pre-
sente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem 
os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será resol-
vida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 10 de Dezembro de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
M. C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 827,00)
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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/182720

[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 : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos, nomeada-

mente unidades de distribuição e difusores de óleos 

essenciais (para purificação do ar); unidades dispen-

sadoras de fragrâncias para ambientes e difusores de 

ar para a distribuição de fragrâncias ambientais para 

a purificação do ar, nomeadamente unidades de distri-

buição na forma de cabeças para distribuição de aro-

mas (para purificação do ar).

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/533,795

[210]  N.º : N/182796

[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 : 9

[511]  Produtos : 

㩦

USB

C D DV D

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182797

[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 : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182800

[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 : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183411

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; cartão (não trabalhado, semi-

-trabalhado ou para papelaria); caixas de cartão; sacos, 

saquetas e folhas de embrulho de papel ou plástico; 

películas plásticas para embalagem; folhas (papelaria); 

material impresso, cartas em bloco; instrumentos de 

escrita; artigos para encadernação, clichés; papelaria; 

adesivos (materiais pegajosos) para papelaria ou para 

uso doméstico; autocolantes; porta-lápis, lápis, estojos 

de lápis; pincéis para escrever; papel de carta, papel 

químico; pedras de tinta (recipientes de tinta); carim-

bos (selos); materiais para artistas, pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório (excepto mobiliá-

rio); material de instrução e ensino (excepto apare-

lhos); cartazes, periódicos; revistas (periódicos); jor-

nais; publicações impressas; prospectos; almanaques, 

brochuras, cadernos, catálogos; calendários; álbuns; 

livros; mapas, mapas geográficos; cartões de boas fes-

tas; postais; pinturas (quadros) e obras caligráficas; 

fotografias (impressas); litografias, gravuras; pinturas 

(quadros); obras de arte gravadas; obras de arte lito-

grafadas; aguarelas; moldes para costura; modelos de 

bordados; caixas de chapéus (caixas); papel higiénico; 

guardanapos de papel; toalhas de mesa de papel; eti-

quetas não de tecido; toalhas de papel para remoção 

de maquilhagem; máquinas de selar (para escritórios); 

selos para carimbar; decalques; sinalizadores de papel 

ou cartão; vouchers (cupões impressos), cupões de des-

conto impressos, bilhetes (bilhetes impressos); cheques 

de oferta para pagamento; cartões de fidelidade não 

magnéticos; cartões de identificação não magnéticos; 

cartões telefónicos (excepto magnéticos).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14  França

N.º 204712122

[210]  N.º : N/183412

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; actividades culturais, des-

portivas e de entretenimento; actividades e eventos 

desportivos e culturais; organização e realização de 

exposições para fins culturais, educativos e científicos; 

organização e realização de colóquios, conferências, 

workshops de formação, congressos, desfiles e seminá-

rios relacionados com a beleza e/ou moda; organização 

de desfiles de moda para fins de entretenimento; servi-

ços de educação e formação relacionados com a beleza 

e/ou moda; publicação e edição de livros, revistas e 

impressos e publicações electrónicas relacionadas com 

a beleza e/ou moda; publicação de cartazes, postais; 

produção de cassetes de vídeo; edição de programas 

de rádio e televisão; fornecimento de publicações elec-

trónicas online, música, entrevistas, vídeos (não des-

carregáveis), fornecimento de entretenimento através 

de podcasts (não descarregáveis).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14  França

N.º 204712122

[210]  N.º : N/183562

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

[730]  Requerente : Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 

55102, United States of America
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/641,011

[210]  N.º : N/184712

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : Faith in Nature Limited

  Endereço : Faith House, James Street, Radcliffe, 

Manchester, M26 1LN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos naturais para o 

cuidado da pele; cosméticos naturais, preparações e 

substâncias não medicinais para o cuidado, condicio-

namento, tonificação, firmeza, hidratação, embeleza-

mento e limpeza da pele, face, olhos, corpo, mãos, pés, 

pernas, cabelo e couro cabeludo; toalhetes para uso 

cosmético, toalhetes impregnados com preparações de 

limpeza; toalhetes para remoção de maquilhagem, toa-

lhetes impregnados com cosméticos para uso de toilet-

te; preparações e substâncias para o cabelo, champôs, 

amaciadores para o cabelo; sabões/sabonetes, prepa-

rações e substâncias para banho e duche; cremes e lo-

ções para a pele; desodorizantes, óleos essenciais, pre-

parações de lavagem, limpeza e abrasivas; detergentes, 

preparações e substâncias para lavagem da roupa; 

amaciadores para tecidos, preparações e substâncias 

para limpeza e lavagem para máquinas de lavar loiça, 

produtos para limpeza de casas de banho, preparações 

para limpeza e polimento para uso doméstico; líquidos 

de lavagem, óleos e substâncias de aromaterapia; toa-

lhetes de papel impregnados com soluções removedo-

ras de maquilhagem; toalhetes de papel impregnados 

com preparações e substâncias de limpeza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184714

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : Faith in Nature Limited

  Endereço : Faith House, James Street, Radcliffe, 

Manchester, M26 1LN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e artigos feitos desses 

materiais (não incluídas noutras classes); toalhitas de 

papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184742

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Sta-

tion, New Jersey 08889, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184783

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

[730]  Requerente : DESIGN IDEAS, LTD.

  Endereço : 2521 Stockyard Road, Springfield, 

Illinois 62708, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Bancos [mobiliário]; sapateiras [mo-

biliário]; prateleiras empilháveis em malha de arame 

[mobiliário]; prateleiras, estantes de suporte e suportes 

de apoio [mobiliário] para colocação de recipientes, 

cestos e gavetas; prateleiras de mesa sobrepostas em 

malha de arame [mobiliário].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/07  Estados Unidos 

da América N.º 90/453,772

 2021/01/07  WIPO N.º 1 593 522

[210]  N.º : N/184799

[220]  Data de pedido : 2021/07/06
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[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Tratamento de materiais compostos, 

plástico, metal, borracha, fibra de vidro e materiais de 

reforço de fibra, materiais de reforço de fibra de car-

bono, materiais de reforço de fibra híbrida; tratamento 

de materiais para o fabrico de recipientes de alta e 

baixa pressão, cilindros e recipientes para gás, fluidos, 

ar e produtos químicos, fabrico de válvulas e equipa-

mentos para válvulas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/01/06  Noruega

N.º 202100063

[210]  N.º : N/184940

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 G1 THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 27709

700 200

 700 Park Offices Drive, Suite 200, Research Triangle 

Park, North Carolina United States 27709

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/483,777

[210]  N.º : N/184941

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 G1 THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 27709

700 200

 700 Park Offices Drive, Suite 200, Research Triangle 

Park, North Carolina United States 27709

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/483,777

[210]  N.º : N/185047

[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 : 36

[511]  Serviços : Seguros; seguros de viagem; seguros 

para imobiliário; seguros para carros motorizados; 

seguros de saúde e doenças graves; seguro de vida; 

informações sobre seguros de viagem, imobiliários, 

carros motorizados, saúde, doenças graves e seguro de 

vida; serviços de cartão de crédito, débito e de cartões 

de valor armazenado, serviços de cartões de descon-

to, serviços de cartões de recompensa (financeira); 

serviços de crédito relacionados com viagem; emissão 

e remissão de vales de viagem; trocas e remissão de 

crédito através de programas de prémios e de esque-

mas e incentivos de fidelização; serviços de cartão ou 

cupões de descontos para viagens; serviços de cartão 

ou cupões de descontos a membros de um clube de 

viagem ou programa de viagem; organização de des-

contos para membros de programas de recompensa 

de viagens e/ou de fidelização de clientes; emissão de 

títulos de valor relacionados com esquemas de fideli-

zação de clientes; angariação de fundos; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamento 

e investimento em projectos de redução de emissões; 

investimento em programas e projectos de compensa-

ção de carbono; investimento em fundos de redução 

de emissões; emissão de vouchers de oferta pré-pagos; 

emissão de ordens de pagamento de valores na nature-

za de garantias de oferta; emissão de vouchers, emis-

são de cartões de oferta pré-pagos; transferência de 
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pagamentos para terceiros através da internet; serviços 

financeiros na natureza dos serviços de facturação e 

processamento de pagamentos; serviços de pagamento 

electrónico de compras e pagamento electrónico de 

facturas; serviços bancários on-line e serviços finan-

ceiros; serviços de investimento; avaliação financeira 

(seguro, bancário, imobiliário); serviços financeiros e 

de gestão de activos; serviços de informação e aconse-

lhamento relacionados com todos os acima ditos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Hong Kong, 

China N.º 305509873

[210]  N.º : N/185077

[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 : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

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

deo; serviços de consultadoria de hardware e software 

de computador; programação de computadores; con-

cepção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de 

hardware, software informático e periféricos de com-

putador; fornecimento de software não descarregável 

on-line; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; serviços de consultoria de dados e seguran-

ça de computadores; serviço de criptografia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou soft-

ware de computador on-line; manutenção, reparação 

e actualização de software informático e aplicações; 

serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução 

de problemas de hardware e software de computador, 

e serviços de apoio informático ao cliente; serviços 

de criação, concepção e manutenção de sítios web; 

serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção/pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Jamaica

N.º 82434

[210]  N.º : N/185236

[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 : 36

[511]  Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; assuntos imobiliários; serviços de segura-

dora; serviços de financiamento; serviços imobiliários, 

nomeadamente, aluguer e gestão de propriedade in-

dustrial para terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185240

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; provisão de 

formação; serviços de entretenimento; actividades 

culturais e desportivas; serviços de educação, nomea-
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damente, formação no domínio da concepção, desen-

volvimento, fabrico, manutenção (serviço) e reparação 

de veículos; organização e realização de excursões 

guiadas, para fins educativos e de entretenimento, 

relacionadas com excursões e viagens rodoviárias 

por veículos terrestres, barcos, bicicletas, e passeios a 

pé; entretenimento relacionado com experiências de 

condução de veículos de exame; serviços de educação, 

nomeadamente, formação em áreas de design, desen-

volvimento, manufactura, manutenção (serviço), e 

reparação de veículos automóveis eléctricos especiali-

zados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185246

[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 : 36

[511]  Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; assuntos imobiliários; serviços de segura-

dora; serviços de financiamento; serviços imobiliários, 

nomeadamente, aluguer e gestão de propriedade in-

dustrial para terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185250

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; provisão de 

formação; serviços de entretenimento; actividades 

culturais e desportivas; serviços de educação, nomea-

damente, formação no domínio da concepção, desen-

volvimento, fabrico, manutenção (serviço) e reparação 

de veículos; organização e realização de excursões 

guiadas, para fins educativos e de entretenimento, 

relacionadas com excursões e viagens rodoviárias 

por veículos terrestres, barcos, bicicletas, e passeios a 

pé; entretenimento relacionado com experiências de 

condução de veículos de exame; serviços de educação, 

nomeadamente, formação em áreas de design, desen-

volvimento, manufactura, manutenção (serviço), e 

reparação de veículos automóveis eléctricos especiali-

zados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185312

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; kits de cosméticos; cos-

méticos de cuidado da pele; preparações de bronze-

amento (cosméticos); cremes cosméticos; sabonetes; 

preparações de maquilhagem; batom; estojos de ba-

tom; pincel de blush; lápis cosméticos; rímel; verniz de 

unhas; pó de maquilhagem; preparações de remoção 

de maquilhagem; perfumaria; óleos essenciais; pre-

parações depilatórias; creme e polimento de botas; 

preparações, cremes, loções e óleos de cuidados para 

o cabelo, não para fins medicinais; óleo fixador de ca-

belo; sprays para o cabelo; máscaras de cuidados para 

o cabelo; óleo e sprays para o cabelo e corpo; esfolian-

tes e máscaras esfoliantes para o rosto, olhos e lábios; 

preparações para remoção de maquilhagem; produtos 

de lavagens faciais (cosmética); produtos de lavagens 

do cabelo e do corpo; produtos de limpeza da pele (não 

medicinais); preparações para protecção solar, leites, 

cremes, loções e óleos (cosmética); preparações para 

bronzeado solar (cosmética); protectores solares para 

os lábios, rosto e corpo; preparações para protecção 

do cabelo do sol; máscaras corporais; esfoliantes cor-

porais cosméticos; preparações cosméticas, cremes, 

leites e loções hidratantes para os cuidados do corpo 
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e rosto; preparações cosméticas, sabonetes, espumas e 

géis de limpeza para o cabelo, rosto e corpo; pó para 

o corpo; desodorizantes para os cuidados do corpo; 

produtos para o brilho facial e corporal (cosméticos); 

fragrâncias corporais; pó-de-talco para o corpo; óleos 

de massagem corporal (para uso cosmético); óleos de 

massagem corporal; manteigas para as mãos e corpo; 

loção tonificante, para o rosto, corpo e mãos; creme 

corporal; perfumes; perfumes sólidos; perfumes líqui-

dos; preparações perfumadas para o ar; sais de banho 

perfumados; óleos para perfumes e cheiros; sachês 

para perfumar roupa; spray corporal perfumado; di-

fusores de palhetas com fragrância de ar; máscaras de 

beleza; máscaras para o rosto; máscaras para o corpo; 

máscaras para os pés para os cuidados da pele; más-

caras para o cabelo; máscaras para as mãos e para os 

cuidados da pele; máscaras hidratantes; máscaras de 

limpeza; máscaras para o rosto e corpo; creme de más-

cara corporal; pó de máscara corporal; loção de más-

cara corporal; máscaras para os olhos em gel; másca-

ras para a pele em barro; máscaras de lama cosmética; 

tecidos impregnados com preparações para remover a 

maquilhagem; algodão de lã impregnado com prepara-

ções para remover a maquilhagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185318

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos; aplicadores 

para cosméticos; esponjas cosméticas; estojos conce-

bidos para utensílios cosméticos; espátulas para uso 

cosmético; pincéis para maquilhagem; escovas para 

unhas; escovas para sobrancelhas; utensílios de higie-

ne e estojos de toucador preenchidos; pincéis para ma-

quilhagem; escovas de toucador; esponjas de toucador; 

sacos de cosméticos (equipados); estojos concebidos 

para utensílios de toucador; frascos; vaporizadores de 

perfume; saboneteiras; pincéis para aplicar cosméticos 

(blush); escovas para calçado; esponjas para o corpo; 

suportes para produtos de limpeza corporal; distribui-

dores de produtos para lavar o corpo; esponjas para 

aplicação de pó para o corpo; borlas de esfoliação para 

o corpo; estojos de maquilhagem preenchidos; espon-

jas de limpeza facial; esponjas faciais para a aplicação 

de maquilhagem; escovas para o banho; pincéis para 

os lábios; escovas para rímel; pincéis de cosméticos; 

escovas para as pestanas; pincéis para delinear o con-

torno dos olhos; escovas para champô; escovas e mate-

riais para o fabrico de escovas; escovas para o cabelo; 

modeladores a ar quente para o cabelo; pentes; pentes 

eléctricos; estojos para pentes; pentes para pentear o 

cabelo para trás; pincéis de maquilhagem; pincéis para 

colorir o cabelo; pratos para difusão de óleos aromáti-

cos; difusores de óleos aromáticos, excepto difusores 

de junco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185321

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; kits de cosméticos; cos-

méticos de cuidado da pele; preparações de bronze-

amento (cosméticos); cremes cosméticos; sabonetes; 

preparações de maquilhagem; batom; estojos de ba-

tom; pincel de blush; lápis cosméticos; rímel; verniz de 

unhas; pó de maquilhagem; preparações de remoção 

de maquilhagem; perfumaria; óleos essenciais; pre-

parações depilatórias; creme e polimento de botas; 

preparações, cremes, loções e óleos de cuidados para 

o cabelo, não para fins medicinais; óleo fixador de ca-

belo; sprays para o cabelo; máscaras de cuidados para 

o cabelo; óleo e sprays para o cabelo e corpo; esfolian-

tes e máscaras esfoliantes para o rosto, olhos e lábios; 

preparações para remoção de maquilhagem; produtos 

de lavagens faciais (cosmética); produtos de lavagens 

do cabelo e do corpo; produtos de limpeza da pele (não 

medicinais); preparações para protecção solar, leites, 

cremes, loções e óleos (cosmética); preparações para 

bronzeado solar (cosmética); protectores solares para 

os lábios, rosto e corpo; preparações para protecção 

do cabelo do sol; máscaras corporais; esfoliantes cor-
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porais cosméticos; preparações cosméticas, cremes, 

leites e loções hidratantes para os cuidados do corpo 

e rosto; preparações cosméticas, sabonetes, espumas e 

géis de limpeza para o cabelo, rosto e corpo; pó para 

o corpo; desodorizantes para os cuidados do corpo; 

produtos para o brilho facial e corporal (cosméticos); 

fragrâncias corporais; pó-de-talco para o corpo; óleos 

de massagem corporal (para uso cosmético); óleos de 

massagem corporal; manteigas para as mãos e corpo; 

loção tonificante, para o rosto, corpo e mãos; creme 

corporal; perfumes; perfumes sólidos; perfumes líqui-

dos; preparações perfumadas para o ar; sais de banho 

perfumados; óleos para perfumes e cheiros; sachês 

para perfumar roupa; spray corporal perfumado; di-

fusores de palhetas com fragrância de ar; máscaras de 

beleza; máscaras para o rosto; máscaras para o corpo; 

máscaras para os pés para os cuidados da pele; más-

caras para o cabelo; máscaras para as mãos e para os 

cuidados da pele; máscaras hidratantes; máscaras de 

limpeza; máscaras para o rosto e corpo; creme de más-

cara corporal; pó de máscara corporal; loção de más-

cara corporal; máscaras para os olhos em gel; másca-

ras para a pele em barro; máscaras de lama cosmética; 

tecidos impregnados com preparações para remover a 

maquilhagem; algodão de lã impregnado com prepara-

ções para remover a maquilhagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185327

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : ROUJE

  Endereço : 11 bis rue Bachaumont, 75002 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos; aplicadores 

para cosméticos; esponjas cosméticas; estojos conce-

bidos para utensílios cosméticos; espátulas para uso 

cosmético; pincéis para maquilhagem; escovas para 

unhas; escovas para sobrancelhas; utensílios de higie-

ne e estojos de toucador preenchidos; pincéis para ma-

quilhagem; escovas de toucador; esponjas de toucador; 

sacos de cosméticos (equipados); estojos concebidos 

para utensílios de toucador; frascos; vaporizadores de 

perfume; saboneteiras; pincéis para aplicar cosméticos 

(blush); escovas para calçado; esponjas para o corpo; 

suportes para produtos de limpeza corporal; distribui-

dores de produtos para lavar o corpo; esponjas para 

aplicação de pó para o corpo; borlas de esfoliação para 

o corpo; estojos de maquilhagem preenchidos; espon-

jas de limpeza facial; esponjas faciais para a aplicação 

de maquilhagem; escovas para o banho; pincéis para 

os lábios; escovas para rímel; pincéis de cosméticos; 

escovas para as pestanas; pincéis para delinear o con-

torno dos olhos; escovas para champô; escovas e mate-

riais para o fabrico de escovas; escovas para o cabelo; 

modeladores a ar quente para o cabelo; pentes; pentes 

eléctricos; estojos para pentes; pentes para pentear o 

cabelo para trás; pincéis de maquilhagem; pincéis para 

colorir o cabelo; pratos para difusão de óleos aromáti-

cos; difusores de óleos aromáticos, excepto difusores 

de junco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185330

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Trias Holding AG

  Endereço : Baarerstrasse 88, 6300 Zug, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Peles de animais; sacos, invólucros, 

bolsas em couro, para embalagem; sacos de desporto; 

sacos; caixas em couro ou em cartão-couro [couro ar-

tificial]; caixas em fibra vulcanizada; maletas e pastas 

[produtos em couro]; porta-cartões de visita; bengalas; 

carteiras para cartões; estojos em couro ou em cartão-

-couro [couro artificial]; vestuário para animais de es-

timação; coleiras para animais; carteiras para cartões 

de crédito; peles [peles de animais]; malas de mão; imi-

tações de couro; estojos para chaves [marroquinaria]; 

guarda-sol [sombrinhas]; carteiras; malas; mochilas 

[com duas alças]; pastas para estudantes; bandoleiras 

[correias] em couro; alcofas para transportar crianças; 

tiras em couro [selaria]; malas de viagem; malas de via-

gem com rodas; sacos para ferramentas [vazios]; cofres 

de viagem; sacos de viagem; baús [bagagem]; chapéus-

-de-chuva; revestimentos de móveis em couro; rédeas; 

arreios para animais; etiquetas em couro; trelas; couro 

em bruto ou semitrabalhado; etiquetas de endereço 

para bagagem; artigos de selaria; sacos para compras; 

estojos para cosméticos (não equipados); chicotes.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/05/26  Su íç a

N.º 08376/2021

[210]  N.º : N/185331

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Trias Holding AG

  Endereço : Baarerstrasse 88, 6300 Zug, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Botas de cano curto; aventais [vestu-

ário]; fraldas-calça [roupa interior]; bandanas [lenços 

para pescoço]; sandálias de banho; chinelos de banho; 

roupões de banho; fatos de banho; vestuário de praia; 

calçado de praia; cintos [vestuário]; bóinas; babetes, 

sem ser em papel; botas; sapatos de desporto; sou-

tiens; regata feminina; bonés; vestuário; vestuário em 

imitação de couro; vestuário em couro; casacos; cor-

petes; espartilhos [roupa interior]; punhos de camisa; 

vestidos; roupões; aquecedores de orelhas [vestuário]; 

calçado; peles [vestuário]; jarreteiras; cintas elásticas 

[roupa interior]; luvas [vestuário]; chapéus; fitas para 

cabeça [vestuário]; chapelaria; tacões [salto alto]; ca-

puzes [vestuário]; meias de malha; casacos; camisolas; 

vestidos jumper; malhas [vestuário]; perneiras [aque-

cedores de pernas]; leggings [calças]; luvas sem dedos; 

cintos para dinheiro [vestuário]; aquecedores de mãos 

[vestuário]; cachecóis longos; gravatas; roupas exterio-

res; fatos-macaco; sobretudos [vestuário]; parkas; pon-

chos; pijamas; sandálias; xailes; camisas; sapatos; botas 

de esqui; luvas de esqui; saias; máscaras para dormir; 

pantufas; meias; camisolas desportivas; ligas de meias; 

collants [meias]; casacos acolchoados [vestuário]; fa-

tos; suportes para vestuário [suspensórios]; camisolas 

[pullovers]; bodies [roupa interior]; t-shirts; collants; 

cintas de calças; cuecas; roupa interior; véus [vestuá-

rio]; coletes; vestuário para a chuva; tamancos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/05/26  Su íç a

N.º 08376/2021

[210]  N.º : N/185385

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[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 : 36

[511]  Serviços : Seguros; seguros de viagem; seguros 

para imobiliário; seguros para carros motorizados; 

seguros de saúde e doenças graves; seguro de vida; 

informações sobre seguros de viagem, imobiliários, 

carros motorizados, saúde, doenças graves e seguro de 

vida; serviços de cartão de crédito, débito e de cartões 

de valor armazenado, serviços de cartões de descon-

to, serviços de cartões de recompensa (financeira); 

serviços de crédito relacionados com viagem; emissão 

e remissão de vales de viagem; trocas e remissão de 

crédito através de programas de prémios e de esque-

mas e incentivos de fidelização; serviços de cartão ou 

cupões de descontos para viagens; serviços de cartão 

ou cupões de descontos a membros de um clube de 

viagem ou programa de viagem; organização de des-

contos para membros de programas de recompensa 

de viagens e/ou de fidelização de clientes; emissão de 

títulos de valor relacionados com esquemas de fideli-

zação de clientes; angariação de fundos; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamento 

e investimento em projectos de redução de emissões; 

investimento em programas e projectos de compensa-

ção de carbono; investimento em fundos de redução 

de emissões; emissão de vouchers de oferta pré-pagos; 

emissão de ordens de pagamento de valores na nature-

za de garantias de oferta; emissão de vouchers, emis-

são de cartões de oferta pré-pagos; transferência de 

pagamentos para terceiros através da internet; serviços 

financeiros na natureza dos serviços de facturação e 

processamento de pagamentos; serviços de pagamento 

electrónico de compras e pagamento electrónico de 

facturas; serviços bancários on-line e serviços finan-

ceiros; serviços de investimento; avaliação financeira 

(seguro, bancário, imobiliário); serviços financeiros e 

de gestão de activos; serviços de informação e aconse-

lhamento relacionados com todos os acima ditos.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Hong Kong, 

China N.º 305509891

[210]  N.º : N/185458

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 185

12 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185530

[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 : 36

[511]  Serviços : Seguros; serviços bancários; serviços 

bancários em linha; negócios imobiliários; serviços de 

fundos de previdência; emissão de cheques de viagem 

ou de cartões de crédito; avaliação imobiliária; gestão 

financeira; gestão imobiliária; serviços de financiamen-

to; análise financeira; fundos mútuos ou investimento 

em fundos mútuos; consultoria financeira; avaliação 

financeira (seguros, banca, imobiliário); investimento 

de fundos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  França

N.º 214726943

[210]  N.º : N/185532

[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 : 42

[511]  Serviços : Programação de computadores; servi-

ços de apoio ao desenvolvimento de sistemas informá-

ticos, bases de dados e aplicações informáticas; análise 

de sistemas de computador; serviços de criptografia 

de dados; concepção de sistemas informáticos; desen-

volvimento de sistemas informáticos; realização de 

estudos técnicos de projectos; consultadoria de segu-

rança na internet; consultoria em segurança de dados; 

consultoria tecnológica; consultadoria em tecnologia 

informática; consultadoria de software informático; 

consultadoria em segurança informática; concepção 

de software de computador; software como serviço 

[SaaS]; aluguer de software informático; actualização 

de software de computador; armazenamento electróni-

co de dados; concepção (desenvolvimento) de sistemas 

informáticos, incluindo cartões de circuitos integrados 

[cartões inteligentes] e sistemas de telecomunicações; 

concepção e desenvolvimento de computadores e 

software; programação de computadores; consultoria 

técnica para cartões de circuitos integrados [cartões 

inteligentes]; pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos; serviços de pesquisa técnica; estudo (tra-

balho de engenharia), customização (programação) e 

implementação (programação) de software, cartões 

com chip, cartões de circuitos integrados, cartões de 

microcircuitos, cartões de memória, cartões magnéti-

cos, cartões electrónicos, cartões sem contacto; pro-

gramação de computadores; fornecimento de acesso 

temporário à Internet para uso em linha de software 

não descarregável para permitir aos utilizadores pro-

gramarem conteúdos de áudio, imagem, texto e outros 

conteúdos multimédia, incluindo música, concertos, 

vídeos, conteúdos de rádio, conteúdos televisivo, notí-

cias, desporto, jogos, eventos culturais e programas de 

entretenimento; serviços para a criação de índices de 

informação, sites e outras fontes disponíveis em linha 

em redes informáticas para terceiros (engenharia de 

ciências da computação); aluguer de aplicações, no-

meadamente gestão de aplicações informáticas para 

terceiros; serviços informáticos, nomeadamente a cria-

ção de uma comunidade em linha para os utilizadores 

registados participarem em debates, obterem feedback  
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dos seus pares, formarem comunidades virtuais e par-

ticiparem em serviços de redes sociais no domínio do 

desenvolvimento de software.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  França

N.º 214726943

[210]  N.º : N/185536

[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 : 36

[511]  Serviços : Seguros; serviços bancários; serviços 

bancários em linha; negócios imobiliários; serviços de 

fundos de previdência; emissão de cheques de viagem 

ou de cartões de crédito; avaliação imobiliária; gestão 

financeira; gestão imobiliária; serviços de financiamen-

to; análise financeira; fundos mútuos ou investimento 

em fundos mútuos; consultoria financeira; avaliação 

financeira (seguros, banca, imobiliário); investimento 

de fundos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  França

N.º 214726936

[210]  N.º : N/185538

[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 : 42

[511]  Serviços : Programação de computadores; servi-

ços de apoio ao desenvolvimento de sistemas informá-

ticos, bases de dados e aplicações informáticas; análise 

de sistemas de computador; serviços de criptografia 

de dados; concepção de sistemas informáticos; desen-

volvimento de sistemas informáticos; realização de 

estudos técnicos de projectos; consultadoria de segu-

rança na internet; consultoria em segurança de dados; 

consultoria tecnológica; consultadoria em tecnologia 

informática; consultadoria de software informático; 

consultadoria em segurança informática; concepção 

de software de computador; software como serviço 

[SaaS]; aluguer de software informático; actualização 

de software de computador; armazenamento electróni-

co de dados; concepção (desenvolvimento) de sistemas 

informáticos, incluindo cartões de circuitos integrados 

[cartões inteligentes] e sistemas de telecomunicações; 

concepção e desenvolvimento de computadores e 

software; programação de computadores; consultoria 

técnica para cartões de circuitos integrados [cartões 

inteligentes]; pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos; serviços de pesquisa técnica; estudo (tra-

balho de engenharia), customização (programação) e 

implementação (programação) de software, cartões 

com chip, cartões de circuitos integrados, cartões de 

microcircuitos, cartões de memória, cartões magnéti-

cos, cartões electrónicos, cartões sem contacto; pro-

gramação de computadores; fornecimento de acesso 

temporário à Internet para uso em linha de software 

não descarregável para permitir aos utilizadores pro-

gramarem conteúdos de áudio, imagem, texto e outros 

conteúdos multimédia, incluindo música, concertos, 

vídeos, conteúdos de rádio, conteúdos televisivo, notí-

cias, desporto, jogos, eventos culturais e programas de 

entretenimento; serviços para a criação de índices de 

informação, sites e outras fontes disponíveis em linha 

em redes informáticas para terceiros (engenharia de 

ciências da computação); aluguer de aplicações, no-

meadamente gestão de aplicações informáticas para 

terceiros; serviços informáticos, nomeadamente a cria-

ção de uma comunidade em linha para os utilizadores 

registados participarem em debates, obterem feedback  

dos seus pares, formarem comunidades virtuais e par-

ticiparem em serviços de redes sociais no domínio do 

desenvolvimento de software.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/29  França

N.º 214726936

[210]  N.º : N/185600

[220]  Data de pedido : 2021/07/22
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[730]  Requerente : Ekaf - Industria Nazionale Del 

Caffé S.P.A.

  Endereço : Lungotorrente Secca 3r - 16163 Genova 

- Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185621

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

 Dr. Vranjes Firenze S.p.A.

  Endereço : 5

 Via Sandro Pertini, 5 Frazione Antella , 50012 Bagno 

A Ripoli (FI), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

萜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185771

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : GFM GmbH Trademarks

  Endereço : An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado; botas; sandálias; sapatos (mo-

cassins); gáspeas para botas; acessórios de metal para 

calçado; solas para calçado; palmilhas para calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/27  Alemanha

N.º DE302021101229.1

[210]  N.º : N/185871

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : LATIFOGLIA S.R.L.

  Endereço : Via Pigna, 34 36027 Rosà (VI), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186068

[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 : 4

[511]  Produtos : Velas, velas com fragrâncias ou perfuma-

das; velas para aromatizar ou perfumar o ambiente; maté-

rias de iluminação, pavios, lamparinas (velas) e mechas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186071

[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 : 16

[511]  Produtos : Papel de escrita e envelopes vendidos 

em conjunto; suportes para papel de carta; cartões de 

noivado, cartões de visita, cartões de convite; cadernos 

de notas; livros; capas de livros; marcadores de livros; 

impressões (gravuras); gravuras; fotografias; álbuns 

para fotografias; molduras para fotografias; suportes 

para canetas; suportes para lápis; canetas; lápis; porta-

-canetas; bases para utensílios para escrever; réguas; 

apara-lápis; abre-cartas; corta-papel [abre-cartas]; 

bandejas para correspondência; produtos de impres-

são; publicações impressas; diários; organizadores 

(pessoais); cartões; materiais para embalagem e empa-

cotamento (artigos de papelaria); etiquetas para pren-

das (artigos de papelaria); estojos de escrita; conjuntos 

para secretarias, todos sendo artigos de papelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186072

[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 : 18

[511]  Produtos : Produtos feitos em couro ou em imita-

ções de couro; artigos de bagagem, malas de viagem, 

baús de viagem, maletas, sacos de viagem, conjuntos 

de viagem, sacos de viagem para vestuário, estojos 

para artigos de toilette (vazios), mochilas, malas de 

mão, sacos para a praia, sacos para compras, sacos a 

tiracolo, malas diplomáticas, pastas para documentos, 

bolsas, sacos de transporte, bandoleiras, sacos para 

cosméticos e para artigos de toilette (vazios), sacolas 

e portfolios; estojos para gravatas; porta-moedas, car-

teiras de bolso, porta-cartões; porta-chaves e chavei-

ros (artigos de couro); capas de couro para livros de 

cheques, capas de couro para passaportes, estojos de 

couro para agendas pessoais; estojos de couro para ar-

mas; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bastões de ca-

minhada, bengalas-banco, bengalas, bengalas-assento; 

chicotes, arreios e selaria; coleiras e trelas para cães.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186098

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Sandcastle Gaming LLC

  Endereço : 51 Lakeview Drive, Marlboro, New 

Jersey 07746, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nomeada-

mente, provisão de um sítio na rede para jogo online; 

provisão online de jogo de cartas; serviços de entrete-

nimento, nomeadamente, jogos de casino.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186099

[220]  Data de pedido : 2021/08/04

[730]  Requerente : Sandcastle Gaming LLC

  Endereço : 51 Lakeview Drive, Marlboro, New 

Jersey 07746, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nomeada-

mente, provisão de um sítio na rede para jogo online; 

provisão online de jogo de cartas; serviços de entrete-

nimento, nomeadamente, jogos de casino.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/511,113
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[210]  N.º : N/186329

[220]  Data de pedido : 2021/08/11

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

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Champôs para o couro cabeludo, sem 

serem para uso medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186518

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186519

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186520

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186524

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 烈 利

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C
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[210]  N.º : N/186525

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 烈 利

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186526

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 烈 利

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186527

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186528

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186529

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186530

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-
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cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186531

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186532

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186533

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糖

類

零

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186534

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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糖

類

零

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186535

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糖

類

零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186551

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186552

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186553

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186554

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186555

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186556

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186557

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186558

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186559

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186560

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186561

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186562

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186563

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 濾

USB

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186564

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 濾

USB

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186565

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 濾

USB

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186566

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C
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[210]  N.º : N/186567

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186568

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186569

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

切

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186570

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

切

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186572

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

切

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186573

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

鈎

/

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186574

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

鈎

/

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186575

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

鈎

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186576

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186577

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds
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  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186579

[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 : 9

[511]  Produtos : Software para jogos; software para 

jogos móveis; software para jogos online; software des-

carregáveis para jogos; software descarregáveis para 

jogos móveis; software descarregáveis para jogos onli-

ne; filmes cinematográficos com comédia, drama, ac-

ção, aventura e/ou animação; filmes cinematográficos 

para transmissão na televisão com comédia, drama, 

acção, aventura e/ou animação; discos de vídeo áudio; 

auscultadores estéreo; pilhas secas; telefones sem fios; 

leitores de CD; telefone; pagers de rádio; leitores de 

discos compactos; rádios; tapetes de rato; óculos; ócu-

los de sol; estojos para óculos; estojos para óculos de 

sol; software descarregável para utilização em jogos de 

computador online; software descarregável para jogos 

de computador; software de jogos de computador para 

utilização em telemóveis e telefones celulares; pro-

gramas de jogos de vídeo e de computador; cartuchos 

de jogos de vídeo; software de jogos de computador 

para máquinas de jogo, incluindo slot machines; soft-

ware de computador ou firmware para jogos de azar 

em qualquer plataforma computadorizada, incluindo 

consolas de jogo dedicadas, slot machines baseadas em 

vídeo, slot machines baseadas em bobinas e terminais 

de lotaria de video; CD-ROM e discos de jogos de 

computador versáteis digitais e programas de compu-

tador; software que liga meios de vídeo e áudio digita-

lizados a uma rede global de informação informática; 

software de computador para jogos; software de com-

putador para streaming de conteúdos audiovisuais via 

Internet; software de computador para streaming e 

armazenamento de conteúdos audiovisuais; programas 

de computador para acesso, navegação e pesquisa em 

bases de dados online; software que permite aos uti-

lizadores jogar e programar conteúdos áudio, vídeo, 

texto e multimédia relacionados com entretenimento; 

software de aplicação informática para streaming e 

armazenamento de conteúdos de meios audiovisuais; 

software de aplicação informática para streaming de 

conteúdos de meios audiovisuais através da internet; 

software de aplicação informática para streaming de 

conteúdos de meios audiovisuais através da Internet; 

software de aplicação informática para streaming e 

armazenamento de conteúdos de meios audiovisuais; 

publicações descarregáveis na forma de livros com 

personagens de animação, aventura de acção, comédia 

e/ou drama; publicações descarregáveis na forma de 

livros de banda desenhada; publicações descarregá-

veis na forma de livros infantis; publicações descar-

regáveis na forma de guias de estratégia; publicações 

descarregáveis na forma de revistas com personagens 

de animação, aventura de acção, comédia e/ou drama; 

publicações descarregáveis na forma de livros para 

colorir; publicações descarregáveis na forma de livros 

de actividades infantis; publicações descarregáveis na 

forma de revistas na área do entretenimento; acessó-

rios de mãos livres para telemóveis; capas de telefones 

celulares; capas frontais de telefones celulares; cartões 

magnéticos codificados; cartões telefónicos magnéti-

cos codificados; cartões de crédito magnéticos codi-

ficados; cartões de dinheiro magnéticos codificados; 

cartões de débito magnéticos codificados; cartões com 

chave magnética; ímanes decorativos; aparelhos e ins-

trumentos ópticos excepto óculos e aparelhos fotográ-

ficos; aparelhos e instrumentos fotográficos; aparelhos 

e instrumentos electrónicos áudio e visuais; máquinas 

e implementos de telecomunicações; computadores; 

registos fonográficos; suportes electrónicos musicais 

pré-gravados; suportes electrónicos não musicais pré-

-gravados (excluindo software de computador); filmes 

impressos; publicações electrónicas descarregáveis; 

discos; cassetes de fita; CDs; DVDs; hardware de com-

putador e dispositivos periféricos de computador; soft-

ware de aplicação de jogos para telefones inteligentes; 
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relógios inteligentes; discos digitais versáteis com 

música; discos digitais versáteis com comédia, drama, 

acção, aventura e/ou animação (não musicais); discos 

CD-ROM com software de jogos de computador; soft-

ware de computador e de jogos de vídeo concebidos 

para plataformas de hardware de consolas de jogos e 

computadores pessoais; programas de leitores de áu-

dio e vídeo descarregáveis para conteúdos multimédia 

com funções multimédia e interactivas; aplicação de 

software de leitores de áudio e vídeo descarregáveis 

para conteúdos multimédia com funções multimédia e 

interactivas; almofadas de protecção adaptáveis para 

telemóveis; alças para telemóveis; suportes electróni-

cos não musicais pré-gravados no campo do entreteni-

mento com filmes animados, séries de televisão, comé-

dias e dramas; aparelhos e instrumentos científicos, de 

investigação, de navegação, de pesquisas, fotográficos, 

cinematográficos, audiovisuais, óticos, de pesagem, 

de medida, de sinalização, de deteção, de ensaio, de 

inspeção, de socorro (salvamento) e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para a condução, distribuição, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo da 

distribuição ou uso de eletricidade; aparelhos e instru-

mentos para o registo, a transmissão, a reprodução ou 

processamento de som, imagens ou dados; conteúdos 

gravados e descarregáveis, software informático, su-

portes de gravação e armazenamento virgens, digitais 

ou analógicos; mecanismos para aparelhos de pré-pa-

gamento; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; 

computadores e dispositivos periféricos informáticos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões 

para os ouvidos para mergulho, pinças para os mer-

gulhadores e nadadores, luvas para mergulhadores, 

aparelhos de respiração para natação subaquática; ex-

tintores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186581

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186582

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

丹

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186583

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

丹

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186584

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

丹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186585

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186586

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186587

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186588

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

料
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186589

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186590

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186620

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

樂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186624

[220]  Data de pedido : 2021/08/13

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung 

Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

樂

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186675

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 FMCG Asia Capital Limited

  Endereço : Rm 7B, One Capital Place, 18 Luard 

Road, Wan Chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186676

[220]  Data de pedido : 2021/08/16

[730]  Requerente : 

 FMCG Asia Capital Limited

  Endereço : Rm 7B, One Capital Place, 18 Luard 

Road, Wan Chai Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186772

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máquinas e aparelhos fotográficos; 

máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas e 

aparelhos ópticos; câmaras; câmaras para automóveis; 

máquinas e instrumentos de medição ou teste; indi-

cadores de temperatura; acelerómetros; higrómetros; 

indicadores de velocidade; máquinas e instrumentos 

de medição ou teste para automóveis; sensores para 

automóveis; registadores de quilometragem para 

veículos; indicadores automáticos de baixa pressão em 

pneus de veículos; aparelhos de controlo de velocidade 

para veículos; termostatos para veículos; velocíme-

tros; indicadores de velocidade; máquinas e aparelhos 

de distribuição ou controlo de energia; conversores 

rotativos; modificadores de fase; disjuntores; rectifica-

dores de corrente; carregadores de bateria; inversores 

(eléctricos); quadros de distribuição; carregadores de 

baterias para automóveis; estações de carregamento 

para veículos eléctricos; reguladores de tensão para 

veículos; células de combustível; fusíveis; caixas de fu-

síveis; baterias solares; baterias e células; baterias para 

automóveis; acumuladores [baterias]; fios e cabos eléc-

tricos; fios e cabos eléctricos para automóveis; conec-

tores (eléctricos); máquinas e aparelhos de telecomu-

nicação; radares automotivos; máquinas e aparelhos 

de radiocomunicação veicular; máquinas e aparelhos 

de radar; dispositivos de registo de eventos; aparelhos 

de navegação; equipamento de áudio para automóvel; 

telemóveis; telefones inteligentes; estojos adaptados 

para telemóveis e telefones inteligentes; correias para 

o pescoço para telefones móveis; transceptores de rá-

dio; aparelhos de sistema de posicionamento global 

[GPS]; arranques de motor remotos para automóveis; 

vídeo-câmaras [câmaras de vídeo]; assistentes digitais 

em forma de relógio; máquinas, aparelhos electrónicos 

e suas peças; aparelhos e instrumentos electrónicos de 

controlo para automóveis; software de aplicação; ecrãs 

de visualização para automóveis; ecrãs de visualização 

electrónicos; programas de computador; computado-

res; software e hardware de computador; circuitos inte-

grados; circuitos electrónicos gravados com programas 

de computador; discos magnéticos gravados; memórias 

USB; suportes virgens para gravação de dados; óculos; 

óculos para desporto; óculos de sol; capacetes de pro-

tecção contra acidentes.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/22  Japão

N.º 2021-020911

[210]  N.º : N/186774

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Motores de tracção; teleféricos para 

movimentação de carga ou fretes; motores não eléc-

tricos para veículos terrestres, não incluindo as suas 

peças; elementos de máquinas para veículos terres-

tres; veios e eixos ou hastes para veículos terrestres, 

elementos de máquinas para veículos terrestres; rola-

mentos, elementos de máquinas para veículos terres-

tres; acoplamentos ou conectores de eixos, elementos 

de máquinas para veículos terrestres; engrenagens e 

transmissões de potência, elementos de máquinas para 

veículos terrestres; amortecedores, elementos de má-

quinas para veículos terrestres; molas, elementos de 

máquinas para veículos terrestres; travões, elementos 

de máquinas para veículos terrestres; pára-quedas; 

alarmes anti-roubo para veículos; cadeiras de rodas; 

motores corrente alternada ou motores corrente contí-

nua para veículos terrestres, não incluindo suas peças; 

embarcações e suas peças e acessórios; aeronaves e 

suas peças e acessórios; material rolante para cami-

nhos de ferro e suas peças e acessórios; automóveis e 

suas peças e acessórios; veículos motorizados de duas 

rodas, bicicletas e suas peças e acessórios; riquexós; 

trenós (sleighs) e trenós (sleds) [veículos]; carrinhos 

de carga manuais; carrinhos; carruagens puxadas por 

cavalos; riyakah  [carros de duas rodas]; remendos 

adesivos de borracha para reparar câmaras-de-ar ou 

pneus; carrinhos para bebés [carrinhos].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/22  Japão

N.º 2021-020911

[210]  N.º : N/186776

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Colas e outros adesivos para papelaria 

ou para uso doméstico; lacre; máquinas para imprimir 

endereços; máquinas para selar envelopes para escri-

tório; instrumentos de desenho; moldes de marcação; 

apara-lápis, eléctricos ou não eléctricos; pincéis para 

decoradores; recipientes em papel para embalagem; 

caixas em cartão canelado; sacos [bolsas] em plástico 

para embalagem; películas de plástico para embrulhar 

alimentos para uso doméstico; sacos de lixo em papel 

para uso doméstico; sacos de lixo em plástico para uso 

doméstico; moldes em papel; giz de alfaiate; estandar-

tes em papel; bandeiras em papel; toalhas de papel; 

guardanapos de mesa em papel; lenços de bolso em 

papel; etiquetas de envio; papel e cartão; papel higié-

nico; papel japonês [washi]; papel para impressão; ar-

tigos de papelaria; álbuns; álbuns de recortes; canetas 

de tinta permanente; pincéis de escrita; selos [sinetes]; 

suportes para carimbos; tachas (pioneses); marcadores 

de livros; almofadas de tinta; suportes para canetas e 

lápis; correias de pescoço (artigos de papelaria) para 

cartões-de-visita; agendas de bolso; blocos de notas; 

envelopes; lápis; canetas; tinta de escrever; borrachas 

apagar; selos [papelaria]; Líquidos correctores [artigos 

de escritório]; réguas para papelaria e para uso em es-

critório; autocolantes [papelaria]; estojos para canetas; 

clipes para papel; livros de notas; ampara-livros; facas 

de papel [abridores de cartas]; produtos de impressão; 

calendários; revistas; jornais; livros; suportes para fo-

tos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/22  Japão

N.º 2021-020911

[210]  N.º : N/186781

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas e aparelhos de diversão para 

uso em parques de diversões; brinquedos para animais 

domésticos; brinquedos; bonecos; scooters de brincar; 

móbiles de brincar; veículos de brincar controlados 

remotamente; veículos de brincar; maquetes de brin-

car; modelos em escala de veículos; controladores para 

brinquedos; películas de protecção adaptadas para 

ecrãs de jogos portáteis; drones [brinquedos]; jogos 

electrónicos para o ensino de crianças; aparelhos para 

jogos electrónicos, excepto os concebidos para serem 

utilizados com ecrãs ou monitores externos; triciclos 

para crianças [brinquedos]; jogos de dados; jogos de 

dados japoneses [sugoroku]; aparelhos de prestidigita-
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ção; cartas de jogar; mah-jong; máquinas e aparelhos 

de jogos; equipamento de bilhar; equipamentos des-

portivos; máquinas para exercícios físicos; sacos de 

golfe com ou sem rodas; tacos de golfe; luvas de golfe; 

luvas para jogos; equipamento de pesca; equipamento 

de colecta de insectos (brinquedos); carros de brinque-

do.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/22  Japão

N.º 2021-020911

[210]  N.º : N/186792

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : BFF KOZMETIK TEMIZLIK 

PLASTIK URUNLERI VE TURIZM SANAYI TI-

CARET ANONIM SIRKETI

  Endereço : Aydinli Kosb Mah. Melek Aras Bul. 

Kosb Sit. No:63 Tuzla, Turkey Cumhuriyeti

  Nacionalidade :  Turca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; loção de banho; champôs; 

cremes cosméticos; cremes para o branqueamento da 

pele; máscaras de beleza; estojos de cosméticos; condi-

cionador de cabelo; limpador facial; produtos cosméti-

cos para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186813

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 

 FOK IM LENG

  Endereço : 89A-99 EF

( )13 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C: 50%, M: 2%, Y: 100%, K: 

0% 

[210]  N.º : N/186820

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186821

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186822

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186823

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186824

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186825

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186826

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186827

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186828

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186829

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186830

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186831

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186832

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186833

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186834

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186835

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186836

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186837

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186838

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186839

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186840

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186841

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186842

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186843

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186844

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited
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  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186845

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186846

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186847

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186848

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186849

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : 

 Fiture (Hong Kong) Limited

  Endereço : 108 2409

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186858

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : ARNHOLD & CO., LTD.

  Endereço : 15 6

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/186866

[220]  Data de pedido : 2021/08/23

[730]  Requerente : BARILLA G. E R. FRATELLI - 

SOCIETA  PER AZIONI

  Endereço : Via Mantova 166, Parma, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

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

tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cere-

ais; pão; pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; 

açúcar; mel; xarope de melaço; levedura; fermento 

em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos (condimentos); 

especiarias; gelo para refrescar; alimentos à base de 

aveia; alimentos farináceos; amido para uso alimentar; 

anis (grãos para tempero); anis-estrelado; temperos; 

aromas de café (aromas); aromas (excepto óleos es-

senciais); aromas de plantas (sem ser óleos essenciais) 

para bebidas; aromas, sem ser óleos essenciais, para 

bolos; aveia processada; barras de cereais com alto 

teor de proteína; alcaçuz em barra (confeitaria); bebi-

das à base de cacau; bebidas à base de café; bebidas à 

base de chocolate; bebidas à base de chá; bicarbonato 

de sódio (bicarbonato de sódio para fins culinários); 

biscoitos amanteigados (petits-beurre); doces (rebuça-

dos); pãezinhos; pudins; cacau; bebidas de cacau com 

leite; bebidas de café com leite; café (não torrado); ca-

nela (especiarias); caramelos; condimentos; biscoitos; 

cuscuz (semolina); pão-de-ló; farinha de trigo; farinha; 

geleias de frutos (confeitaria); gelo para refrescar; fer-

mento em pó; macarrão; maionese; tostas; pão ázimo; 

pão ralado; brioches; massas alimentares; pesto  

(molhos); pizza; preparações de cereais; ravioli; sal de 

mesa; molho de tomate; molho de soja; molhos para 

salada; sanduíches; pimentas (temperos); semolina; 

grãos de canjica (sêmola de milho); aperitivos à base 

de cereais; aperitivos à base de arroz; sorvetes (gela-

dos); esparguete; molhos de carne (molhos); molhos 

para massas alimentares; talharim; tartes; aletria (ta-

lharim); açafrão (tempero); gengibre (especiaria).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/18  Itál ia

N.º 302021000049409

[210]  N.º : N/186891

[220]  Data de pedido : 2021/08/24

[730]  Requerente : BARILLA G. E R. FRATELLI - 

SOCIETA  PER AZIONI

  Endereço : Via Mantova 166, Parma, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

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

tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cere-

ais; pão; pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; 

açúcar; mel; xarope de melaço; levedura; fermento 

em pó; sal; mostarda; vinagre; molhos (condimentos); 

especiarias; gelo para refrescar; alimentos à base de 

aveia; alimentos farináceos; amido para uso alimentar; 

anis (grãos para tempero); anis-estrelado; temperos; 

aromas de café (aromas); aromas (excepto óleos es-

senciais); aromas de plantas (sem ser óleos essenciais) 

para bebidas; aromas, sem ser óleos essenciais, para 

bolos; aveia processada; barras de cereais com alto 

teor de proteína; alcaçuz em barra (confeitaria); bebi-

das à base de cacau; bebidas à base de café; bebidas à 

base de chocolate; bebidas à base de chá; bicarbonato 
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de sódio (bicarbonato de sódio para fins culinários); 

biscoitos amanteigados (petits-beurre); doces (rebuça-

dos); pãezinhos; pudins; cacau; bebidas de cacau com 

leite; bebidas de café com leite; café (não torrado); ca-

nela (especiarias); caramelos; condimentos; biscoitos; 

cuscuz (semolina); pão-de-ló; farinha de trigo; farinha; 

geleias de frutos (confeitaria); gelo para refrescar; fer-

mento em pó; macarrão; maionese; tostas; pão ázimo; 

pão ralado; brioches; massas alimentares; pesto  

(molhos); pizza; preparações de cereais; ravioli; sal de 

mesa; molho de tomate; molho de soja; molhos para 

salada; sanduíches; pimentas (temperos); semolina; 

grãos de canjica (sêmola de milho); aperitivos à base 

de cereais; aperitivos à base de arroz; sorvetes (gela-

dos); esparguete; molhos de carne (molhos); molhos 

para massas alimentares; talharim; tartes; aletria (ta-

lharim); açafrão (tempero); gengibre (especiaria).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha e branca tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/03/18  Itál ia

N.º 302021000049517

[210]  N.º : N/187005

[220]  Data de pedido : 2021/08/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 366

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187206

[220]  Data de pedido : 2021/08/31

[730]  Requerente : Ube Industries, Ltd.

  Endereço : 1978-96 O-Aza Kogushi, Ube-shi, 

Yamaguchi-ken Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Minerais não metálicos para edifí-

cios e construção; cascalho (gravilha); areia; pedra 

calcária; gesso [material de construção]; materiais 

de construção constituídos por linóleo; materiais de 

construção em plástico; materiais de construção sin-

téticos; asfalto e materiais asfálticos para construção; 

materiais de borracha para construção; gesso [mate-

rial de construção]; materiais de cal para construção; 

materiais de gesso para construção; redes de retenção 

de deslizamento de rochas em matérias têxteis [ma-

terial de construção]; cimento e seus produtos; betão; 

argamassa de cimento; agentes de fixação feitos prin-

cipalmente de cimento para melhoramento do solo 

(materiais de construção); materiais minerais não me-

tálicos [material de construção]; escórias de fundição 

[materiais de construção]; areia argentífera; pó de sí-

lica [material de construção]; agregados de sílica [ma-

terial de construção]; materiais não metálicos para a 

construção; materiais de construção cerâmicos; tijolos; 

produtos refractários; argamassa; materiais cerâmicos 

para construção; materiais de terra diatomácea para 

construção; materiais terrosos para construção; primá-

rios feitos principalmente de emulsão de copolímero 

de etileno-acetato de vinila (materiais de construção); 

primários feitos principalmente de resina (materiais 

de construção); folhas e fitas impermeabilizantes feitas 

de asfalto melhorado (materiais de construção); folhas 

e fitas impermeabilizantes feitas principalmente de as-

falto melhorado e têxteis não tecidos de poliéster (ma-

teriais de construção); folhas para suporte de sementes 

de vegetação para prevenção de colapso de terras ou 

deslizamentos de terras (materiais de construção); 

folhas para prevenir o crescimento de ervas dani-

nhas (materiais de construção); betão pré-misturado 
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pronto a utilizar; argamassa de cimento de polímero 

(materiais de construção); argamassa para construção; 

argamassa; materiais de cobertura feitos de cimento 

polimérico, para uso em fundações de betão; mate-

riais de revestimento impermeabilizantes em cimento 

polimérico, para uso na construção; primários para 

construção contendo composto de base constituído 

principalmente por resina e agentes de endurecimento 

feitos principalmente de agregados de cimento; primá-

rios para construção feitos principalmente de cimento; 

primários para construção feitos principalmente de 

cimento polimérico; materiais auto-nivelantes feitos 

principalmente de cimento; revestimento de constru-

ção feito de cimento para caves de habitações; revesti-

mentos exteriores de construção feitos principalmente 

de cimento; painéis corrugados de cimento; madeira 

de construção; madeira simulada artificial; pedra; tijo-

los de pedra; moldes não metálicos para moldagem de 

produtos de cimento; reservatórios (estruturas), sem 

serem em metal ou plástico; pó de escória (materiais 

de construção); tubos rígidos não metálicos para a 

construção; construções transportáveis, não metálicas; 

pez e betume; monumentos não metálicos; edifícios 

não metálicos; revestimentos não metálicos [materiais 

de construção]; geotêxteis; molduras não metálicas 

para a construção; coberturas não metálicas; areia, ex-

cepto areia de fundição; arenito para construção; silos 

não metálicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187249

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software informático 

descarregável; aplicativos de software informático 

para telefones inteligentes; software informático apli-

cativo descarregável para telefones inteligentes; fichei-

ros de imagem descarregáveis; software informático de 

aplicação para educação; dicionário electrónico des-

carregável; publicações eletrónicas descarregáveis; ma-

teriais educativos descarregáveis; materiais curricula-

res descarregáveis para o ensino; capas para telefones 

inteligentes e telemóveis; estojos para telefones inteli-

gentes e telemóveis; braços extensíveis utilizados como 

acessórios para smartphones; suportes adaptados para 

smartphones; telemóveis; correias para smartphones; 

computadores e periféricos informáticos; computado-

res de tablete; baterias; carregadores de baterias; car-

regadores USB (carregadores de baterias); cabos USB; 

auriculares; auscultadores; auscultadores com micro-

fone; altifalantes; películas protectoras adaptadas para 

smartphones; acessórios designados a telefones inteli-

gentes, telemóveis, tabletes e dispositivos electrónicos; 

máquinas de calcular; ímanes; suportes de armazena-

mento e de gravação digitais ou analógicos virgens; 

alarmes; óculos de sol; estojos para óculos; aparelhos e 

instrumentos ópticos; ecrãs de vídeo; robôs de ensino; 

robôs de vigilância de segurança; robôs humanóides 

com inteligência artificial; máquinas fotográficas; ins-

trumentos de medida; aparelhos elétricos de medida; 

óculos para mergulho, clipes nasais para mergulho e 

natação; aparelhos e instrumentos para a gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de som, 

imagens ou dados; mecanismos operados a moedas; 

dispositivos de proteção pessoal contra os acidentes; 

microfones; ícones expressivos (emoticons) descarre-

gáveis para telemóveis; canetas eletrónicas [canetas 

digitais] para unidades de visualização; porta-chaves 

eletrónicos na forma de aparelhos de controlo remoto; 

leitores de livros eletrónicos; relógios inteligentes; ócu-

los inteligentes; aparelhos para ensino, nomeadamente 

um quadro electrónico para esboço de doodles e seus 

kits de escrita, incorporado com programa de compu-

tador e caneta capacitiva stylus; canetas electrónicas 

de conversão texto-voz; puzzles electrónicos e físicos 

e blocos de construção para matemática e lógica (apa-

relhos de ensino); calculadoras; mapas eletrónicos des-

carregáveis; dispositivos de medida; figuras e formulá-

rios descarregáveis para instrução educacional; apare-

lhos electrónicos de movimento (aparelhos de ensino) 

para aplicação na Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática (STEM); terminais interativos; terminais 

interactivos de ecrã táctil; ecrãs gráficos interactivos; 

quadros brancos interactivos electrónicos; dispositivos 

periféricos eléctricos e electrónicos para utilização 

com todos os acima ditos; componentes eléctricos e 

electrónicos; canetas electrónicas; estiletes [canetas 

óticas]; canetas de/para ecrã táctil; estiletes de compu-

tador; estiletes electrónicos; aplicações de concepção 

para computadores em linha; peças e acessórios para 
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todos os acima ditos; software informático para utili-

zação com todos os acima ditos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187252

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software informático 

descarregável; aplicativos de software informático 

para telefones inteligentes; software informático apli-

cativo descarregável para telefones inteligentes; fichei-

ros de imagem descarregáveis; software informático de 

aplicação para educação; dicionário electrónico des-

carregável; publicações eletrónicas descarregáveis; ma-

teriais educativos descarregáveis; materiais curricula-

res descarregáveis para o ensino; capas para telefones 

inteligentes e telemóveis; estojos para telefones inteli-

gentes e telemóveis; braços extensíveis utilizados como 

acessórios para smartphones; suportes adaptados para 

smartphones; telemóveis; correias para smartphones; 

computadores e periféricos informáticos; computado-

res de tablete; baterias; carregadores de baterias; car-

regadores USB (carregadores de baterias); cabos USB; 

auriculares; auscultadores; auscultadores com micro-

fone; altifalantes; películas protectoras adaptadas para 

smartphones; acessórios designados a telefones inteli-

gentes, telemóveis, tabletes e dispositivos electrónicos; 

máquinas de calcular; ímanes; suportes de armazena-

mento e de gravação digitais ou analógicos virgens; 

alarmes; óculos de sol; estojos para óculos; aparelhos e 

instrumentos ópticos; ecrãs de vídeo; robôs de ensino; 

robôs de vigilância de segurança; robôs humanóides 

com inteligência artificial; máquinas fotográficas; ins-

trumentos de medida; aparelhos elétricos de medida; 

óculos para mergulho, clipes nasais para mergulho e 

natação; aparelhos e instrumentos para a gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de som, 

imagens ou dados; mecanismos operados a moedas; 

dispositivos de proteção pessoal contra os acidentes; 

microfones; ícones expressivos (emoticons) descarre-

gáveis para telemóveis; canetas eletrónicas [canetas 

digitais] para unidades de visualização; porta-chaves 

eletrónicos na forma de aparelhos de controlo remoto; 

leitores de livros eletrónicos; relógios inteligentes; ócu-

los inteligentes; aparelhos para ensino, nomeadamente 

um quadro electrónico para esboço de doodles e seus 

kits de escrita, incorporado com programa de compu-

tador e caneta capacitiva stylus; canetas electrónicas 

de conversão texto-voz; puzzles electrónicos e físicos 

e blocos de construção para matemática e lógica (apa-

relhos de ensino); calculadoras; mapas eletrónicos des-

carregáveis; dispositivos de medida; figuras e formulá-

rios descarregáveis para instrução educacional; apare-

lhos electrónicos de movimento (aparelhos de ensino) 

para aplicação na Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática (STEM); terminais interativos; terminais 

interactivos de ecrã táctil; ecrãs gráficos interactivos; 

quadros brancos interactivos electrónicos; dispositivos 

periféricos eléctricos e electrónicos para utilização 

com todos os acima ditos; componentes eléctricos e 

electrónicos; canetas electrónicas; estiletes [canetas 

óticas]; canetas de/para ecrã táctil; estiletes de compu-

tador; estiletes electrónicos; aplicações de concepção 

para computadores em linha; peças e acessórios para 

todos os acima ditos; software informático para utili-

zação com todos os acima ditos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187330

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

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) 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-
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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 

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) 
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para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para video vigilâncias 

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/187331

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

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) 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-

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 
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informáticas; fornecimento de programas de gestão de 

riscos de segurança informática; serviços de informa-

ção, conhecimento, e testes em matéria de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; servi-

ços de segurança para controlo de acesso a computa-

dores (serviços de segurança de computador), redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; fornecimento de infor-

mações nas áreas da Internet, world wide web e segu-

rança de redes informáticas de comunicações; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio 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/187395

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

[730]  Requerente : Wen Ken Drug Company (Pte.) 

Limited

  Endereço : 2 Alexandra Road Delta House #02- 

-08 Singapore 159919

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

料

料 料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187397

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

[730]  Requerente : Wen Ken Drug Company (Pte.) 

Limited

  Endereço : 2 Alexandra Road Delta House #02- 

-08 Singapore 159919

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

料

料 料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187441

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

[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 1172317

[210]  N.º : N/187442

[220]  Data de pedido : 2021/09/06
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[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, pes-

quisas e concepção com eles relacionados; serviços de 

análises industriais, pesquisas industriais e concepção 

industrial; serviços de controle de qualidade e auten-

ticação; pesquisa e desenvolvimento de produtos; pes-

quisa e desenvolvimento na área de têxteis; pesquisa e 

desenvolvimento na área de têxteis de nanofibras; pes-

quisa e desenvolvimento no campo de têxteis de nano-

fibras por electrofiação; consultadoria na engenharia 

relacionada com têxteis de nanofibras; consultoria em 

engenharia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172317

[210]  N.º : N/187505

[220]  Data de pedido : 2021/09/07

[730]  Requerente : KEAWORLD PTE. LTD.

  Endereço : 82 UBI Ave 4 #06-03 Singapore, Sin-

gapore 408832

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos [envelopes, bolsas] em couro 

para embalagem; sacos (couro); sacos porta-fatos para 

viagem; malas de mão; mochilas, sacos de acampa-

mento; imitações de couro; pelica pele de cabrito ; 

etiqueta de bagagem; porta-bebés; correias para guiar 

as crianças (couro); pastas escolares; correias em cou-

ro para usar a tiracolo; sacos a tiracolo para transpor-

tar bebés; faixas para transportar bebés; malas; sacos 

de viagem; estojos de viagem (artigos em couro); arcas

bagagem ; chapéus-de-chuva; estojos caixinhas

para artigos de higiene pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187507

[220]  Data de pedido : 2021/09/07

[730]  Requerente : KEAWORLD PTE. LTD.

  Endereço : 82 UBI Ave 4 #06-03 Singapore, Sin-

gapore 408832

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Panos; tecidos de algodão; telas (tecidos) 

gomadas que não sejam para papelaria; tapeçarias 

murais em matérias têxteis; toalhas em matérias têxteis; 

(roupa de-banho) à excepção de vestuário; roupa de 

cama, de mesa e de banho; lençóis de cama; cobertas 

de cama; pára-choques de berço (têxteis de cama); 

sacos-cama para bebés; buntings de bebê; panos para 

mudança de fraldas de bebés; colchas (quilts); cober-

tores de cama; cobertores para animais estimação; 

mantas de viagem; sanefas de cama; capas (soltas) para 

mobília ;cortinas de rede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187508

[220]  Data de pedido : 2021/09/07

[730]  Requerente : KEAWORLD PTE. LTD.

  Endereço : 82 UBI Ave 4 #06-03 Singapore, Sin-

gapore 408832

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; pijamas; enxovais de bebés 

(roupas); babetes sem ser em papel; calças para bebés; 

roupas impermeáveis; calçado; botas; chapéus; malhas, 

meias, roupa interior (vestuário); luvas (vestuário); 

cintos (roupas); bandanas (lenços de pescoço); babe-

tes, com mangas, não de papel; macacões; sapatos; T-

-shirts; vestidos, túnicas; roupões de banho; peúgas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187509

[220]  Data de pedido : 2021/09/07

[730]  Requerente : KEAWORLD PTE. LTD.

  Endereço : 82 UBI Ave 4 #06-03 Singapore, Sin-

gapore 408832

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : Publicidade; demonstração de produ-

tos; publicidade on-line em rede informática; apresen-

tação de produtos em qualquer meio de comunicação 

para fins de venda a retalho; serviços para a produção 

de anúncios publicitários; publicidade de exterior (le-

treiros, outdoors); decoração de montras; promoção 

de bens e serviços através do patrocínio de eventos 

desportivos; (organização de exposições) para fins 

comerciais ou publicitários; consultadoria na área da 

organização e direcção de negócios; estudos de mer-

cado; pesquisas para negócios; perfil do consumidor 

para fins comerciais ou de marketing; marketing; for-

necimento de um mercado online para compradores e 

vendedores de bens e serviços; agências de importação 

e exportação; consultadoria em gestão de pessoal; ges-

tão de ficheiros informáticos; elaboração de extractos 

de contas; angariação de patrocínios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187678

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software de aplicação 

para telemóveis, tablets e computadores; aplicações de 

software para telemóveis, tablets e computadores para 

controlo de elevadores, escadas rolantes, passadeiras 

rolantes, torniquetes e sistemas de controlo de acesso; 

aparelhos de controlo com ligação a elevadores, esca-

das rolantes, passadeiras rolantes, torniquetes; coman-

dos eléctricos e electrónicos para elevadores, escadas 

rolantes, passadeiras rolantes, torniquetes e sistemas 

de controlo de acesso; aparelhos e instrumentos de 

controlo remoto; sistemas electrónicos de controlo de 

acesso para elevadores, escadas rolantes, passadeiras 

rolantes e torniquetes; painéis de controlo de elevado-

res; ecrãs de visualização; aparelhos digitais, eléctricos 

e electrónicos de medição, verificação, controlo e regu-

lação (incluídos nesta classe); detectores de movimen-

to; câmaras fotográficas; telefones celulares; sensores;  

telemóveis inteligentes e suas partes (incluídos nesta 

classe) [ smartphones ]; filmes protectores adaptados 

para ecrãs de visualização, smartphones, computado-

res tablet e para painéis de controlo de elevadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento e vermelho (con-

forme representação).

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05628/2021

[210]  N.º : N/187679

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Lâmpadas ultravioletas de uso médico; 

filtros de raios ultravioletas, para uso médico; lâmpa-

das de uso médico; máscaras faciais para fins higiéni-

cos; máscaras sanitárias para fins médicos; dispensa-

dores de aerossóis para uso médico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento e vermelho (con-

forme representação).

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05628/2021

[210]  N.º : N/187680

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Lâmpadas para raios ultravioletas ex-

cepto para uso medicinal; lâmpadas germicidas para 

purificação do ar; lâmpadas de purificação, com efeito 

germicida; purificadores de ar; aparelhos e máquinas 

para a purificação da ar; aparelho de purificação de 

gás; dispensadores de desinfectantes para sanitas; apa-

relhos de desinfeção; esterilizadores; esterilizadores 

de ar; aparelhos de desinfeção para fins médicos; apa-

relhos e instalações de ar condicionado; instalações 



19416    50   2021  12  15 

de aquecimento central; aparelhos para iluminação, 

aquecimento, geração de vapor, refrigeração, secagem, 

ventilação e abastecimento de água; ventoinhas eléc-

tricas; luzes de segurança sensíveis ao movimento; pai-

néis luminosos; projectores de luz.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento e vermelho (con-

forme representação).

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05628/2021

[210]  N.º : N/187681

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Películas em matérias plásticas excep-

to para embalagens; revestimentos isolantes para pavi-

mentos; películas protectoras revestidas com adesivos 

de plástico para protege da sujidade e danos paredes, 

sinais, corrimões, painéis de controlo e ecrãs táctis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento e vermelho (con-

forme representação).

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05628/2021

[210]  N.º : N/187683

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Dispensadores de sabonete; sabonetei-

ras [caixas]; saboneteiras [suportes]; dispensadores de 

aerossóis, excepto para uso médico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento e vermelho (con-

forme representação).

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05628/2021

[210]  N.º : N/187684

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software de aplicação 

para telemóveis, tablets e computadores; aplicações de 

software para telemóveis, tablets e computadores para 

controlo de elevadores, escadas rolantes, passadeiras 

rolantes, torniquetes e sistemas de controlo de acesso; 

aparelhos de controlo com ligação a elevadores, esca-

das rolantes, passadeiras rolantes, torniquetes; coman-

dos eléctricos e electrónicos para elevadores, escadas 

rolantes, passadeiras rolantes, torniquetes e sistemas 

de controlo de acesso; aparelhos e instrumentos de 

controlo remoto; sistemas electrónicos de controlo de 

acesso para elevadores, escadas rolantes, passadeiras 

rolantes e torniquetes; painéis de controlo de elevado-

res; ecrãs de visualização; aparelhos digitais, eléctricos 

e electrónicos de medição, verificação, controlo e regu-

lação (incluídos nesta classe); detectores de movimen-

to; câmaras fotográficas; telefones celulares; sensores;  

telemóveis inteligentes e suas partes (incluídos nesta 

classe) [ smartphones ]; filmes protectores adaptados 

para ecrãs de visualização, smartphones, computado-

res tablet e para painéis de controlo de elevadores.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05632/2021

[210]  N.º : N/187685

[220]  Data de pedido : 2021/09/14
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[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Lâmpadas ultravioletas de uso médico; 

filtros de raios ultravioletas, para uso médico; lâmpa-

das de uso médico; máscaras faciais para fins higiéni-

cos; máscaras sanitárias para fins médicos; dispensa-

dores de aerossóis para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05632/2021

[210]  N.º : N/187686

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Lâmpadas para raios ultravioletas ex-

cepto para uso medicinal; lâmpadas germicidas para 

purificação do ar; lâmpadas de purificação, com efeito 

germicida; purificadores de ar; aparelhos e máquinas 

para a purificação da ar; aparelho de purificação de 

gás; dispensadores de desinfectantes para sanitas; apa-

relhos de desinfeção; esterilizadores; esterilizadores 

de ar; aparelhos de desinfeção para fins médicos; apa-

relhos e instalações de ar condicionado; instalações 

de aquecimento central; aparelhos para iluminação, 

aquecimento, geração de vapor, refrigeração, secagem, 

ventilação e abastecimento de água; ventoinhas eléc-

tricas; luzes de segurança sensíveis ao movimento; pai-

néis luminosos; projectores de luz.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05632/2021

[210]  N.º : N/187687

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Películas em matérias plásticas excep-

to para embalagens; revestimentos isolantes para pavi-

mentos; películas protectoras revestidas com adesivos 

de plástico para protege da sujidade e danos paredes, 

sinais, corrimões, painéis de controlo e ecrãs táctis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05632/2021

[210]  N.º : N/187689

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Dispensadores de sabonete; sabonetei-

ras [caixas]; saboneteiras [suportes]; dispensadores de 

aerossóis, excepto para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05632/2021

[210]  N.º : N/187690

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software de aplicação 

para telemóveis, tablets e computadores; aplicações de 
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software para telemóveis, tablets e computadores para 

controlo de elevadores, escadas rolantes, passadeiras 

rolantes, torniquetes e sistemas de controlo de acesso; 

aparelhos de controlo com ligação a elevadores, esca-

das rolantes, passadeiras rolantes, torniquetes; coman-

dos eléctricos e electrónicos para elevadores, escadas 

rolantes, passadeiras rolantes, torniquetes e sistemas 

de controlo de acesso; aparelhos e instrumentos de 

controlo remoto; sistemas electrónicos de controlo de 

acesso para elevadores, escadas rolantes, passadeiras 

rolantes e torniquetes; painéis de controlo de elevado-

res; ecrãs de visualização; aparelhos digitais, eléctricos 

e electrónicos de medição, verificação, controlo e regu-

lação (incluídos nesta classe); detectores de movimen-

to; câmaras fotográficas; telefones celulares; sensores;  

telemóveis inteligentes e suas partes (incluídos nesta 

classe) [ smartphones ]; filmes protectores adaptados 

para ecrãs de visualização, smartphones, computado-

res tablet e para painéis de controlo de elevadores.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05623/2021

[210]  N.º : N/187691

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Lâmpadas ultravioletas de uso médico; 

filtros de raios ultravioletas, para uso médico; lâmpa-

das de uso médico; máscaras faciais para fins higiéni-

cos; máscaras sanitárias para fins médicos; dispensa-

dores de aerossóis para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05623/2021

[210]  N.º : N/187692

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Lâmpadas para raios ultravioletas ex-

cepto para uso medicinal; lâmpadas germicidas para 

purificação do ar; lâmpadas de purificação, com efeito 

germicida; purificadores de ar; aparelhos e máquinas 

para a purificação da ar; aparelho de purificação de 

gás; dispensadores de desinfectantes para sanitas; apa-

relhos de desinfeção; esterilizadores; esterilizadores 

de ar; aparelhos de desinfeção para fins médicos; apa-

relhos e instalações de ar condicionado; instalações 

de aquecimento central; aparelhos para iluminação, 

aquecimento, geração de vapor, refrigeração, secagem, 

ventilação e abastecimento de água; ventoinhas eléc-

tricas; luzes de segurança sensíveis ao movimento; pai-

néis luminosos; projectores de luz.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05623/2021

[210]  N.º : N/187693

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Películas em matérias plásticas excep-

to para embalagens; revestimentos isolantes para pavi-

mentos; películas protectoras revestidas com adesivos 

de plástico para protege da sujidade e danos paredes, 

sinais, corrimões, painéis de controlo e ecrãs táctis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05623/2021

[210]  N.º : N/187695

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Dispensadores de sabonete; sabonetei-

ras [caixas]; saboneteiras [suportes]; dispensadores de 

aerossóis, excepto para uso médico.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/09  Su íça

N.º 05623/2021

[210]  N.º : N/187860

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/26  Taiwan, Chi-

na N.º 110020924

[210]  N.º : N/187887

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

[730]  Requerente : 

 Chongqing Pangzi Tianjiao Rongxing Food Co., Ltd.

  Endereço : 9

 No.9 Shunyi Road, Shuang Longhu Street, Yubei Dis-

trict, Chongqing City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187899

[220]  Data de pedido : 2021/09/17

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas e utensí l ios manuais 

(operados manualmente); lâminas para máquinas de 

barbear (eléctricas e não-eléctricas); suportes para lâ-

minas de barbear; suportes para máquinas de barbear; 

peças para máquinas de barbear; máquinas de barbe-

ar, eléctricas ou não-eléctricas; máquinas de barbear 

descartáveis; máquinas de barbear para uso pessoal; 

alicates para cutículas; tesouras para cortar o cabelo; 

conjuntos de manicure; polidores (buffers) de unhas 

(eléctricos ou não-eléctricos); polidores (buffers) de 

unhas para uso em manicure; corta-unhas (eléctricos 

ou não-eléctricos); l imas para unhas; produtos de 

manicure para as unhas (instrumentos); pinças peque-

nas; instrumentos abrasivos (instrumentos manuais); 

aparelhos para depilação facial (eléctricos e não-

-eléctricos); máquinas para aparar pêlos do nariz; má-

quinas de cortar o cabelo para uso pessoal (utensílios 

acionados manualmente eléctricos e não-eléctricos); 

instrumentos para aparar (eléctricos) para uso pessoal 

para aparar cabelo; aparelhos de barbear com lâminas 

vibratórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187914

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2002 A 1002

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187916

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : KATALIN DOBOS-KIRALY

  Endereço : Madach Imre utca 5/a fsz. 3., Pecs, 

7623, Hungary

  Nacionalidade :  Húngara

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187917

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : KATALIN DOBOS-KIRALY

  Endereço : Madach Imre utca 5/a fsz. 3., Pecs, 

7623, Hungary

  Nacionalidade :  Húngara

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187920

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

11 1113A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187921

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

11 1113A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187922

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

11 1113A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187923

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

11 1113A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187924

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

11 1113A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187951

[220]  Data de pedido : 2021/09/20

[730]  Requerente : Swatch AG (Swatch SA) (Swatch 

Ltd)

  Endereço : Nicolas G. Hayek Strasse 1, 2502 Biel/ 

/Bienne, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores de pulso, relógios inte-

ligentes, relógios conectados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188001

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 行

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188002

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 料

金 理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188003

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 濾

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188004

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188005

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車 車 兩輪 行車

車 輪 理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188007

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188009

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 料 料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188010

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44
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[511]  Serviços : 行

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188011

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 料

金 理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188012

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 濾

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188013

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188014

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車 車 兩輪 行車

車 輪 理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188016

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands



19424    50   2021  12  15 

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188018

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 料 料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188019

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 行

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188020

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 料

金 理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188021

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 濾

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188022

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188023

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車 車 兩輪 行車

車 輪 理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188025

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188027

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1- 

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188061

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Folhetos, boletins informativos e pan-

fletos relacionados a questões, procedimentos médi-

cos, sintomas de doenças, apoio ao paciente e apoio da 

comunidade.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/02  Estados Unidos 

da América N.º 90/621,055

[210]  N.º : N/188062

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Folhetos, boletins informativos e pan-

fletos relacionados a questões, procedimentos médi-

cos, sintomas de doenças, apoio ao paciente e apoio da 

comunidade.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/04/01  Estados Unidos 

da América N.º 90/619,189

[210]  N.º : N/188063

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Folhetos, boletins informativos e pan-

fletos relacionados a questões, procedimentos médi-

cos, sintomas de doenças, apoio ao paciente e apoio da 

comunidade.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/01  Estados Unidos 

da América N.º 90/619,379

[210]  N.º : N/188097

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 800

D8 2249

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188098

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 800

D8 2249

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188099

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 341 2

103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188100

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças dermatológicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/01  Estados Unidos 

da América N.º 90/619,125

[210]  N.º : N/188101

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Folhetos, boletins informativos e pan-

fletos relacionados a questões, procedimentos médi-
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cos, sintomas de doenças, apoio ao paciente e apoio da 

comunidade.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/01  Estados Unidos 

da América N.º 90/619,125

[210]  N.º : N/188102

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informações médicas 

a profissionais de saúde e pacientes relacionadas com 

doenças dermatológicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/01  Estados Unidos 

da América N.º 90/619,125

[210]  N.º : N/188106

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Smash Inc.

  Endereço : Shinjuku Sanei Building 14F, 1-22-2, 

Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de competições des-

portivas; planeamento de competições desportivas; 

realização de competições desportivas; organização, 

preparação e direcção de competições de luta livre; 

organização, preparação e direcção de competições 

heterogéneas de artes marciais; organização, direcção 

e organização de seminários; fornecimento de publi-

cações electrónicas não descarregáveis; serviços de 

educação e instrução relacionados com desporto; ser-

viços de educação e instrução relacionados com artes 

e ofícios; publicação de livros; reserva de lugares para 

espetáculos; fornecimento de instalações desportivas; 

fornecimento de vídeos em linha não descarregáveis; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de gravações de vídeo no domínio da educação, cultu-

ra, divertimento ou desporto (não para filmes ou pro-

gramas de televisão e não para publicidade ou anún-

cios publicitários); apresentações em salas de cinema 

ou produção e distribuição de filmes cinematográficos; 

exibição de filmes; produção e distribuição de filmes 

cinematográficos; fornecimento de música digital da 

internet, não descarregável; aluguer de equipamentos 

desportivos, excepto veículos; apresentação de espetá-

culos ao vivo; direcção de peças teatrais; apresentação 

de peças teatrais; apresentação de espetáculos musi-

cais; organização e planeamento de filmes cinemato-

gráficos, espectáculos, peças de teatro ou espectáculos 

musicais; fotografia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188279

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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 : 9

[511]  Produtos : Relatórios descarregáveis de classifica-

ção e identificação gemológicos protegidos digitalmen-

te; relatórios descarregáveis de classificação e identifi-

cação gemológicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/14  Estados Unidos 

da América N.º 97/027,428

[210]  N.º : N/188280

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[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 : 42
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[511]  Serviços : Fornecimento de relatórios em linha 

não descarregáveis no domínio da classificação e iden-

tificação de pedras preciosas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/14  Estados Unidos 

da América N.º 97/027,428

[210]  N.º : N/188321

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : IRVINS INTERNATIONAL 

ADDICTION PTE. LTD.

  Endereço : 61 Trevose Crescent, Dunearn Estate, 

Singapore 298062

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Bolachas de peixe; batatas fritas à base 

de farinha de batata, aperitivos à base de farinha de 

batata, molhos, molho de ovo salgado, misturas para 

a preparação de molhos; café; bebidas feitas de café; 

bebidas à base de café; café sem cafeína; café desca-

feinado; café instantâneo; chá; bebidas à base de chá; 

bebidas feitas de chá; chá instantâneo; chá gelado; café 

gelado; pão; pastelaria; confeitaria; tortas; tortas de 

ananás; bolos lunares; gelados; arroz; massas; refeições 

preparadas contendo principalmente arroz e também 

incluindo carne, marisco ou legumes; refeições prepa-

radas contendo principalmente massas e também in-

cluindo carne, marisco ou legumes; aperitivos salgados 

à base de farinha; furikake (temperos alimentares); 

massas instantâneas; chá com leite, chá predominante-

mente; chá de bolhas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/188322

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : LANCEL INTERNATIONAL 

S.A.

  Endereço : Vicolo Nassetta, 2, CH-6900 Lugano, 

Switzerland.

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bagagens, malas, carteiras e outras 

bolsas de transporte, incluindo capas para malas, ma-

las de viagem com rodas, malas de cabine, correias 

para bagagem, pegas para malas de viagem, sacos de 

mão, sacos de praia, malas de senhora tipo saco, bol-

sas de cintura, porta-cartões de visita, porta-chaves 

(pastas), malinhas de mão, carteiras para cartões de 

crédito, sacos de tiracolo, sacos porta-fatos (para via-

gem), armações para sacos de mão, alças para malas 

de mão, estojos em couro para chapéus, estojos para 

chaves (marroquinaria), etiquetas em couro, etiquetas 

para bagagem (marroquinaria), porta-música, cartei-

ras de bolso, bolsas, mochilas (com duas alças); sacos 

de tiracolo; bandoleiras (correias) em couro, sacos 

para produtos de toilette vendidos vazios, sacos de 

lona para compras, sacos de viagem, estojos de via-

gem (marroquinaria), estojos para maquilhagem, sem 

conteúdo, sacos para produtos para a barba vendidos 

vazios, sacos de fim de semana, pastas (maletas), pas-

tas que podem ser localizadas através da aplicação de 

sistemas de posicionamento global e/ou de redes de co-

municação celulares; chapéus-de-chuva, chapéus-de-

-chuva que podem ser localizados através da aplicação 

de sistemas de posicionamento global e/ou de redes de 

comunicação celulares; bengalas; colarinhos, trelas e 

roupas para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/24  União Euro-

peia N.º 018436968

[210]  N.º : N/188323

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11 1-3A

15 C 1503

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188324

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11 1-3A

15 C 1503

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188325

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11 1-3A

15 C 1503

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188344

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188345

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 
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global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188346

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188347

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 

global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188348

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188349

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 

global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188350

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188351

[220]  Data de pedido : 2021/09/24
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[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 

global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188352

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188353

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 
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global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188354

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188355

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 

global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188356

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188357

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; cami-

solas de algodão [sweatshirts], T-shirts, camisetas de 

alças [tanktops], roupões de banho, vestidos, meias, 

chapéus, calções, calças, camisas de dormir, bandanas 

[lenços para pescoço e cabeça], cuecas calção [boxers], 

fatos de banho, cintos, fatos-macaco para crianças, ca-

sacos, bonés de basebol.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188358

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 

global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188359

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-
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gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188360

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria; cami-

solas de algodão [sweatshirts], T-shirts, camisetas de 

alças [tanktops], roupões de banho, vestidos, meias, 

chapéus, calções, calças, camisas de dormir, bandanas 

[lenços para pescoço e cabeça], cuecas calção [boxers], 

fatos de banho, cintos, fatos-macaco para crianças, ca-

sacos, bonés de basebol.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188361

[220]  Data de pedido : 2021/09/24

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 

global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188448

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : General Mills, Inc.

  Endereço : Number One General Mills Boule-

vard, Minneapolis, Minnesota 55426, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Bolsas (em papel ou plástico) para em-

balagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188567

[220]  Data de pedido : 2021/09/29
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[730]  Requerente : 

 Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

 Unit 58, 63 & 68, 17F, Block B, No.3 Danling Street, 

Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188568

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

 Unit 58, 63 & 68, 17F, Block B, No.3 Danling Street, 

Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188569

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

 Unit 58, 63 & 68, 17F, Block B, No.3 Danling Street, 

Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188570

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

 Unit 58, 63 & 68, 17F, Block B, No.3 Danling Street, 

Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188571

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

 Unit 58, 63 & 68, 17F, Block B, No.3 Danling Street, 

Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188572

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : 

 Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

 Unit 58, 63 & 68, 17F, Block B, No.3 Danling Street, 

Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188583

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : The Somerset Toiletry Company 

Limited

  Endereço : Upper Bristol Road, Clutton, Somer-

set BS39 5TA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos não medicinais para cuidados 

da pele; preparações de protecção solar não medici-

nais; loções para depois da exposição ao sol não medi-

cinais; preparações cosméticas de auto-bronzeamento; 

loção para as mãos; loção corporal; bálsamos para os 

lábios (não medicinais); óleos de banho não medici-

nais; sais de banho cosméticos; espuma para banho; 

géis para o duche; sabonete; produtos para lavar as 

mãos; perfumes; preparações para depois de barbear; 

champô para cabelo; champô seco; condicionador de 

cabelo; toalhetes para o rosto; vaporizadores perfuma-

dos para roupa; saquetas para perfumar roupa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/07  Reino Unido

N.º UK00003691351

[210]  N.º : N/188723

[220]  Data de pedido : 2021/10/06

[730]  Requerente : Green River Spirits Company

  Endereço : 7410 Northside Drive, Suite 200, Nor-

th Charleston, South Carolina 29420, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas espirituosas destiladas; bebi-

das alcoólicas, excepto cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188726

[220]  Data de pedido : 2021/10/07

[730]  Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

  Endereço : 20 Jalan Afifi Certis Cisco Centre 

Cingapura 409179

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Fornecimento de informações relacio-

nadas com a limpeza de edifícios e de casas de banho; 

serviços de limpeza de casas de banho; serviço de lim-

peza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188727

[220]  Data de pedido : 2021/10/07
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[730]  Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

  Endereço : 20 Jalan Afifi Certis Cisco Centre 

Cingapura 409179

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador [software]; 

software relacionado com inteligência artificial e de 

aprendizagem automática; software de processamento 

de dados; programas de computador para processa-

mento de dados; aparelhos para recolha de dados; 

aparelhos para a comunicação de dados; sensores para 

aparelhos de entrada de dados em tempo real; senso-

res para aparelhos de saída de dados em tempo real; 

programas de computador para fornecer uma apre-

sentação gráfica de dados; ecrãs planos para aparelhos 

electrónicos de processamento de dados; aparelhos 

informáticos para processamento de dados; ecrãs de 

computador; ecrãs planos para aparelhos electrónicos 

de processamento de dados; painéis sensíveis ao toque; 

ecrãs electrónicos tácteis; sensores de temperatura do 

ar; sensores electrónicos; sensores de nível de líquidos; 

sensores de movimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188729

[220]  Data de pedido : 2021/10/07

[730]  Requerente : Cole Haan LLC

  Endereço : 150 Ocean Road, Greenland, New 

Hampshire 03840 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de retalhistas e lojas 

retalhistas em linha para vestuário, cintos, calçado, 

cremes (graxa) para calçado, sacos, mochilas, cartei-

ras, pastas para documentos, artigos de óptica e reló-

gios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188745

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Lawrence Technological Univer-

sity

  Endereço : 21000 West Ten Mile Road, Sou-

thfield, Michigan 48075 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de concursos; serviços de 

entretenimento, nomeadamente, realização de concur-

sos; serviços educativos sob a forma de competições 

no domínio da robótica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188752

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188754

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188760

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

萜

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/15  União Euro-

peia N.º 018453841

[210]  N.º : N/188763

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Allogene Therapeutics, Inc.

  Endereço : 210 E. Grand Avenue, South San 

Francisco, California 94080, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos, nomeada-

mente, preparados para uso no tratamento de cancro e 

tumores; preparados farmacêuticos e biológicos para 

imunoterapia, incluindo terapia de Células T.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/663,464

[210]  N.º : N/188764

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Allogene Therapeutics, Inc.

  Endereço : 210 E. Grand Avenue, South San 

Francisco, California 94080, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos, nomeada-

mente, preparados para uso no tratamento de cancro e 

tumores; preparados farmacêuticos e biológicos para 

imunoterapia, incluindo terapia de Células T.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e verde.

[300]  Prioridade : 2021/04/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/663,486
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[210]  N.º : N/188775

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

 PINGAN INDUSTRIAL CO. LIMITED

  Endereço : 6 5 A

508

 Flat/Rm 508, Blk A, 5/F, New Trade Plaza, No.6 On 

Ping Street, Shatin, NT, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

金 金屬閂 金屬

大門 金屬門板 金屬錢箱 金屬建築材料 金屬門框

金屬箱 包用金屬鎖

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188790

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 11

1-3A 15 C 1503

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188796

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 Beijing Sankuai Technology Co., Ltd.

  Endereço : 27 12

1202-34

 1202-34, 12th Floor, No.27 Zhongguancun Street, Hai-

dian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188797

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 Beijing Sankuai Technology Co., Ltd.

  Endereço : 27 12

1202-34

 1202-34, 12th Floor, No.27 Zhongguancun Street, Hai-

dian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188818

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : 

 ENRIQUE ORTEGA VALLEJO

  Endereço : 

2649

 2649 Paseo De La Reforma Avenue, Lomas De Beza-

res Neighborhood, Miguel Hidalgo Area, Mexico City, 

Mexico

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : 

 ANIBAL RAFAEL ROMERO CARRENO
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  Endereço : 

572 78214

 Villa De Bernal #572, Villantigua, San Luis Potosi, 

Slp, 78214, Mexico

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188849

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 GOLD MEDTECH LIMITED

  Endereço : 3 1

2 232

 Shop 232, 1 Kings Wing Plaza, No.3 On Kwan Street, 

Shek Mun, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188852

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : 

 GOLD MEDTECH LIMITED

  Endereço : 3 1

2 232

 Shop 232, 1 Kings Wing Plaza, No.3 On Kwan Street, 

Shek Mun, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188896

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) 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, 
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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 

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; pára-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído nesta Classe.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188897

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) 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-

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-
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ços de segurança para controlo de acesso a computa-

dores (serviços de segurança de computador), redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; fornecimento de infor-

mações nas áreas da Internet, world wide web e segu-

rança de redes informáticas de comunicações; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio 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 nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188898

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) 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 
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para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

-V e unidades centrais de processamento; chips de 

computador e unidades centrais de processamento 

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops), computadores portáteis, 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; pára-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188899

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) 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-

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, 
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mensagens electrónicas, colaboração em documentos, 

videoconferências, e processamento de voz e chama-

das à base da web; fornecimento de software em linha 

não descarregável para facilitar a interoperabilidade 

de várias aplicações de software; fornecimento de um 

website apresentando tecnologia que permita os usu-

ários a partilharem informações e aconselhamento; 

serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade on-line onde utilizadores registados po-

dem participar em discussões, recolher reacções dos 

seus pares, constituir comunidades virtuais, participar 

em serviços de redes sociais, e partilhar documentos; 

provisão online de software informático não descar-

regável e aplicações informáticas para a difusão de 

materiais de áudio, materiais de vídeo, vídeos, música 

e imagens; serviços informáticos relacionados com 

a criação de índices de informação, sites e recursos 

em redes informáticas; disponibilização de motores 

de pesquisa na internet; alojamento de aplicações de 

software para a procura e recuperação de informação 

de bases de dados e redes informáticas; serviços infor-

máticos relacionados com o fornecimento de serviços 

de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; pesquisa e desenvolvimento re-

lacionado com semicondutores, circuitos integrados 

semicondutores, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

integrados de memória semicondutores, chips pro-

cessadores semicondutores, processadores semicon-

dutores, microcontroladores, unidades (electrónicas) 

microcontroladores, microcontroladores de baixa 

tensão, chips [circuitos integrados], chips de compu-

tador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

( notebooks ), computadores portáteis ( laptops ), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de lei-

tores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; serviços informáticos relacionados 

com a procura personalizável em bases de dados in-

formáticas e websites; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento 

de páginas Web; alojamento de websites; alojamento 

de aplicações; consultoria em software; codificação e 

descodificação de sinais informáticos e electrónicos; 

conversão de dados ou documentos de suporte físico 

para formato eletrónico; serviços informáticos relacio-

nados com a certificação de transacções comerciais e a 

preparação de relatórios em relação sobre as mesmas; 

serviços de informações sobre computadores e redes 

informáticas; fornecimento de programas de gestão de 

riscos de segurança informática; serviços de informa-

ção, conhecimento, e testes em matéria de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; servi-

ços de segurança para controlo de acesso a computa-

dores (serviços de segurança de computador), redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; fornecimento de infor-

mações nas áreas da Internet, world wide web e segu-

rança de redes informáticas de comunicações; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio 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 nesta Classe.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188900

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 53 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188901

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 53 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188902

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 53 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/188917

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 111

9

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188918

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 111

9

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188940

[220]  Data de pedido : 2021/10/15
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[730]  Requerente : 

  Endereço :  52 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188945

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : BANCO DE DESENVOLVI-

MENTO DE MACAU, S.A.

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D Assumpção, 

N.º22, Rés-do-chão, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios imobiliários; bancos; serviços re-

lativos aos seguros; consultoria financeira; pagamentos 

de impostos e taxas; informações financeiras.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado (C36/M47/Y81/

K0) e Azul (C100/M94/Y43/K2), tal como está repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/188946

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : BANCO DE DESENVOLVI-

MENTO DE MACAU, S.A.

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D Assumpção, 

N.º22, Rés-do-chão, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; difusão de progra-

mas de rádio e televisão; comunicações de acesso glo-

bal para utilizadores de rede informática; comunica-

ções por telemóveis; serviços de anúncios eletrónicos 

(serviços de mensagens); serviços de salas de conversa-

ção na internet; transferência de ficheiros digitais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado (C36/M47/Y81/

K0) e Azul (C100/M94/Y43/K2), tal como está repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/188949

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : BANCO DE DESENVOLVI-

MENTO DE MACAU, S.A.

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D Assumpção, 

N.º22, Rés-do-chão, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos; serviços de rede social online; serviços 

de segurança para a protecção física de bens tangíveis 

e indivíduos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado (C36/M47/Y81/

K0) e Azul (C100/M94/Y43/K2), tal como está repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/188982

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Brochuras, folhetos e panfletos relacio-

nados com questões médicas, procedimentos, sintomas 

de doenças, apoio ao paciente e construção da comu-

nidade.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/777,252

[210]  N.º : N/188986

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/05/08  China

N.º 55874408

[210]  N.º : N/188987

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[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 : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/05/08  China

N.º 55881317

[210]  N.º : N/188988

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[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 : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/05/08  China

N.º 55877208

[210]  N.º : N/189001

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 B 8 801.802.803.813.815.816

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189002

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 B 8 801.802.803.813.815.816

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189003

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 B 8 801.802.803.813.815.816

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189016

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Suzhou Abogen Biosciences Co., 

Ltd.

  Endereço : Unit 501, Building B1, No.218 Xinghu 

Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China (Jiang-

su) Pilot Free Trade Zone

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções químico-farmacêuticas; medicamentos para fins 

médicos; culturas de microrganismos para uso médico 

ou veterinário; preparações biológicas para fins médi-

cos; medicamentos para fins/consumo humanos; pre-

parações químicas para fins médicos; medicamentos 

em estado bruto; medicamentos bioquímicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189017

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Suzhou Abogen Biosciences Co., 

Ltd.

  Endereço : Unit 501, Building B1, No.218 Xinghu 

Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China (Jiang-

su) Pilot Free Trade Zone

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviço de investigação tecnológica; 

serviços de controlo de qualidade; serviços de testes 

de qualidade; serviços de investigação sobre o cancro 

para fins médicos; serviços de desenvolvimento de me-

dicamentos; serviços de avaliação de medicamentos; 

serviços de pesquisa farmacêutica; serviços de investi-

gação farmacêutica; serviços de investigação médica; 

serviços de desenvolvimento de preparações farma-

cêuticas e de farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189021

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : VILLAGE NISHIMURA CO., 

LTD.

  Endereço : 10-31, Higashiokino 3-Chome, Hi-

gashiomi-Shi, Shiga, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Biscoitos; empadas; pastelaria; bola-

chas de água e sal; bolos de arroz; aperitivos à base de 
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cereais; aperitivos à base de arroz; chips  [produtos 

à base de cereais]; talharim.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/19  Japão

N.º 2021-47420

[210]  N.º : N/189066

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Marc Cain GmbH

  Endereço : Marc-Cain-Allee 4, 72411 Bodelshau-

sen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro e produ-

tos feitos com os mesmos; sacos; sacos de mão; bolsas; 

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

chapéus-de-sol.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189067

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Marc Cain GmbH

  Endereço : Marc-Cain-Allee 4, 72411 Bodelshau-

sen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189068

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189069

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

( A B C

)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPU
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189070

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

( A B C

)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189071

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

( A B C

)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189072

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

( A B C

)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189073

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

( A B C

)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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GPU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189074

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

( A B C

)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189075

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

( A B C

)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189076

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

( A B C

)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial



19454    50   2021  12  15 

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

USB

WAN USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189077

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189078

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

USB

WAN USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189079

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189080

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

162 18 19 1 1-12 A1 1-13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅

老

臨時住宿處出租

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189081

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 73

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 酒精飲料

烈酒 飲料 蒸餾飲料 利口

酒和烈酒 含水果酒精飲料 白蘭地

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189082

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189083

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

 LEI IO SENG

  Endereço : 1 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189084

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

 LEI IO SENG

  Endereço : 1 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189085

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 35

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

寛
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189086

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

N1 1010

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189087

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

N1 1010

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189088

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

N1 1010

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189089

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

N1 1010

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189091

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Conizon System Limited

  Endereço : Room A27, 3/F, Hing Yip Centre, 31 

Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189092

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Vixon Technology Limited

  Endereço : Room D5, 7/F, Block 1, Camelpaint 

Building, 62 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189098

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Dr. Harold Katz, LLC

  Endereço : 5802 Willoughby Ave. Los Angeles, 

CA 90038, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações refescantes para o hálito 

e higiene pessoal; sprays refrescantes do hálito; colu-

tórios, sem serem para uso medicinal; preparações de 

higiene nasal para uso pessoal; colutórios não medi-

cinais; preparações para branqueamento dos dentes; 

cremes para branquear os dentes; géis para branquear 

os dentes; pastas para branquear os dentes; pastas de 

dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/902,257

[210]  N.º : N/189099

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Dr. Harold Katz, LLC

  Endereço : 5802 Willoughby Ave. Los Angeles, 

CA 90038, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações refescantes para o hálito 

e higiene pessoal; sprays refrescantes do hálito; colu-

tórios, sem serem para uso medicinal; preparações de 

higiene nasal para uso pessoal; colutórios não medi-

cinais; preparações para branqueamento dos dentes; 

cremes para branquear os dentes; géis para branquear 

os dentes; pastas para branquear os dentes; pastas de 

dentes.

[540]  Marca : 

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

verde clara tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/07/29  Estados Unidos 

da América N.º 90855689

[210]  N.º : N/189101

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : MEGMILK SNOW BRAND Co., 

Ltd.

  Endereço : 1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 

Sapporo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, compotas, marmeladas; ovos; 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; 

leite líquido ou em pó para crianças pequenas e crian-

ças; leite de acompanhamento para crianças pequenas; 

leite de crescimento para crianças pequenas e crianças; 

leite líquido ou em pó para mulheres grávidas e em pe-

ríodo de amamentação (sem ser para uso medicinal); 

leite líquido ou em pó com vitaminas e minerais para 

adultos e idosos (sem ser para uso medicinal); leite 

líquido ou em pó com proteínas do leite para adultos 

e idosos (sem ser para uso medicinal); leite líquido ou 

em pó para adultos e idosos (sem ser para uso medici-

nal); leites em pó; leite fresco; leite desnatado; bebidas 

lácteas; bebidas à base de leite; leite e produtos lácte-

os; alimentos nutricionais sob a forma de pó, grânulos, 

grãos, comprimidos, líquida, gel, geleia e cápsulas con-

tendo proteína, ou peptídeo de soro de leite, ou soro 

de leite, ou ceramida, ou esfingomielina, ou lactoferri-

na de ferro.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189102

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : MEGMILK SNOW BRAND Co., 

Ltd.

  Endereço : 1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 

Sapporo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, compotas, marmeladas; ovos; 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; 

leite líquido ou em pó para crianças pequenas e crian-

ças; leite de acompanhamento para crianças pequenas; 

leite de crescimento para crianças pequenas e crianças; 

leite líquido ou em pó para mulheres grávidas e em pe-

ríodo de amamentação (sem ser para uso medicinal); 

leite líquido ou em pó com vitaminas e minerais para 

adultos e idosos (sem ser para uso medicinal); leite 

líquido ou em pó com proteínas do leite para adultos 

e idosos (sem ser para uso medicinal); leite líquido ou 

em pó para adultos e idosos (sem ser para uso medici-

nal); leites em pó; leite fresco; leite desnatado; bebidas 

lácteas; bebidas à base de leite; leite e produtos lácte-

os; alimentos nutricionais sob a forma de pó, grânulos, 

grãos, comprimidos, líquida, gel, geleia e cápsulas con-

tendo proteína, ou peptídeo de soro de leite, ou soro 

de leite, ou ceramida, ou esfingomielina, ou lactoferri-

na de ferro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189103

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : MEGMILK SNOW BRAND Co., 

Ltd.

  Endereço : 1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 

Sapporo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos 

e cozidos; geleias, compotas, marmeladas; ovos; leite e 

produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; leite lí-

quido ou em pó para crianças pequenas e crianças; lei-

te de acompanhamento para crianças pequenas; leite 

de crescimento para crianças pequenas e crianças; leite 

líquido ou em pó para mulheres grávidas e em período 

de amamentação (sem ser para uso medicinal); leite lí-

quido ou em pó com vitaminas e minerais para adultos 

e idosos (sem ser para uso medicinal); leite líquido ou 

em pó com proteínas do leite para adultos e idosos (sem 

ser para uso medicinal); leite líquido ou em pó para 

adultos e idosos (sem ser para uso medicinal); leites 

em pó; leite fresco; leite desnatado; leite condensado; 

leite evaporado; bebidas lácteas; bebidas à base de lei-

te; leite fermentado; iogurte; manteiga; queijo; pastas 

de queijo para barrar; natas; ceramida do leite (produ-

tos lácteos); ceramida (produtos lácteos); lactoferrina 

de ferro (produtos lácteos); leite e produtos lácteos; 

queijo artificial (ou sucedâneos de queijo); margarina 

e cremes com gordura para barrar; misturas à base de 

gordura, para barrar sanduiches; matérias gordas para 

o fabrico de gorduras comestíveis; natas não lácteas 

(natas à base de óleos e / ou gorduras comestíveis); 

natas compostas (natas à base de natas lácteas e óleos 

e / ou gorduras comestíveis); banha para alimentos; 

soro de leite; alimentos nutricionais sob a forma de 

pó, grânulos, grãos, comprimidos, líquida, gel, geleia 

e cápsulas contendo proteína, ou peptídeo de soro de 

leite, ou soro de leite, ou ceramida, ou esfingomielina, 

ou lactoferrina de ferro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189104

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

168

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189105

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : CHATEAU MALESCASSE

  Endereço : Château Malescasse, 33460 Lamar-

que, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : AOC

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189106

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : MAISON AUSTRUY

  Endereço : Domaine de Peyrassol, 83340 Flas-

sans-sur-Issole, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189107

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : PACHECO & IRMÃOS LDA

  Endereço : Quinta da Corte, Valença do Douro, 

5120 504 Tabuaço, Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189108

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : TENUTA CASENUOVE SO-

CIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LI-

MITATA

  Endereço : San Martino A Cecione 39, 50022 

Panzano, Greve In Chianti, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 红

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189113

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 

6312 Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; pedras precio-

sas; metais preciosos e suas ligas; pérolas (artigos de 

joalharia); botões de punho; molas para gravata; anéis 

(artigos de joalharia); pulseiras (artigos de joalharia); 

brincos; colares (artigos de joalharia); alfinetes de 

peito (artigos de joalharia); amuletos; argolas para 

chaves em metais preciosos; obras de arte em metais 

preciosos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; 

argolas para chaves (pequenos adornos de joalharia ou 

correntes); relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios; cronómetros; relógios de parede e de mesa; 

pequenos relógios de parede e de mesa; estojos para 

relógios; braceletes para relógios; correntes e molas 

para relógios e vidros para relógios; armações para 

relógios de parede e relojoaria; mecanismos para reló-

gios, ponteiros de relógios.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/26  Su íça

N.º 06524/2021
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[210]  N.º : N/189114

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 啓

 MAN KAI WENG

  Endereço : S/N

G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189115

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

 YU WANER

  Endereço : 氹 112

18E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189116

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

 YU WANER

  Endereço : 氹 112

18E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rca : C 0 M 10 0

Y 100 K 0

 C 0 M 0 Y 0 K 100

[210]  N.º : N/189117

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) 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 
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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 

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 video vigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189118

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) 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-

ware de jogos de computador e de vídeo; computação 

em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento em 

nuvem; prestação de utilização temporária de software 
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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; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio elec-
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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 nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189119

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

 LEONG CHI LONG

  Endereço : B/10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189120

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : 

 WONG CHON FAI

  Endereço : 邨

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189121

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 600E

23

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

5

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : pantone 

875C

[210]  N.º : N/189122

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 600E

23

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

5

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/189123

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189124

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189125

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189126

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189127

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189128

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 LAM SEONG CHENG
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  Endereço : 3

AN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189129

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 LAM SEONG CHENG

  Endereço : 3

AN

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189130

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

55

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189131

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 420 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 71 M 7 Y 1

K 0

 C 9 M 93 Y 0 K 0

 C 100 M 80 Y 5 K 0

 C 58 M 48 Y 42 K 10

[210]  N.º : N/189132

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 LOU CHON LAM

  Endereço : 411-417 12

P&Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189133

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 LOU CHON LAM

  Endereço : 411-417 12

P&Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189134

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 LOU CHON LAM

  Endereço : 411-417 12

P&Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189135

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88-1 A 22 A2202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

理 理 理

理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189139

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 59

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 滑輪 葉 金 金 金

金 葉 金 金 金

料 金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189140

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 59

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 金

金 金 金

金 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189141

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 59

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理 理

零

理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189144

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : Blue Buffalo Enterprises, Inc.

  Endereço : 11 River Road, Wilton, Connecticut 

06897 USA

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

guloseimas comestíveis para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189145

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : NH Foods Ltd.

  Endereço : 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-

-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Óleos e gorduras comestíveis; produtos 

lácteos; produtos de carne; animais aquáticos comes-

tíveis, frescos, refrigerados ou congelados (não vivos); 

produtos de carne processada; salsichas; frango frito 

(karaage); hambúrgueres; frango no espeto e grelhado 

(yakitori); costeleta de porco frita panada (tonkatsu); 

extractos de carne; carne frita envolvida em polme 

(tempura de carne); marisco frito envolvido em polme 

(tempura de marisco); legumes fritos envolvidos em 

polme (tempura de legumes); mistura de legumes e 

outros ingredientes fritos envolvidos em polme (kakia-

ge); alimentos preparados constituídos principalmente 

por carne, peixe, aves ou legumes; refeições instantâ-

neas constituídas principalmente por carne, legumes 

e marisco cozidos; produtos de mariscos processados; 

guisados de caril pré-cozinhados, ensopados e mis-

turas para sopas; sopas de talharim chinês; extractos 

para sopas de talharim chinês; sucedâneos de carne 

à base de soja; substitutos de carne que consistem 

principalmente em geleia de raiz de língua-do-diabo 

(konnyaku); carne à base de legumes; sucedâneos de 

carne; produtos sucedâneos de carne; produtos de car-

ne de cultura (cultured meat); leite à base de plantas; 

sucedâneos do leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189146

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : NH Foods Ltd.

  Endereço : 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-

-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pão e pãezinhos; sanduíches; pães 

cozidos no vapor ao estilo chinês; hambúrgueres (san-

duíches); pizzas; cachorros quentes (sanduíches de 

salsichas); empadas de carne; temperos; especiarias; 

bolinhos recheados chineses (gyoza); bolinhos chine-

ses cozidos no vapor (shumai); sushi; ravioli; caçarola 

de arroz tendo como ingrediente principal arroz com 

molho branco; molhos para massas alimentícias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189147

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : NH Foods Ltd.

  Endereço : 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-

-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Óleos e gorduras comestíveis; produtos 

lácteos; produtos de carne; animais aquáticos comes-

tíveis, frescos, refrigerados ou congelados (não vivos); 

produtos de carne processada; salsichas; frango frito 

(karaage); hambúrgueres; frango no espeto e grelhado 

(yakitori); costeleta de porco frita panada (tonkatsu); 

extractos de carne; carne frita envolvida em polme 

(tempura de carne); marisco frito envolvido em polme 

(tempura de marisco); legumes fritos envolvidos em 

polme (tempura de legumes); mistura de legumes e 

outros ingredientes fritos envolvidos em polme (kakia-

ge); alimentos preparados constituídos principalmente 

por carne, peixe, aves ou legumes; refeições instantâ-

neas constituídas principalmente por carne, legumes 

e marisco cozidos; produtos de mariscos processados; 

guisados de caril pré-cozinhados, ensopados e mis-

turas para sopas; sopas de talharim chinês; extractos 

para sopas de talharim chinês; sucedâneos de carne 

à base de soja; substitutos de carne que consistem 
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principalmente em geleia de raiz de língua-do-diabo 

(konnyaku); carne à base de legumes; sucedâneos de 

carne; produtos sucedâneos de carne; produtos de car-

ne de cultura (cultured meat); leite à base de plantas; 

sucedâneos do leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189148

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : NH Foods Ltd.

  Endereço : 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-

-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pão e pãezinhos; sanduíches; pães 

cozidos no vapor ao estilo chinês; hambúrgueres (san-

duíches); pizzas; cachorros quentes (sanduíches de 

salsichas); empadas de carne; temperos; especiarias; 

bolinhos recheados chineses (gyoza); bolinhos chine-

ses cozidos no vapor (shumai); sushi; ravioli; caçarola 

de arroz tendo como ingrediente principal arroz com 

molho branco; molhos para massas alimentícias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189149

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : NH Foods Ltd.

  Endereço : 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-

-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Óleos e gorduras comestíveis; produtos 

lácteos; produtos de carne; animais aquáticos comes-

tíveis, frescos, refrigerados ou congelados (não vivos); 

produtos de carne processada; salsichas; frango frito 

(karaage); hambúrgueres; frango no espeto e grelhado 

(yakitori); costeleta de porco frita panada (tonkatsu); 

extractos de carne; carne frita envolvida em polme 

(tempura de carne); marisco frito envolvido em polme 

(tempura de marisco); legumes fritos envolvidos em 

polme (tempura de legumes); mistura de legumes e 

outros ingredientes fritos envolvidos em polme (kakia-

ge); alimentos preparados constituídos principalmente 

por carne, peixe, aves ou legumes; refeições instantâ-

neas constituídas principalmente por carne, legumes 

e marisco cozidos; produtos de mariscos processados; 

guisados de caril pré-cozinhados, ensopados e mis-

turas para sopas; sopas de talharim chinês; extractos 

para sopas de talharim chinês; sucedâneos de carne 

à base de soja; substitutos de carne que consistem 

principalmente em geleia de raiz de língua-do-diabo 

(konnyaku); carne à base de legumes; sucedâneos de 

carne; produtos sucedâneos de carne; produtos de car-

ne de cultura (cultured meat); leite à base de plantas; 

sucedâneos do leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189150

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : NH Foods Ltd.

  Endereço : 4-9, Umeda 2-chome, Kita-ku, Osaka-

-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pão e pãezinhos; sanduíches; pães 

cozidos no vapor ao estilo chinês; hambúrgueres (san-

duíches); pizzas; cachorros quentes (sanduíches de 

salsichas); empadas de carne; temperos; especiarias; 

bolinhos recheados chineses (gyoza); bolinhos chine-

ses cozidos no vapor (shumai); sushi; ravioli; caçarola 

de arroz tendo como ingrediente principal arroz com 

molho branco; molhos para massas alimentícias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189151

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

50 1311D

 1311D, Peng ji Commercial Space-Time Bui lding, 

No.50 Bagua 1st Road, Hualin Community, Yuanling 

Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189152

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

50 1311D

 1311D, Peng ji Commercial Space-Time Bui lding, 

No.50 Bagua 1st Road, Hualin Community, Yuanling 

Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189153

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

50 1311D

 1311D, Peng ji Commercial Space-Time Bui lding, 

No.50 Bagua 1st Road, Hualin Community, Yuanling 

Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189154

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

50 1311D

 1311D, Peng ji Commercial Space-Time Bui lding, 

No.50 Bagua 1st Road, Hualin Community, Yuanling 

Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189155

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

50 1311D

 1311D, Peng ji Commercial Space-Time Bui lding, 

No.50 Bagua 1st Road, Hualin Community, Yuanling 

Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189156

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

50 1311D

 1311D, Peng ji Commercial Space-Time Bui lding, 

No.50 Bagua 1st Road, Hualin Community, Yuanling 

Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189158

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189159

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

  Endereço : 66 11 1217

 1217, 11/F, 66 North Fourth Ring Road West, Haidian 

District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

擕

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189160

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

  Endereço : 66 11 1217

 1217, 11/F, 66 North Fourth Ring Road West, Haidian 

District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189161

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

  Endereço : 66 11 1217

 1217, 11/F, 66 North Fourth Ring Road West, Haidian 

District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189162

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

  Endereço : 66 11 1217

 1217, 11/F, 66 North Fourth Ring Road West, Haidian 

District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189163

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189164

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189165

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189166

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/189167

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189168

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189171

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : BECCHERIE DI LAI PAOLO

  Endereço : Piazza Ancillotto, 9 - 31100 Treviso 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pão de ló; bebidas à base de café; aro-

mas de café (aromas); gelados comestíveis; mousses 

(sobremesas) (bolos); pão de ló; bolo em pó; aromas, 

sem ser óleos essenciais, para bolos; bebidas à base de 

cacau; bebidas de cacau com leite; cacau; açúcar; petits 

fours (bolos); pãezinhos; chocolate; ovos de Páscoa; 

café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189172

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : BECCHERIE DI LAI PAOLO

  Endereço : Piazza Ancillotto, 9 - 31100 Treviso 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Hotéis, albergues e pensões, aloja-

mentos de férias e turísticos; conselhos sobre receitas 

culinárias; decoração de bolos; decoração de bolos; 

serviços de bar de vinhos; fornecimento de críticas 

de restaurantes e bares; fornecimento de serviços de 

catering de alimentos e bebidas para instalações de 

exposições; fornecimento de serviços de catering de 

alimentos e bebidas para instalações de convenções; 

fornecimento de serviços de catering de alimentos e 

bebidas para feiras e exposições; serviços de banque-

tes; organização de refeições em hotéis; organização 

de recepções de casamento (comida e bebidas); orga-

nização de catering para festas de aniversário; serviços 

de preparação de alimentos; serviços de preparação 

de alimentos e bebidas; serviços de preparação de 

alimentos; serviços de salão de cocktails; salas de chá; 

escultura de alimentos; serviços de hotelaria; servi-

ços de casa de chá; serviços de banquetes; serviços 

de café; serviços de consultoria no domínio das artes 

culinárias; serviços de bar de vinhos; fornecimento de 

serviços de bebidas; cantinas; serviços de restaurante 

self-service; lanchonetes; fornecimento de instalações 

para conferências; fornecimento de informações re-

lacionadas com a preparação de alimentos e bebidas; 

fornecimento de informações relacionadas com hotéis; 

fornecimento de informações relacionadas com res-

taurantes; serviço de bebidas alcoólicas; servir comida 

e bebida em restaurantes e bares; catering para o for-

necimento de alimentos e bebidas; restaurantes; servir 

comidas e bebidas; serviços de bar e restaurante; for-

necimento de comida e bebida; serviços de degustação 

de vinhos (fornecimento de bebidas); fornecimento de 

comida e bebida em restaurantes e bares; delicatessens 

(restaurantes); pizzarias; pubs; serviços de restaurante 
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take-out; serviços para levar; restaurantes; serviços 

prestados por um chef pessoal; serviços de comida e 

bebida take-away; serviços de chef pessoal; serviços de 

gelataria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189173

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : ( )

 GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI-

JIU CO., LTD.

  Endereço : 

 Xijiu Town, Xishui County, Zunyi City, Guizhou Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189174

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : ( )

 GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XI-

JIU CO., LTD.

  Endereço : 

 Xijiu Town, Xishui County, Zunyi City, Guizhou Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189181

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : Nisshin Seifun Group Inc.

  Endereço : 25, Kanda-Nish iki-cho 1-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Aperitivos à base de futas, à base de 

vegetais, à base de feijão ou à base de nozes; óleos e 

gorduras alimentares; lacticínios; carne; ovos; maris-

co, não vivo; vegetais congelados; frutas congeladas; 

refeições preparadas consistindo principalmente de 

carne ou carne processada; produtos de carne proces-

sada; refeições preparadas consistindo principalmente 

de alga comestível; refeições preparadas consistindo 

principalmente de marisco ou marisco processado; 

produtos de marisco processado; refeições preparadas 

consistindo principalmente de vegetais e frutas proces-

sadas; refeições preparadas consistindo principalmen-

te de vegetais; refeições preparadas consistindo prin-

cipalmente de frutas; refeições preparadas consistindo 

principalmente de feijão; vegetais e frutas processadas; 

pedaços de tofu frito (abura-age); pedaços de tofu de-

sidratado (kohri-dofu); geleias feitas a partir de raizes 

da língua do diabo (konnyaku); leite de soja; tofu; soja 

fermentada (natto); refeições preparadas consistindo 

principalmente de ovos ou ovos processados; ovos pro-

cessados; sopas em bolsa de plástico e metal laminado 

(retort pouch soup); grãos instantâneos (misturas cons-

tituídas principalmente por gorduras comestíveis e 

produtos lácteos); jambalaya instantânea [misturas que 

consistem principalmente de vegetais, carne e maris-

co]; caldo de carne com caril pré-cozinhado, cozido e 

sopa mista; flocos secos de laver (algas) para polvilhar 

arroz em água quente (ochazuke-nori); flocos secos de 

peixe, carne, vegetais ou algas (furi-kake); refeições de 

acompanhamento (side-dish) feitos de soja fermentada 

(name-mono); leguminosas conservadas; alimentos 

proteicos nesta classe para consumo humano.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e laranja.

[300]  P r ior idade : 2021/05/13  Japão

N.º 2021-058110
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[210]  N.º : N/189183

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : Nisshin Seifun Group Inc.

  Endereço : 25, Kanda-Nish iki-cho 1-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Aperitivos à base de futas, à base de 

vegetais, à base de feijão ou à base de nozes; óleos e 

gorduras alimentares; lacticínios; carne; ovos; maris-

co, não vivo; vegetais congelados; frutas congeladas; 

refeições preparadas consistindo principalmente de 

carne ou carne processada; produtos de carne proces-

sada; refeições preparadas consistindo principalmente 

de alga comestível; refeições preparadas consistindo 

principalmente de marisco ou marisco processado; 

produtos de marisco processado; refeições preparadas 

consistindo principalmente de vegetais e frutas proces-

sadas; refeições preparadas consistindo principalmen-

te de vegetais; refeições preparadas consistindo prin-

cipalmente de frutas; refeições preparadas consistindo 

principalmente de feijão; vegetais e frutas processadas; 

pedaços de tofu frito (abura-age); pedaços de tofu de-

sidratado (kohri-dofu); geleias feitas a partir de raizes 

da língua do diabo (konnyaku); leite de soja; tofu; soja 

fermentada (natto); refeições preparadas consistindo 

principalmente de ovos ou ovos processados; ovos pro-

cessados; sopas em bolsa de plástico e metal laminado 

(retort pouch soup); grãos instantâneos (misturas cons-

tituídas principalmente por gorduras comestíveis e 

produtos lácteos); jambalaya instantânea [misturas que 

consistem principalmente de vegetais, carne e maris-

co]; caldo de carne com caril pré-cozinhado, cozido e 

sopa mista; flocos secos de laver (algas) para polvilhar 

arroz em água quente (ochazuke-nori); flocos secos de 

peixe, carne, vegetais ou algas (furi-kake); refeições de 

acompanhamento (side-dish) feitos de soja fermentada 

(name-mono); leguminosas conservadas; alimentos 

proteicos nesta classe para consumo humano.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e laranja.

[300]  P r ior idade : 2021/05/13  Japão

N.º 2021-058111

[210]  N.º : N/189185

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : Nisshin Seifun Group Inc.

  Endereço : 25, Kanda-Nish iki-cho 1-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Aperitivos à base de futas, à base de 

vegetais, à base de feijão ou à base de nozes; óleos e 

gorduras alimentares; lacticínios; carne; ovos; maris-

co, não vivo; vegetais congelados; frutas congeladas; 

refeições preparadas consistindo principalmente de 

carne ou carne processada; produtos de carne proces-

sada; refeições preparadas consistindo principalmente 

de alga comestível; refeições preparadas consistindo 

principalmente de marisco ou marisco processado; 

produtos de marisco processado; refeições preparadas 

consistindo principalmente de vegetais e frutas proces-

sadas; refeições preparadas consistindo principalmen-

te de vegetais; refeições preparadas consistindo prin-

cipalmente de frutas; refeições preparadas consistindo 

principalmente de feijão; vegetais e frutas processadas; 

pedaços de tofu frito (abura-age); pedaços de tofu de-

sidratado (kohri-dofu); geleias feitas a partir de raizes 

da língua do diabo (konnyaku); leite de soja; tofu; soja 

fermentada (natto); refeições preparadas consistindo 

principalmente de ovos ou ovos processados; ovos pro-

cessados; sopas em bolsa de plástico e metal laminado 

(retort pouch soup); grãos instantâneos (misturas cons-

tituídas principalmente por gorduras comestíveis e 

produtos lácteos); jambalaya instantânea [misturas que 

consistem principalmente de vegetais, carne e maris-

co]; caldo de carne com caril pré-cozinhado, cozido e 

sopa mista; flocos secos de laver (algas) para polvilhar 

arroz em água quente (ochazuke-nori); flocos secos de 

peixe, carne, vegetais ou algas (furi-kake); refeições de 

acompanhamento (side-dish) feitos de soja fermentada 

(name-mono); leguminosas conservadas; alimentos 

proteicos nesta classe para consumo humano.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e laranja.

[300]  P r ior idade : 2021/05/13  Japão

N.º 2021-058112
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[210]  N.º : N/189187

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189188

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[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 : 16

[511]  Produtos : 

册

册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189189

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[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 : 35

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189190

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189191

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 COMPLEXO DE DIVERSÕES ILHA DO TESOU-

RO, LIMITADA

  Endereço : 氹 998 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189192

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 COMPLEXO DE DIVERSÕES ILHA DO TESOU-

RO, LIMITADA

  Endereço : 氹 998 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189193

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-
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viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189194

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189195

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
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  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189196

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 
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relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189197

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189198

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 
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de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189199

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

20 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

户

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189200

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

20 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

户

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189201

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHAN-

GHAI) CO., LTD.

  Endereço : 879 28

4036

 Room 4036, Building 28, Lane 879, Zhongjiang Road, 

Putuo District, 200062 Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

U S B U S B
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189202

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHAN-

GHAI) CO., LTD.

  Endereço : 879 28

4036

 Room 4036, Building 28, Lane 879, Zhongjiang Road, 

Putuo District, 200062 Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189203

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHAN-

GHAI) CO., LTD.

  Endereço : 879 28

4036

 Room 4036, Building 28, Lane 879, Zhongjiang Road, 

Putuo District, 200062 Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189204

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHAN-

GHAI) CO., LTD.

  Endereço : 879 28

4036

 Room 4036, Building 28, Lane 879, Zhongjiang Road, 

Putuo District, 200062 Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

USB USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189205

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHAN-

GHAI) CO., LTD.

  Endereço : 879 28

4036

 Room 4036, Building 28, Lane 879, Zhongjiang Road, 

Putuo District, 200062 Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189206

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHAN-

GHAI) CO., LTD.

  Endereço : 879 28

4036

 Room 4036, Building 28, Lane 879, Zhongjiang Road, 

Putuo District, 200062 Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189214

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : AIGLE INTERNATIONAL S.A.

  Endereço : 57 Boulevard De Montmorency, 75016 

Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bolsas; carteiras de bolso; porta-car-

tões [marroquinaria]; mochilas [com duas alças]; sacos 

de mão; bolsas de cintura; pastas para estudantes; sa-

cos para campistas; sacos de praia; sacos de desporto; 

sacos de viagem; malas de viagem; peles de animais; 

imitações de couro.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/27  França

N.º 214788468

[210]  N.º : N/189215

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : AIGLE INTERNATIONAL S.A.

  Endereço : 57 boulevard de Montmorency, 75016 

Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Botas; cintos [vestuário]; chapelaria; 

echarpes; luvas [vestuário]; roupa interior; vestuário; 

calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/27  França

N.º 214788468

[210]  N.º : N/189218

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : Kellogg Company

  Endereço : One Kellogg Square, Battle Creek, 

Michigan 49016, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cereais para pequeno-almoço; prepa-

rações feitas de cereais; barras de cereais; aperitivos 

à base de cereais; e outros produtos alimentares deri-

vados de cereais para serem utilizados como comida 

para o pequeno-almoço, aperitivos ou ingredientes 

para a preparação de alimentos; pastelaria torrada; 

pão, pastelaria e confeitaria.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189224

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 69

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

减

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189225

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 69

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189226

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 69

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189227

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 69

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189228

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 SUN WEIXIONG

  Endereço : 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189229

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 SUN WEIXIONG

  Endereço : 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189230

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

10 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/189231

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189232

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

10 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/189233

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189234

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 Lio Weng Wa

  Endereço : 氹 27J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189235

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 Lio Weng Wa

  Endereço : 氹 27J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189236

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189237

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189238

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189239

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189240

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189241

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189242

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189243

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189244

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189245

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189246

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189247

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189248

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

J2370

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189249

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 Chen Xianghao

  Endereço : 17 1A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189250

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

38 3D06

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189251

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 217 2

3

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189252

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 217 2

3

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189253

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 217 2

3

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189254

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM 

MACAU CO. LTD.

  Endereço : 23 3 1

B2

 Rua De Fernão Mendes Pinto 23, 1F-B2, Bl. 3, Kam 

Lok, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/189255

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM 

MACAU CO. LTD.

  Endereço : 23 3 1

B2

 Rua De Fernão Mendes Pinto 23, 1F-B2, Bl. 3, Kam 

Lok, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/189256

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM 

MACAU CO. LTD.

  Endereço : 23 3 1

B2

 Rua De Fernão Mendes Pinto 23, 1F-B2, Bl. 3, Kam 

Lok, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/189257

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM 

MACAU CO. LTD.

  Endereço : 23 3 1

B2

 Rua De Fernão Mendes Pinto 23, 1F-B2, Bl. 3, Kam 

Lok, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/189259

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM 

MACAU CO. LTD.

  Endereço : 23 3 1

B2

 Rua De Fernão Mendes Pinto 23, 1F-B2, Bl. 3, Kam 

Lok, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/189260

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : Global Central Limited

  Endereço : 23/F, ADP Pentagon Centre, 98 Texa-

co Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189261

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : Global Central Limited

  Endereço : 23/F, ADP Pentagon Centre, 98 Texa-

co Road, Tsuen Wan, New Territories, 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/189262

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : Global Central Limited

  Endereço : 23/F, ADP Pentagon Centre, 98 Texa-

co Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189266

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 568B

13 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189267

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 568B

13 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189268

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : Chubb INA Holdings Inc.

  Endereço : 436 Walnut Street, Philadelphia, PA 

19106, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de subscrição de seguros na 

área de seguro de propriedade, seguro contra aciden-

tes, seguro de risco médico, seguro residencial, seguro 

de acidentes, seguro de recolha de produto, seguro de 

renda por invalidez, seguro de acidentes de viagem, 

seguro de vida, seguro automóvel, seguro de artigos 

valiosos, seguro de iate, seguro cibernético, seguro 

de responsabilidade civil excessiva, seguro de pacote, 

seguro multinacional, seguro de risco político, seguro 

de propriedade monoline, seguro de avaria de máqui-

nas, seguro marítimo do oceano, seguro marítimo do 

interior, seguro ambiental, seguro de entretenimento, 

seguro de contingência, seguro equino, seguro de res-

ponsabilidade geral monoline, seguro de compensação 

de trabalhadores, seguro de automóvel comercial, 

seguro de propriedade intelectual e de responsabilida-

de de comunicações, seguro de indústrias de energia, 

seguro de guarda-chuva, seguro de responsabilidade 

excedente, seguro de danos à reputação, seguro de res-

ponsabilidade sucessora, limites retroactivos de seguro 

de responsabilidade, seguro de responsabilidade de 

produtos descontinuados, seguro de responsabilidade 

de conversão de gatilho, seguro de responsabilidade 

marítima, seguro contra erros e omissões, seguro de 

transferência de risco alternativo, seguro de crime, 

seguro de responsabilidade de directores e executivos, 

seguro de responsabilidade de práticas de emprego, 

seguro de perda de empregadores, seguro de gestão de 

family office, seguro de responsabilidade fiduciária, 

seguro de responsabilidade de sócios gerais, resseguro 

HMO, seguro de responsabilidade da Internet, seguro 

de sequestro / resgate e extorsão, seguro de responsa-

bilidade de gerenciamento, seguro de responsabilidade 

dos média, seguro de responsabilidade de directores 

externos, seguro de responsabilidade profissional, 

seguro de excesso de provedor, seguro de protecção 

de activos de capital de risco, seguro de despesas de 

violência no local de trabalho, seguro-garantia de 

construção, seguro de títulos de desempenho e paga-

mento, títulos de licitação, garantia comercial, títulos 

de licença e autorização, títulos fiduciários, títulos 

judiciais, títulos diversos de crédito comercial, seguros 

de condomínios e cooperativas, seguro de locatário, 

seguro de protecção familiar e de veículos colectores; 

fornecimento de serviços de mitigação de risco para 

clientes de seguros na indústria de seguros, nomeada-

mente, análise sob a forma de avaliação de sinistros de 

seguros; serviços de subscrição de seguros para protec-

ção de empresas e indivíduos contra riscos baseados 

na Internet e, de forma mais geral, contra riscos rela-

cionados a informação tecnológica de infra-estruturas 

e actividades; serviços de seguros, nomeadamente, 
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avaliações de casos para subscrição de seguros ciber-

néticos; fornecimento de informações e consultoria a 

terceiros em relação à modelagem de risco financei-

ro para determinar a exposição ao risco no que diz 

respeito a riscos de responsabilidade nos domínios 

da subscrição de seguros cibernéticos; informações e 

consultoria sobre seguros cibernéticos; fornecimento 

de serviços de consultoria, assessoria e informações 

relacionadas com análise de risco financeiro, preven-

ção de risco financeiro e gestão de risco financeiro no 

domínio dos seguros cibernéticos; serviços de seguros, 

nomeadamente, serviços de subscrição de resseguros; 

serviços de seguros, nomeadamente, serviços de gestão 

de risco de resseguro de vida no domínio de produto 

de anuidade fixa e variável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189277

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

1 12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189278

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

1 12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189279

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

1 12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189280

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

1 12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189281

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

1 12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189282

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

1 12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189283

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

1 12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189284

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

1 12 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189285

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : AJ HACKETT INTERNATIO-

NAL PTE. LTD.

  Endereço : 30 Siloso Beach Walk, Singapore 

099011

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189286

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : AJ HACKETT INTERNATIO-

NAL PTE. LTD.

  Endereço : 30 Siloso Beach Walk, Singapore 

099011

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189287

[220]  Data de pedido : 2021/10/22
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[730]  Requerente : AJ HACKETT INTERNATIO-

NAL PTE. LTD.

  Endereço : 30 Siloso Beach Walk, Singapore 

099011

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189288

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 431-487

1 9 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189290

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 157 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189291

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 157 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189292

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

47-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189293

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

47-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189294

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

47-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189295

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

47-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189296

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

47-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189297

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Yucaitang Cosmetics Co., Ltd

  Endereço : 

168

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189305

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

 CHANG, Chuen Man Geoffrey

  Endereço : 65-67

D

 1/F, Unit D, Pacific Building, 65-67 Kimberley Rd, 

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189316

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : STEM

  Endereço : 2 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  C ores de marca :  C25% M10% 

Y0% K67% C56% M4% Y0% K25%

 C0% M49% Y65% K8%  C0% M18% 

Y69% K4% C41% M15% Y0% K11%

[210]  N.º : N/189317

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : STEM

  Endereço : 2 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rca : C56% M4% 

Y0% K25%  C25% M10% Y0% K67%

C14% M5% Y0% K2%

[210]  N.º : N/189318

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : STEM

  Endereço : 2 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C41% M15% Y0% 

K11%  C0% M18% Y69% K4%

C0% M49% Y65% K8% C56% M4% 

Y0% K25%

[210]  N.º : N/189339

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 Sharing (Beijing) Tech & Trade Co., Ltd.

  Endereço : 9 5

512

 5-512 No.9 Minzu Xueyuan South Road, Haidian 

Dist., Beijing, PRC China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189340

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 Sharing (Beijing) Tech & Trade Co., Ltd.

  Endereço : 9 5

512

 5-512 No.9 Minzu Xueyuan South Road, Haidian 

Dist., Beijing, PRC China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189345

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 VICO FOUNDATION LIMITED

  Endereço : 18

1 5

 5Th Floor, Tower 1, New World Tower, 18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189346

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 VICO FOUNDATION LIMITED

  Endereço : 18

1 5

 5Th Floor, Tower 1, New World Tower, 18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189347

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 VICO FOUNDATION LIMITED

  Endereço : 18

1 5

 5Th Floor, Tower 1, New World Tower, 18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189348

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 VICO FOUNDATION LIMITED

  Endereço : 18

1 5

 5Th Floor,Tower1, New World Tower, 18 Queen’s Road 

Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189349

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 
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 VICO FOUNDATION LIMITED

  Endereço : 18

1 5

 5Th Floor, Tower 1, New World Tower, 18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189350

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 VICO FOUNDATION LIMITED

  Endereço : 18

1 5

 5Th Floor, Tower 1, New World Tower, 18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189351

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 522-526

AB3

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 70 Y 100 K

0 

 C 77 M 15 Y 100 K 0 

 C 70 M 0 Y 100 K 0 

[210]  N.º : N/189352

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 522-526

AB3

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 70 Y 100 K

0 

 C 77 M 15 Y 100 K 0 

 C 70 M 0 Y 100 K 0 

[210]  N.º : N/189354

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

 LUOHE PINGPING FOODS CO., LTD.
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  Endereço : 

 Private Industrial Park, South Yanshan Road, Econo-

mic & Technological Development Zone, Luohe, He-

nan Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189355

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

A 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : DVD

GPS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189356

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

 Lo Wang Chun

  Endereço : 1 37 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189357

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

 Lo Wang Chun

  Endereço : 1 37 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189358

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 29-29B 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189359

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 29-29B 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189360

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 29-29B 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189361

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[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 : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189365

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189366

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 産 1 4F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189369

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

 Eyenovia, Inc.
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  Endereço : 295 2400

10017

 295 Madison Avenue Suite 2400. New York, NY 10017, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/30  C h i na

N.º 58852446

[210]  N.º : N/189370

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

 Eyenovia, Inc.

  Endereço : 295 2400

10017

 295 Madison Avenue Suite 2400. New York, NY 10017, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/30  C h i na

N.º 58878826

[210]  N.º : N/189371

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

 Eyenovia, Inc.

  Endereço : 295 2400

10017

 295 Madison Avenue Suite 2400. New York, NY 10017, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

迹 迹

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/30  C h i na

N.º 58855497

[210]  N.º : N/189373

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : The Body Doctor Limited

  Endereço : Unit 7 Denby Dale Industrial Esta-

te, Wakefield Road, Denby Dale Huddersfield West 

Yorkshire HD8 8QH Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Toalhetes de limpeza húmidos para 

fins higiénicos e cosméticos; toalhetes húmidos im-

pregnados com uma loção cosmética; toalhetes para o 

rosto; toalhetes para as pálpebras; toalhetes impregna-

dos com um produto de limpeza da pele; toalhetes cos-

méticos pré-humedecidos; toalhetes impregnados com 

uma solução de limpeza; toalhetes impregnados com 

óleo da árvore do chá; óleo da árvore do chá; máscaras 

de gel para os olhos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189374

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

 Nissin Koikeya Foods (China & HK) Co., Ltd.

  Endereço : 邨 11-13

 11-13 Dai Shun Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189375

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 42 46

8 H2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189376

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 42 46

8 H2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

喼 XO

酶

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189379

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

 VICO FOUNDATION LIMITED

  Endereço : 18

1 5

 5Th Floor, Tower 1, New World Tower, 18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189386

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : ABBVIE INC.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

IL 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças e distúrbios oncológicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189387

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : ABBVIE INC.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

IL 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças e distúrbios oncológicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189388

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : ABBVIE INC.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

IL 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças e distúrbios oncológicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189389

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : ABBVIE INC.

  Endereço : 1 N. Waukegan Road, North Chicago, 

IL 60064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças e distúrbios oncológicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189390

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 Lun Kam Kuan

  Endereço : 氹 6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189391

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 Chao Kam Cheong

  Endereço : 44 1

C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/189392

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 Chao Kam Cheong

  Endereço : 44 1

C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189393

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 Chao Kam Cheong

  Endereço : 44 1

C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189396

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : CHOICE HOTELS INTERNA-

TIONAL, INC.

  Endereço : 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 

MD 20850, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel e de motel; serviços 

de reserva de hotéis e de motéis para terceiros; servi-

ços de reserva em linha de hotéis e motéis para tercei-

ros, na classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189397

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário exterior de estilo 

não japonês; calças; casacos; suéteres; camisas; blusas; 

vestuário para dormir; vestuário tradicional japonês; 

vestuário para natação [fatos de banho]; toucas de 

banho; ligas; suspensórios para peúgas; suspensórios 

[suspensórios]; faixas para a cintura; cintos para ves-

tuário; chapelaria para vestir; chapéus; bonés [chape-

laria]; calçado; tamancos de madeira de estilo japonês 

(geta); sandálias de estilo japonês (zori); chinelos; san-

dálias; calçado para desporto; vestuário para desporto; 

vestuário interior [roupa interior]; peúgas; luvas e mi-

tenes [vestuário]; máscaras para dormir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189398

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Planeamento e condução de activida-

des promocionais para fins de beneficência; serviços 

de beneficência, especificamente organização e rea-

lização de programas de voluntariado e projectos de 

serviços comunitário; serviços de beneficência sob a 

forma de organização e condução de projectos volun-

tários para promover a sensibilização do público para 

as questões ambientais; publicidade para programas de 



19504    50   2021  12  15 

acção social ou actividades de beneficência; serviços 

de publicidade para promover a consciência pública 

sobre questões ambientais; promoção, publicidade e 

marketing de websites em linha; promoção de vendas 

para terceiros; promoção de produtos e serviços de 

terceiros através de uma rede informática mundial; 

serviços de marketing; fornecimento de informações 

sobre vendas comerciais; fornecimento de informações 

relacionadas com a venda de produtos da moda; for-

necimento de informações sobre vendas de produtos 

ecológicos; fornecimento de informações relacionadas 

com a venda de produtos, incluindo produtos recicla-

dos ou produtos em segunda mão; publicidade; orga-

nização de exposições de produtos na internet; forne-

cimento de informações comerciais e aconselhamento 

para consumidores na escolha de produtos e serviços; 

organização e realização de leilões na internet; compi-

lação de informações em bases de dados informáticas; 

serviços de pesquisas, sondagens e análises de merca-

do relacionados com eliminação, remoção, tratamento 

e reciclagem de resíduos; serviços de pesquisa de mer-

cado relacionados com a utilização eficaz de água ou 

reciclagem de resíduos industriais; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de tecidos e roupa de cama; ser-

viços retalhistas ou serviços grossistas de toalhas em 

matérias têxteis; serviços retalhistas ou serviços gros-

sistas de vestuário; serviços retalhistas de chapelaria; 

serviços grossistas de chapelaria; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de calçado; serviços retalhis-

tas ou serviços grossistas de sacos e bolsas; serviços 

retalhistas ou serviços grossistas de artigos pessoais; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de ornamen-

tos pessoais; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de fraldas; serviços retalhistas de vestuário reciclado; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de artigos 

pessoais, incluindo produtos em segunda mão ou pro-

dutos reciclados; prestação de serviços de consultoria 

na área de soluções de negócios sustentáveis globais; 

trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189399

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Organização de transações financeiras; 

serviços de transferência de fundos; organização de 

transações financeiras seguras; consultoria financeira; 

analise financeira; informação financeira; proces-

samento de pagamentos electrónicos; recepção de 

depósitos [incluindo emissão de títulos substitutos] e 

recepção de depósitos de prestações em intervalos fi-

xos; empréstimos [financiamento] e desconto de letras; 

liquidações numa bolsa nacional; garantia para dívidas 

e aceitação de facturas; empréstimo de títulos; aquisi-

ção e transferência de créditos monetários; serviços de 

depósito seguro; troca de moeda e serviços de câmbio; 

administração de contratos de futuros financeiros; ser-

viços fiduciários de dinheiro, títulos, indemnizações 

monetárias, bens pessoais, propriedades (terrenos), 

direitos de superfícies de propriedades ou direitos de 

locação de propriedades; agências para assinatura de 

títulos; transações de câmbio; serviços relacionados a 

cartas de crédito; corretagem de compra de crédito; 

transferência de fundos para a compra de produtos, 

via redes de comunicação electrónica; transferência 

electrónica de fundos; processamento de pagamentos 

com cartão de débito; processamento de pagamentos 

com cartão de crédito; colecta e gestão de assinantes 

de cartões de crédito; serviços de reembolso de frau-

des no domínio das compras com cartões de crédito; 

serviços de intermediação relacionados com emissão 

de cartões de crédito; serviços de intermediação rela-

cionados com emissão de cartões de débito; emissão de 

ordens de pagamento de valores; emissão de cartões-

-oferta; fornecimento de informações relacionadas à 

emissão de cartões-oferta; emissão de cheques-oferta; 

fornecimento de informações relacionadas à emissão 

de cheques-oferta; emissão de cupões de alojamen-

to; emissão de cupões para viagens; fornecimento 

de informações relacionadas à emissão de cupões de 

viagem; agências para cobrança de pagamentos de ser-

viços de gás ou energia eléctrica; cobrança consignada 

de pagamento de produtos; agências para cobrança 

de pagamentos por informações; fornecimento de in-

formações relacionadas com agências para cobrança 

de pagamentos por informações; compra e venda de 

títulos; transacções de índices de títulos futuros; tran-

sacções de opções de títulos; transacções de futuros de 

mercados de títulos estrangeiros; agências de correta-

gem para comércio de títulos, futuros sobre títulos in-

dexados (cotados), opções sobre títulos e contratos de 

futuros sobre títulos em mercados estrangeiros; agên-
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cias de corretagem de agentes responsáveis pela nego-

ciação em comissão em mercados domésticos de títu-

los, futuros sobre títulos indexados (cotados) e opções 

sobre títulos; agências de corretagem de agentes res-

ponsáveis pela negociação em comissão em mercados 

estrangeiros de títulos, futuros sobre títulos indexados 

(cotados); agências ou corretagem para acordo futuro 

de títulos, para acordo futuro de futuros de títulos 

indexados (cotados), para acordo futuro de opções de 

títulos, transacção à vista e futura de futuros de títulos 

indexados (cotados); corretagem para liquidação de 

títulos; subscrição de títulos; oferta de títulos; serviços 

de corretagem relacionados com subscrição ou oferta 

de títulos; fornecimento de informações sobre merca-

dos de acções; agências para corretagem de cartões de 

sócios de clubes de golfe; agências para corretagem de 

cartões de sócios de clubes de estâncias turísticas; ges-

tão de edifícios; serviços de agência para locação ou 

aluguer de edifícios; locação ou arrendamento de edi-

fícios; compra e venda de edifícios; serviços de agência 

para a compra ou venda de edifícios; avaliação imo-

biliária; gestão de terrenos; serviços de agência para 

arrendamento ou aluguer de terrenos; arrendamento 

de terrenos; compra e venda de terrenos; serviços de 

agência para a compra ou venda de terrenos; forneci-

mento de informações sobre edifícios ou terrenos [ne-

gócios imobiliários]; avaliação financeira de crédito de 

empresas; angariação de fundos de beneficência.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189400

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 UNIFORM POWER LIMITED

  Endereço : 489-491

A 4 13

 Room 13, 4/F, Block A, Hong Kong Industrial Centre, 

489-491 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189401

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 UNIFORM POWER LIMITED

  Endereço : 489-491

A 4 13

 Room 13, 4/F, Block A, Hong Kong Industrial Centre, 

489-491 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189402

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 UNIFORM POWER LIMITED

  Endereço : 489-491

A 4 13

 Room 13, 4/F, Block A, Hong Kong Industrial Centre, 

489-491 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189403

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 UNIFORM POWER LIMITED

  Endereço : 489-491

A 4 13
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 Room 13, 4/F, Block A, Hong Kong Industrial Centre, 

489-491 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189404

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), kretek  (tabaco); snus  (tabaco); suce-

dâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros para fumadores, cachimbos, aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros, isqueiros para fumado-

res, fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189405

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), kretek  (tabaco); snus  (tabaco); suce-

dâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros para fumadores, cachimbos, aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros, isqueiros para fumado-

res, fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189406

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 2

4 401

 Room 401, 4th Floor, No.2 Longgang Road, Guojiatuo 

Street, Jiangbei District, Chongqing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189407

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

666 A A8 03

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 金 金 金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189408

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 Shengle Economic Zone Helingeer County, Huhhot, 

Inner Mongolia, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189409

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 Shengle Economic Zone Helingeer County, Huhhot, 

Inner Mongolia, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189410

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 Shengle Economic Zone Helingeer County, Huhhot, 

Inner Mongolia, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189411

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 Shengle Economic Zone Helingeer County, Huhhot, 

Inner Mongolia, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189412

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 Shengle Economic Zone Helingeer County, Huhhot, 

Inner Mongolia, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189416

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) 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 
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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 

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 video vigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189417

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : Alibaba Cloud (Singapore) Private 

Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

concepção, desenvolvimento e actualização de soft-

ware de jogos de computador e de vídeo; computação 

em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento em 

nuvem; prestação de utilização temporária de software 

não-descarregável em nuvem e software de computa-

ção em nuvem; fornecimento de sistemas informáticos 

virtuais e ambientes informáticos virtuais através de 

computação em nuvem; software como serviço [SaaS]; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; serviços informáticos relacionados com 

a provisão de um acesso em linha a base de dados in-

teractivas apresentando programação de filmes, pré-

-visualizações, trailers, actividades desportivas, con-

certos, notícias sobre celebridades e entretenimento e 

outras informações relacionadas; provedor de serviços 

de aplicação [ASP], nomeadamente, alojamento de 

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-
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matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio 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 nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189419

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4-6B 3 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189420

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4-6B 3 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189422

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4-6B 3 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189423

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4-6B 3 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 



19512    50   2021  12  15 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189424

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4-6B 3 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189425

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

45

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189426

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

45

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189427

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

45

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189428

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

45

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189429

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189430

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189431

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : LED USB

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189432

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189433

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189440

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[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 prote-

ção para desporto; máscaras para natação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/30  União Euro-

peia N.º 018504472

[210]  N.º : N/189441

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[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 : 
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[300]  Prioridade : 2021/06/30  União Euro-

peia N.º 018504472

[210]  N.º : N/189442

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitação de couro; peles de 

animais; malas para uso em viagem; sacos; mochilas 

com cordões; chapéus-de-chuva; sacos de viagem; car-

teiras de bolso; sacos de mão; malas de senhora para 

cerimónia; sacos de trabalho; sacos de tiracolo; sacos 

de lona; sacos para compras; mochilas [com duas al-

ças]; sacos de desporto; bolsas; baús [bagagem]; estojos 

para chaves [marroquinaria]; estojos para produtos de 

toilette vendidos vazios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/30  União Euro-

peia N.º 018504472

[210]  N.º : N/189443

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; fatos de 

desporto; calções de banho; fatos de banho; roupões 

de banho; biquínis; calças de fato; calças de desporto; 

lenços de pôr ao pescoço; luvas [vestuário]; casacos de 

desporto; casacos de uniforme; casacos de lã; casacos 

acolchoados [vestuário]; calções de desporto; saias; 

roupa interior para desporto; camisas de manga curta; 

camisolões para desporto; macacões; lenços de bolso; 

vestuário para a chuva; cachecóis; camisas informais; 

vestuário de praia; maillots para desporto; sutiãs para 

desporto; leggings para desporto; meias para despor-

to; camisolas [pullovers]; camisetas para desporto; 

coletes; luvas sem dedos; roupas exteriores; casacos; 

jaquetas [vestuário]; vestuário para criança; t-shirts; 

calções; collants; camisolas sem alças (tops); ceroulas; 

camisolas [vestuário]; roupa interior; collants [meias]; 

chapéus; bonés; bonés em malha; palas de bonés; 

faixas para a cabeça [vestuário]; sapatos de corrida; 

sapatos de treino; sapatos para caminhadas; máscaras 

faciais [roupa de moda]; fatos isotérmicos; cachecóis-

-gola; faixas para absorver a transpiração.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/30  União Euro-

peia N.º 018504472

[210]  N.º : N/189444

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

e desporto; faixas elásticas para desporto; halteres; 

halteres de barra; plataformas para ioga; bolas de gi-

nástica para ioga; cordas para ioga; pesos kettlebell 

(pesos formados por bolas de ferro e aro); argolas para 

desporto; argolas de uso manual para exercícios de 

resistência da parte superior e inferior do corpo; bolas 

para pilates; cordas de saltar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/30  União Euro-

peia N.º 018504472

[210]  N.º : N/189445

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e marketing; fornecimen-

to em l inha de informações ao consumidor sobre 

produtos e serviços; serviços retalhistas de óculos de 

sol, óculos de proteção para desporto, máscaras para 

natação, pedómetros, meias de compressão, rolos de 

espuma para massagem, bolas de massagem miofascial 

profunda, bolas de massagem, almofadas e compressas 

para aliviar a pressão, travesseiros, máscaras faciais, 
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garrafas de vidro, garrafas de plástico, vestuário, cal-

çado, chapelaria, tapetes de ioga, jogos e brinquedos, 

artigos de ginástica e desporto, acessórios para des-

porto, bolsas adaptadas para telemóveis, estojos para 

chaves, porta-cartões.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/30  União Euro-

peia N.º 018504472

[210]  N.º : N/189446

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[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 atividades 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 : 2021/06/30  União Euro-

peia N.º 018504472

[210]  N.º : N/189447

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 Leong Keng Cheong

  Endereço : 氹 448

G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189448

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 Leong Keng Cheong

  Endereço : 氹 448

G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189449

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 Leong Keng Cheong

  Endereço : 氹 448

G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189450

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA/AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189451

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA/AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189455

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA/AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189456

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA/AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189457

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA/AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED
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  Endereço : 128 28

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189461

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA/AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189462

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : KISSEI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano 

399-8710 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para fins de diagnóstico, tratamen-

to e prevenção de condições em humanos; preparações 

farmacêuticas para tratamentos de endometriose, mio-

mas uterinos e condições de dependência hormonal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189463

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : KISSEI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano 

399-8710 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para fins de diagnóstico, tratamen-

to e prevenção de condições em humanos; preparações 

farmacêuticas para tratamentos de endometriose, mio-

mas uterinos e condições de dependência hormonal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189464

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : KISSEI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano 

399-8710 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para fins de diagnóstico, tratamen-

to e prevenção de condições em humanos; preparações 

farmacêuticas para tratamentos de endometriose, mio-

mas uterinos e condições de dependência hormonal.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189468

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : The Body Doctor Limited

  Endereço : Unit 7 Denby Dale Industrial Esta-

te, Wakefield Road, Denby Dale Huddersfield West 

Yorkshire HD8 8QH Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Toalhetes higiénicos; toalhetes anti-

bacterianos; toalhetes medicinais impregnados; toalhe-

tes anti-sépticos impregnados; toalhetes humedecidos 

impregnados com loções farmacêuticas; suplementos 

vitamínicos; suplementos dietéticos; suplementos à 

base de plantas; compressas; compressas para os olhos; 

preparações antimicrobianas; pensos esterilizados 

para uso com compressas oculares; colírio.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/14  Reino Unido

N.º UK00003668866

[210]  N.º : N/189479

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

85

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 金 金 金

金 金 金 金

料 金 金 金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189482

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 Chan Pan Chun

  Endereço : 26 4C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189484

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para o trata-

mento de doenças oncológicas; produtos farmacêuticos 

para o tratamento de doenças autoimunes; produtos 

farmacêuticos para o tratamento de doenças hema-

tológicas; produtos farmacêuticos para o tratamento 

de doenças de enxerto contra hospedeiro; produtos 

farmacêuticos para o tratamento de doenças dermato-

lógicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/777,750

[210]  N.º : N/189485

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Brochuras folhetos e panfletos relacio-

nados com questões médicas, procedimentos, sintomas 

de doenças, apoio ao paciente e construção da comu-

nidade.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/777,750

[210]  N.º : N/189486

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informações de saúde 

a médicos, pacientes e cuidadores, relacionadas com o 

diagnóstico e tratamento de distúrbios médicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/777,750

[210]  N.º : N/189487

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189488

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189489

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189490

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189491

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189492

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189493

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189494

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189495

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189496

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189497

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189498

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189505

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, 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/189506

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189507

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189508

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE (HONG KONG) LIMITED
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  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189511

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTER-

TAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, 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/189512

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTER-

TAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189513

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTER-

TAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189514

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTER-

TAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189516

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189517

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189518

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189519

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189520

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189522

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTER-

TAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189523

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTER-

TAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, 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/189524

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTER-

TAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189525

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 
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 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTER-

TAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189526

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTER-

TAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189530

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189531

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189532

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 BEACH ROAD #17-12 SOUTH BEACH TOWER 

SINGAPORE (189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189533

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189534

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189543

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : CHOICE HOTELS INTERNA-

TIONAL, INC.

  Endereço : 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 

MD 20850, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel e de motel; serviços 

de reserva de hotéis e de motéis para terceiros; servi-

ços de reserva em linha de hotéis e motéis para tercei-

ros, na classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189544

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Cisco Technology, Inc.

  Endereço : 170 West Tasman Drive, San Jose, 

California 95134 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de con-

trolo (supervisão), salva-vidas e de ensino; aparelhos e 

instrumentos para condução, comutação, transforma-

ção, acumulação, regulação ou controlo de electricida-

de; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes de registo magnético, dis-

cos para gravação; discos compactos, DVDs e outros 

meios de gravação digital; mecanismos para aparelhos 

operados com moedas; caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamento para processamento de da-

dos, computadores; software informático; aparelhos 
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de extintores de incêndio; software informático des-

carregáveis para facilitar a transmissão electrónica 

de informações, dados, documentos, voz e imagens a 

partir da Internet; software informático descarregável 

para permitir usuários a participar em reuniões e aulas 

baseados na rede, com acesso a dados, documentos, 

imagens e aplicações de software através de um nave-

gador de internet; software informático descarregáveis 

para acessar, visualizar, e controlar computadores 

remotos e redes informáticas; publicações electróni-

cas descarregáveis sob a forma de artigos, papéis e 

materiais de instrução nas áreas de telecomunicações, 

a Internet, formação, negócios, vendas e marketing; 

software informático que facilita a colaboração entre 

indivíduos e organizações; software informático para 

permitir usuários comunicar, colaborar e compartilhar 

ecrãs de computador, ambientes de trabalho, dados, 

documentos electrónicos, vídeos e aplicações via In-

ternet; software que permite carregar, postar, exibir, 

etiquetar, editar, organizar e transmitir imagens e 

obras audiovisuais; software para conferências de áu-

dio e videoconferências, comunicações de vídeo e de 

voz, mensagens instantâneas, serviços de comunica-

ção VoIP (Voice over Internet Protocol), partilha de 

aplicações, partilha de ambientes de trabalho, gestão 

de presença, gestão de documentos, integração de 

aplicações; software informático para agendar e gerir 

calendários, contactos, reuniões on-line; software de 

telefonia informática; software de processamento de 

chamadas para transmissão de tráfego de áudio, dados, 

vídeo e voz; software e hardware informáticos para en-

viar, armazenar, gerir, integrar e acessar mensagens de 

texto e de voz por telefone, correio electrónico, pagers, 

assistentes pessoais digitais, e redes internas e globais 

informáticas; hardware e software informáticos para 

interligar, integrar, proteger, gerir, monitorizar e ope-

rar sistemas de teleconferência e de videoconferência; 

sistemas de videoconferência e conferências de áudio 

composto de dispositivos terminais, nomeadamente, 

portais de acesso de energia e de cabos de Ethernet, 

telefones de IP, câmaras, interfaces de visualização em 

série (DSI), monitores de exibição de vídeo, acessórios 

de iluminação, alto-falantes de áudio, microfones, e 

projectores de multimédia e de vídeo; sistemas de vi-

deoconferência e conferências de áudio que incluem 

dispositivos terminais, nomeadamente, portais de 

acesso de energia e de cabos de Ethernet, telefones de 

IP, câmaras, interfaces de visualização em série (DSI), 

monitores de exibição de vídeo, acessórios de ilumina-

ção, alto-falantes de áudio, microfones, e projectores 

de multimédia e de vídeo, cadeiras e mesa de confe-

rência, e hardware e software para conferências de 

áudio e de vídeo, todos vendidos como uma unidade; 

auriculares para uso com computadores; auriculares 

de telefone, auriculares sem fios para telefones inte-

ligentes (smartphones), auriculares de telecomunica-

ções; telefones de IP; câmaras de vídeo; e monitores 

de vídeo; software informático que permitem usuários 

participar em reuniões e aulas à base da web e forne-

cimento de acesso de dados, documentos, imagens e 

aplicações de software através de um navegador de 

web; software informático que facilitam as comunica-

ções de vídeo e de voz por entre as partes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189545

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Cisco Technology, Inc.

  Endereço : 170 West Tasman Drive, San Jose, 

California 95134 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria de negócios; 

serviços de consultadoria de negócios no domínio de 

eventos, conferências, programas de formação, pro-

gramas de aprendizagem, e seminários baseados na 

web; serviços de consultadoria de negócios no domínio 

de fornecimento de conhecimentos baseados na web; 

serviços de consultadoria de negócios no domínio de 

colaboração online e tecnologias de colaboração; ser-

viços de consultadoria de negócios nos domínios de 

vendas e marketing; serviços de gestão de projectos 

comerciais; serviços de gestão de projectos empresa-

riais, nomeadamente, desenvolvimento, instalação, en-

cenação, produção, gravação, monitorização e acom-

panhamento de eventos, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem e seminários 

baseados na web; serviços de agendamento de reuniões 

de negócios; pesquisas de opinião pública e de mer-

cado; estudos de mercado; organização de exposições 

com fins comerciais ou publicitários; investigações de 

negócios; relações públicas; serviços de promoção de 

vendas para terceiros; serviços de marketing.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189553

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : JMM COOKIES (M) SDN. BHD.

  Endereço : No. 8, Jalan Cempaka Sari 1/4, Taman 

Ser i Cempaka, Ja lan Jun id, 84000 Muar, Johor, 

Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189554

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; gessos, materiais para pensos; chumbo 

para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; substâncias dietéticas adaptadas para uso mé-

dico; suplementos dietéticos para fins médicos; bebidas 

de fibras dietéticas para facilitar a digestão; bebidas 

com fibras dietéticas derivadas da casca de sementes 

de psílio, para fins médicos; misturas para bebidas de 

suplementos nutricionais em pó; bebidas de suplemento 

dietético; bebidas de emagrecimento para fins médicos; 

suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189555

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseifica-

das e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para 

fazer bebidas; preparações para fazer bebidas; bebidas 

à base de ou que contenham casca de sementes de psílio 

(não medicinais); bebidas não alcoólicas reforçadas 

com vitaminas e fibras; bebidas não medicinais e não 

alcoólicas e bebidas que contenham fibras para fins de 

beleza e emagrecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189556

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; gessos, materiais para pensos; chumbo 

para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; substâncias dietéticas adaptadas para uso mé-

dico; suplementos dietéticos para fins médicos; bebidas 

de fibras dietéticas para facilitar a digestão; bebidas 

com fibras dietéticas derivadas da casca de sementes 

de psílio, para fins médicos; misturas para bebidas de 

suplementos nutricionais em pó; bebidas de suplemen-
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to dietético; bebidas de emagrecimento para fins médi-

cos; suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189557

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseifica-

das e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para 

fazer bebidas; preparações para fazer bebidas; bebidas 

à base de ou que contenham casca de sementes de psílio 

(não medicinais); bebidas não alcoólicas reforçadas 

com vitaminas e fibras; bebidas não medicinais e não 

alcoólicas e bebidas que contenham fibras para fins de 

beleza e emagrecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189558

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; gessos, materiais para pensos; chumbo 

para dentes, cera dental; desinfectantes; preparados 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; substâncias dietéticas adaptadas para uso mé-

dico; suplementos dietéticos para fins médicos; bebidas 

de fibras dietéticas para facilitar a digestão; bebidas 

com fibras dietéticas derivadas da casca de sementes 

de psílio, para fins médicos; misturas para bebidas de 

suplementos nutricionais em pó; bebidas de suple-

mento dietético; bebidas de emagrecimento para fins 

médicos; suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189559

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais e gaseifica-

das e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para 

fazer bebidas; preparações para fazer bebidas; bebidas 

à base de ou que contenham casca de sementes de psílio 

(não medicinais); bebidas não alcoólicas reforçadas 

com vitaminas e fibras; bebidas não medicinais e não 

alcoólicas e bebidas que contenham fibras para fins de 

beleza e emagrecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189560

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 62 5 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



N.º 50 — 15-12-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19531

[210]  N.º : N/189561

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, nºs 322-362, Cen-

tro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bónus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189562

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, nºs 322-362, Cen-

tro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bónus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189571

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : KISSEI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano, 

399-8710 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento de doenças e 

distúrbios do sistema imunológico; preparações far-

macêuticas para o tratamento de doenças e distúrbios 

inflamatórios; preparações farmacêuticas anti-inflama-

tórias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

de estados, doenças e distúrbios hematológicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189572

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : KISSEI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano, 

399-8710 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento de doenças e 

distúrbios do sistema imunológico; preparações far-
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macêuticas para o tratamento de doenças e distúrbios 

inflamatórios; preparações farmacêuticas anti-inflama-

tórias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

de estados, doenças e distúrbios hematológicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189573

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : KISSEI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano, 

399-8710 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento de doenças e 

distúrbios do sistema imunológico; preparações far-

macêuticas para o tratamento de doenças e distúrbios 

inflamatórios; preparações farmacêuticas anti-inflama-

tórias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

de estados, doenças e distúrbios hematológicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189574

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : KISSEI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano, 

399-8710 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento de doenças e 

distúrbios do sistema imunológico; preparações far-

macêuticas para o tratamento de doenças e distúrbios 

inflamatórios; preparações farmacêuticas anti-inflama-

tórias; preparações farmacêuticas para o tratamento 

de estados, doenças e distúrbios hematológicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189575

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 CHONG CHI SENG

  Endereço : 氹 29 6/C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189582

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 LEI DE ASSIS, CHENG MAN

  Endereço : 氹 13

28 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/189583

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 LEI DE ASSIS, CHENG MAN

  Endereço : 氹 13

28 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189584

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 LEI DE ASSIS, CHENG MAN

  Endereço : 氹 13

28 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189585

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 LEI DE ASSIS, CHENG MAN

  Endereço : 氹 13

28 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189606

[220]  Data de pedido : 2021/10/29
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[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos para os têxteis; 

roupa de uso doméstico; cortinas em têxtil ou plástico; 

toalhas em matérias têxteis; tecidos em lona.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189607

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189608

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

máquinas de jogos de vídeo; artigos de ginástica e des-

porto; decorações para árvores de Natal; brinquedos 

de pelúcia; brinquedos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189609

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, carne de aves e carnes 

de caça; extractos de carne; frutas e legumes em con-

serva, congelados, secos e cozinhados; geleias, doces 

[geleias] e compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, io-

gurte e outros produtos lácteos; óleos e gorduras para 

alimentos; produtos do mar processados; legumes e 

frutas processados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189610

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacao e sucedâneos do café; 

arroz, massas alimentares e talharim [massas com 

ovos]; tapioca and sagú; farinha e preparações feitas 

a partir de cereais; pão, produtos de pastelaria e con-

feitaria; chocolate; gelados, sorvetes e outros gelados 

alimentares; açúcar, mel e melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, temperos, especiarias, ervas aromáticas em 

conserva [temperos]; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo (água congelada).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189611

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquícolas, hortíco-

las e florestais crus e não processados; grãos e semen-

tes em bruto e não processados; frutas e legumes fres-

cos, ervas aromáticas frescas; plantas e flores naturais; 

bolbos de flores, plântulas e sementes para plantação; 

animais vivos; alimentos e bebidas para animais; mal-

te; animais aquáticos comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189612

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas sem álcool; águas 

minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de frutas 

[sumos de frutos]; xaropes e outras preparações não-

-alcoólicas para fazer bebidas; refrigerantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189613

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas excepto cerveja; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas; saké.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189614

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189625

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Lee Kum Kee Company Limited

  Endereço : 2-4 Dai Fat Street, Tai Po Industrial 

Estate, Tai Po, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (exceto cervejas); 

vinho; vinho para cozinhar e vinho de arroz.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189626

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Lee Kum Kee Company Limited

  Endereço : 2-4 Dai Fat Street, Tai Po Industrial 

Estate, Tai Po, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (exceto cervejas); 

vinho; vinho para cozinhar e vinho de arroz.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189627

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Lee Kum Kee Company Limited

  Endereço : 2-4 Dai Fat Street, Tai Po Industrial 

Estate, Tai Po, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (exceto cervejas); 

vinho; vinho para cozinhar e vinho de arroz.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189628

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 KingsGroup Holdings

  Endereço : KY1-1104

309

 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 

-1104, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189634

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 LEI KA SENG

  Endereço : 65 2 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189635

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 
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através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189636

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189637

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, a 

partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, a 

partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189638

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e 

refeições, serviços de hotel, catering, preparação de co-

mida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços 

de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e serviços 

de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, ca-

fés e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, 

cantina e serviços de cantina, snack-bar e serviços de 

snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, 

serviços de take away, catering e serviços de catering; 

preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, 

procura e preparo de locais para recepção do casamento, 

cocktail em recepções e serviços de cocktail em recep-

ções, coffee shop e serviços de coffee shop, cozinha e 

serviços de cozinha, confecção de comida e serviços 

de confecção de comida, promoção de infra-estruturas 

para conferências, exibições e convenções, espaços de 

restauração, serviços de informação, apoio, assistência, 

consultadoria e serviços consultivos relacionados com o 

antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540]  Marca : 
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/163493 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 35

N/163494 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 37

N/163495 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 41

N/163496 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 42

N/163497 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 35

N/163498 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 37

N/163499 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 41

N/163500 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 42

N/163501 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 35

N/163502 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 37

N/163503 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 41

N/163504 2021/11/25 2021/11/25 Stephen Allan Sanderson 42

N/170167 2021/11/25 2021/11/25 09

N/174208 2021/11/25 2021/11/25 29

N/174209 2021/11/25 2021/11/25 32

N/178696 2021/11/25 2021/11/25 Merrill J. Fernando & Sons (PVT) LTD 30

N/179061 2021/11/25 2021/11/25 Mirage Resorts, LLC 09

N/179525 2021/11/25 2021/11/25 Charlotte Tilbury TM Limited 03

N/180032 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 09

N/180119 2021/11/25 2021/11/25

Kunlun Mountains Asset Management Limited

32

N/180189 2021/11/25 2021/11/25 20

N/180190 2021/11/25 2021/11/25 20

N/180336 2021/11/25 2021/11/25 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD.

21

N/180337 2021/11/25 2021/11/25 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD.

35

N/180479 2021/11/25 2021/11/25 Iron Mountain Incorporated 38

N/180490 2021/11/25 2021/11/25

AMSTEL BROUWERIJ B.V.

32

N/180860 2021/11/25 2021/11/25 Abu Dhabi National Oil Company 04
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/180861 2021/11/25 2021/11/25 Abu Dhabi National Oil Company 04

N/180862 2021/11/25 2021/11/25 Abu Dhabi National Oil Company 04

N/181026 2021/11/25 2021/11/25 The Digital Candle Company, LLC 03

N/181027 2021/11/25 2021/11/25 The Digital Candle Company, LLC 04

N/181188 2021/11/25 2021/11/25 Paula's Choice, LLC 41

N/181289 2021/11/25 2021/11/25 Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 03

N/181295 2021/11/25 2021/11/25 NOVARTIS AG 05

N/181305 2021/11/25 2021/11/25 TONINO LAMBORGHINI S.P.A. 33

N/181349 2021/11/25 2021/11/25 35

N/181510 2021/11/25 2021/11/25 35

N/181524 2021/11/25 2021/11/25 CHAMPAGNE DE TELMONT 33

N/181574 2021/11/25 2021/11/25 Abu Dhabi National Oil Company 01

N/181575 2021/11/25 2021/11/25 Abu Dhabi National Oil Company 01

N/181576 2021/11/25 2021/11/25 Abu Dhabi National Oil Company 01

N/181645 2021/11/25 2021/11/25 NOVARTIS AG 05

N/181688 2021/11/25 2021/11/25 O L I M P L A B O R AT O R I E S S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

05

N/181689 2021/11/25 2021/11/25 O L I M P L A B O R AT O R I E S S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

35

N/181740 2021/11/25 2021/11/25

WONG Hao Leng

03

N/181741 2021/11/25 2021/11/25

WONG Hao Leng

03

N/181764 2021/11/25 2021/11/25 KLAPP Group GmbH 03

N/181829 2021/11/25 2021/11/25 De Beers UK Limited 14

N/181830 2021/11/25 2021/11/25 De Beers UK Limited 35

N/181967 2021/11/25 2021/11/25

FAIRFIELD LINE (HONG KONG) COMPANY LIMITED

35

N/181969 2021/11/25 2021/11/25 Darwil SA 35

N/181971 2021/11/25 2021/11/25 Darwil SA 35

N/181972 2021/11/25 2021/11/25 Almirall, S.A. 05

N/181973 2021/11/25 2021/11/25 Almirall, S.A. 16

N/181975 2021/11/25 2021/11/25 Almirall, S.A. 42

N/182149 2021/11/25 2021/11/25 28

N/182150 2021/11/25 2021/11/25 28

N/182251 2021/11/25 2021/11/25

Avalon Steritech Limited

07

N/182252 2021/11/25 2021/11/25

Avalon Steritech Limited

09

N/182253 2021/11/25 2021/11/25

Avalon Steritech Limited

37



N.º 50 — 15-12-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19541

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/182447 2021/11/25 2021/11/25

CHEANG MAN I

27

N/182461 2021/11/25 2021/11/25

NINA HE

41

N/182462 2021/11/25 2021/11/25

NINA HE

41

N/182472 2021/11/25 2021/11/25 Aventisub LLC 05

N/182473 2021/11/25 2021/11/25 Aventisub LLC 05

N/182525 2021/11/25 2021/11/25 MY SCENT PTE. LTD 03

N/182527 2021/11/25 2021/11/25 Gulf Western Premium Quality Lubricating Oils (Manufacturing) 

Pty Ltd

01

N/182528 2021/11/25 2021/11/25 Gulf Western Premium Quality Lubricating Oils (Manufacturing) 

Pty Ltd

04

N/182575 2021/11/25 2021/11/25 Aventisub LLC 05

N/182662 2021/11/25 2021/11/25 PEILAI CORPORATION LIMITED 03

N/182663 2021/11/25 2021/11/25 PEILAI CORPORATION LIMITED 35

N/182672 2021/11/25 2021/11/25  

SHANGHAI DONGYONG TRADING CO.

25

N/182673 2021/11/25 2021/11/25  

SHANGHAI DONGYONG TRADING CO.

25

N/182674 2021/11/25 2021/11/25  

SHANGHAI DONGYONG TRADING CO.

25

N/182762 2021/11/25 2021/11/25 Laboratoires Fill-Med 10

N/182764 2021/11/25 2021/11/25 LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING 10

N/182766 2021/11/25 2021/11/25 Laboratoires Fill-Med 05

N/182767 2021/11/25 2021/11/25 Laboratoires Fill-Med 10

N/182769 2021/11/25 2021/11/25 Laboratoires Fill-Med 05

N/182770 2021/11/25 2021/11/25 Laboratoires Fill-Med 10

N/182771 2021/11/25 2021/11/25 Laboratoires Fill-Med 03

N/182773 2021/11/25 2021/11/25 Laboratoires Fill-Med 10

N/182780 2021/11/25 2021/11/25 Globe-Trotter Group Limited 18

N/182782 2021/11/25 2021/11/25 Lemon Inc. 09

N/182783 2021/11/25 2021/11/25 Lemon Inc. 35

N/182784 2021/11/25 2021/11/25 Lemon Inc. 38

N/182785 2021/11/25 2021/11/25 Lemon Inc. 41

N/182786 2021/11/25 2021/11/25 Lemon Inc. 42

N/182787 2021/11/25 2021/11/25 Lemon Inc. 45

N/182956 2021/11/25 2021/11/25 01

N/182970 2021/11/25 2021/11/25

Ecolab USA Inc.

35

N/182971 2021/11/25 2021/11/25

Ecolab USA Inc.

37
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/182972 2021/11/25 2021/11/25

Ecolab USA Inc.

41

N/182973 2021/11/25 2021/11/25

Ecolab USA Inc.

42

N/182977 2021/11/25 2021/11/25 42

N/182984 2021/11/25 2021/11/25 ATOMY CO., LTD. 29

N/182987 2021/11/25 2021/11/25 Marc O'Polo License AG 03

N/182988 2021/11/25 2021/11/25 Marc O'Polo License AG 08

N/182989 2021/11/25 2021/11/25 Marc O'Polo License AG 09

N/182990 2021/11/25 2021/11/25 Marc O'Polo License AG 14

N/182991 2021/11/25 2021/11/25 Marc O'Polo License AG 18

N/182992 2021/11/25 2021/11/25 Marc O'Polo License AG 20

N/182997 2021/11/25 2021/11/25 Marc O'Polo License AG 35

N/183027 2021/11/25 2021/11/25 Dyax Corp. 05

N/183068 2021/11/25 2021/11/25 43

N/183069 2021/11/25 2021/11/25

CHAN SIU HANG 

43

N/183098 2021/11/25 2021/11/25 18

N/183107 2021/11/25 2021/11/25 Palmerston Limited 38

N/183112 2021/11/25 2021/11/25 Palmerston Limited 38

N/183164 2021/11/25 2021/11/25

N & D SKINCARE COMPANY LIMITED

03

N/183165 2021/11/25 2021/11/25

N & D SKINCARE COMPANY LIMITED

03

N/183224 2021/11/25 2021/11/25 30

N/183225 2021/11/25 2021/11/25 35

N/183239 2021/11/25 2021/11/25 E & E - Empresa de Instalações e Engenharia, Lda. 37

N/183250 2021/11/25 2021/11/25 Harry Winston SA 14

N/183283 2021/11/25 2021/11/25 Glenrinnes Distillery Limited 33

N/183284 2021/11/25 2021/11/25 Glenrinnes Distillery Limited 33

N/183301 2021/11/25 2021/11/25 MORIIZO SHUZO CO., LTD. 33

N/183382 2021/11/25 2021/11/25 Maestro Suisse Holding (H.K.) Limited 30

N/183415 2021/11/25 2021/11/25 41

N/183420 2021/11/25 2021/11/25 01

N/183421 2021/11/25 2021/11/25 05

N/183422 2021/11/25 2021/11/25 09

N/183423 2021/11/25 2021/11/25 10

N/183432 2021/11/25 2021/11/25 41

N/183563 2021/11/25 2021/11/25

MA SON NA

03

N/183591 2021/11/25 2021/11/25 Impossible Foods Inc. 29
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/183592 2021/11/25 2021/11/25 Impossible Foods Inc. 35

N/183593 2021/11/25 2021/11/25 Impossible Foods Inc. 43

N/183632 2021/11/25 2021/11/25 ANNALISA MARTINO 25

N/183633 2021/11/25 2021/11/25 ANNALISA MARTINO 35

N/183674 2021/11/25 2021/11/25 Aurecon Group Brand Pty Ltd 09

N/183682 2021/11/25 2021/11/25 Aurecon Group Brand Pty Ltd 09

N/183685 2021/11/25 2021/11/25 Aurecon Group Brand Pty Ltd 09

N/183742 2021/11/25 2021/11/25 VICTOR LAUFFER 18

N/183743 2021/11/25 2021/11/25 VICTOR LAUFFER 35

N/183764 2021/11/25 2021/11/25 LG Corp. 39

N/183765 2021/11/25 2021/11/25 LG Corp. 40

N/183766 2021/11/25 2021/11/25 LG Corp. 42

N/183770 2021/11/25 2021/11/25 LG Corp. 39

N/183771 2021/11/25 2021/11/25 LG Corp. 40

N/183772 2021/11/25 2021/11/25 LG Corp. 42

N/183815 2021/11/25 2021/11/25

WONG Hao Leng

35

N/183833 2021/11/25 2021/11/25 SATA SOUJI SHOUTEN LTD. 33

N/183834 2021/11/25 2021/11/25 SATA SOUJI SHOUTEN LTD. 33

N/183835 2021/11/25 2021/11/25 SATA SOUJI SHOUTEN LTD. 33

N/183836 2021/11/25 2021/11/25 SATA SOUJI SHOUTEN LTD. 33

N/183847 2021/11/25 2021/11/25 LA MAISON DU CHOCOLAT 30

N/183853 2021/11/25 2021/11/25

WONG Hao Leng

35

N/183890 2021/11/25 2021/11/25 30

N/183891 2021/11/25 2021/11/25 30

N/183898 2021/11/25 2021/11/25 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 03

N/183899 2021/11/25 2021/11/25 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/183939 2021/11/25 2021/11/25 MEI Pharma Inc. 05

N/183963 2021/11/25 2021/11/25 03

N/183965 2021/11/25 2021/11/25 08

N/183967 2021/11/25 2021/11/25 11

N/183968 2021/11/25 2021/11/25 12

N/183969 2021/11/25 2021/11/25 16

N/183970 2021/11/25 2021/11/25 18

N/183971 2021/11/25 2021/11/25 20

N/183972 2021/11/25 2021/11/25 21

N/183973 2021/11/25 2021/11/25 24

N/183974 2021/11/25 2021/11/25 25

N/183975 2021/11/25 2021/11/25 28
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/183978 2021/11/25 2021/11/25 Perdue Foods LLC 29

N/183979 2021/11/25 2021/11/25 Perdue Foods LLC 29

N/183980 2021/11/25 2021/11/25 Perdue Foods LLC 29

N/183981 2021/11/25 2021/11/25 Perdue Foods LLC 29

N/184057 2021/11/25 2021/11/25 43

N/184112 2021/11/25 2021/11/25 Galaxy Entertainment Licensing Limited 39

N/184151 2021/11/25 2021/11/25 Ocular Therapeutix, Inc. 05

N/184152 2021/11/25 2021/11/25 Ocular Therapeutix, Inc. 10

N/184153 2021/11/25 2021/11/25 Ocular Therapeutix, Inc. 44

N/184164 2021/11/25 2021/11/25 03

N/184165 2021/11/25 2021/11/25 18

N/184166 2021/11/25 2021/11/25 25

N/184167 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184210 2021/11/25 2021/11/25 ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA 24

N/184218 2021/11/25 2021/11/25 25

N/184219 2021/11/25 2021/11/25 29

N/184220 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184221 2021/11/25 2021/11/25 43

N/184506 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

03

N/184507 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

05

N/184508 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

16

N/184509 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

18

N/184510 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

24

N/184511 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

25

N/184512 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

28

N/184513 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

32

N/184514 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

35

N/184515 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

43

N/184516 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

03

N/184517 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

05
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/184518 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

16

N/184519 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

18

N/184520 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

24

N/184521 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

25

N/184522 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

28

N/184523 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

32

N/184524 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

35

N/184525 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

43

N/184526 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

03

N/184527 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

05

N/184528 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

16

N/184529 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

18

N/184530 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

24

N/184531 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

25

N/184532 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

28

N/184533 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

32

N/184534 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

35

N/184535 2021/11/25 2021/11/25

BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

43

N/184618 2021/11/25 2021/11/25

Fenicia S.p.A.

18

N/184619 2021/11/25 2021/11/25

Fenicia S.p.A.

25

N/184620 2021/11/25 2021/11/25

Fenicia S.p.A.

35

N/184621 2021/11/25 2021/11/25 41

N/184635 2021/11/25 2021/11/25 PRIMA MEAT PACKERS, LTD. 29
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N/184636 2021/11/25 2021/11/25 PRIMA MEAT PACKERS, LTD. 29

N/184637 2021/11/25 2021/11/25 PRIMA MEAT PACKERS, LTD. 29

N/184638 2021/11/25 2021/11/25 PRIMA MEAT PACKERS, LTD. 29

N/184639 2021/11/25 2021/11/25 PRIMA MEAT PACKERS, LTD. 29

N/184658 2021/11/25 2021/11/25 Oy Karl Fazer Ab 29

N/184659 2021/11/25 2021/11/25 Oy Karl Fazer Ab 30

N/184660 2021/11/25 2021/11/25 Oy Karl Fazer Ab 32

N/184662 2021/11/25 2021/11/25 BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH 03

N/184663 2021/11/25 2021/11/25 BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH 05

N/184664 2021/11/25 2021/11/25 BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH 35

N/184665 2021/11/25 2021/11/25 BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH 03

N/184666 2021/11/25 2021/11/25 BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH 05

N/184667 2021/11/25 2021/11/25 BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH 35

N/184668 2021/11/25 2021/11/25

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

05

N/184669 2021/11/25 2021/11/25

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

29

N/184670 2021/11/25 2021/11/25

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

30

N/184671 2021/11/25 2021/11/25

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

32

N/184672 2021/11/25 2021/11/25

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

35

N/184673 2021/11/25 2021/11/25

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

43

N/184674 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184675 2021/11/25 2021/11/25 43

N/184676 2021/11/25 2021/11/25 05

N/184677 2021/11/25 2021/11/25 29

N/184678 2021/11/25 2021/11/25 30

N/184679 2021/11/25 2021/11/25 32

N/184680 2021/11/25 2021/11/25 05

N/184681 2021/11/25 2021/11/25 32

N/184682 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184683 2021/11/25 2021/11/25 05

N/184684 2021/11/25 2021/11/25 32

N/184685 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184686 2021/11/25 2021/11/25 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/184687 2021/11/25 2021/11/25 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/184688 2021/11/25 2021/11/25 Stemline Therapeutics, Inc. 05
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N/184689 2021/11/25 2021/11/25

CHANG HIN CHEONG

05

N/184690 2021/11/25 2021/11/25

CHANG HIN CHEONG

30

N/184691 2021/11/25 2021/11/25

CHANG HIN CHEONG

05

N/184692 2021/11/25 2021/11/25

CHANG HIN CHEONG

30

N/184693 2021/11/25 2021/11/25

CHANG HIN CHEONG

05

N/184694 2021/11/25 2021/11/25

CHANG HIN CHEONG

30

N/184695 2021/11/25 2021/11/25

TWINS LIANGPI MACAU LIMITADA

29

N/184696 2021/11/25 2021/11/25

TWINS LIANGPI MACAU LIMITADA

30

N/184697 2021/11/25 2021/11/25

TWINS LIANGPI MACAU LIMITADA

29

N/184698 2021/11/25 2021/11/25

TWINS LIANGPI MACAU LIMITADA

30

N/184700 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184701 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184702 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184703 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184704 2021/11/25 2021/11/25

XIN WANG INVESTMENT (CHINA) CO LIMITED

43

N/184705 2021/11/25 2021/11/25

XIN WANG INVESTMENT (CHINA) CO LIMITED

43

N/184706 2021/11/25 2021/11/25 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/184707 2021/11/25 2021/11/25 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/184708 2021/11/25 2021/11/25 AstraZeneca AB 05

N/184709 2021/11/25 2021/11/25 Liber Limited 35

N/184710 2021/11/25 2021/11/25 Liber Limited 35

N/184711 2021/11/25 2021/11/25 Liber Limited 35

N/184730 2021/11/25 2021/11/25

LEI CHI MAN

35

N/184736 2021/11/25 2021/11/25 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/184737 2021/11/25 2021/11/25 CLARKE, MURRAY COLIN 35

N/184740 2021/11/25 2021/11/25 03

N/184741 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184743 2021/11/25 2021/11/25

Giman International Ltd

10
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N/184746 2021/11/25 2021/11/25

Pet Line Company Limited

35

N/184749 2021/11/25 2021/11/25 LOKSOPHY DESIGN LTD. 16

N/184752 2021/11/25 2021/11/25

LAO MAN FAI

43

N/184773 2021/11/25 2021/11/25

Royal Shalom Group Holdings Company Limited

35

N/184774 2021/11/25 2021/11/25 12

N/184775 2021/11/25 2021/11/25

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

32

N/184776 2021/11/25 2021/11/25

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

32

N/184778 2021/11/25 2021/11/25 09

N/184779 2021/11/25 2021/11/25 41

N/184780 2021/11/25 2021/11/25 11

N/184781 2021/11/25 2021/11/25 30

N/184782 2021/11/25 2021/11/25 Japan Tobacco Inc. 34

N/184784 2021/11/25 2021/11/25 Eisai R&D Management Co., Ltd. 05

N/184794 2021/11/25 2021/11/25

Shenzhen Weiwo Technology Co., Ltd.

09

N/184808 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 09

N/184810 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 35

N/184811 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 38

N/184813 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 42

N/184815 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 38

N/184816 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 09

N/184818 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 35

N/184819 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 38

N/184821 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 42

N/184822 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 09

N/184824 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 35

N/184825 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 38

N/184827 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 42

N/184828 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 09

N/184830 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 35

N/184831 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 38

N/184833 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 42

N/184834 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 09

N/184835 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 38

N/184837 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 09

N/184838 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 38
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N/184840 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 09

N/184842 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 35

N/184843 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 42

N/184844 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 09

N/184845 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 35

N/184846 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 42

N/184847 2021/11/25 2021/11/25 POLA INC. 05

N/184848 2021/11/25 2021/11/25 POLA INC. 03

N/184849 2021/11/25 2021/11/25 POLA INC. 03

N/184850 2021/11/25 2021/11/25 Lesprit Co., Ltd. 03

N/184851 2021/11/25 2021/11/25 09

N/184852 2021/11/25 2021/11/25 34

N/184853 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184857 2021/11/25 2021/11/25 05

N/184858 2021/11/25 2021/11/25 30

N/184859 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184860 2021/11/25 2021/11/25 29

N/184863 2021/11/25 2021/11/25 Bytedance Ltd. 09

N/184864 2021/11/25 2021/11/25 Bytedance Ltd. 35

N/184865 2021/11/25 2021/11/25 Bytedance Ltd. 36

N/184867 2021/11/25 2021/11/25 Bytedance Ltd. 41

N/184868 2021/11/25 2021/11/25 Bytedance Ltd. 42

N/184869 2021/11/25 2021/11/25 Bytedance Ltd. 45

N/184870 2021/11/25 2021/11/25 BWX Brands Pty Ltd 03

N/184871 2021/11/25 2021/11/25 BWX Brands Pty Ltd 05

N/184872 2021/11/25 2021/11/25 BWX Brands Pty Ltd 35

N/184874 2021/11/25 2021/11/25 LISETTE-MARIA PUHALAINEN 14

N/184875 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 37

N/184876 2021/11/25 2021/11/25 Apple Inc. 37

N/184877 2021/11/25 2021/11/25 Barry Callebaut AG 30

N/184878 2021/11/25 2021/11/25 32

N/184879 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184880 2021/11/25 2021/11/25 09

N/184881 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184882 2021/11/25 2021/11/25 03

N/184883 2021/11/25 2021/11/25 05

N/184886 2021/11/25 2021/11/25 25

N/184887 2021/11/25 2021/11/25 30

N/184889 2021/11/25 2021/11/25 35
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N/184896 2021/11/25 2021/11/25 MACAU ARTE RESINA SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LIMITADA

35

N/184897 2021/11/25 2021/11/25 MACAU ARTE RESINA SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LIMITADA

42

N/184898 2021/11/25 2021/11/25

KOC LEONG VA

44

N/184900 2021/11/25 2021/11/25 30

N/184901 2021/11/25 2021/11/25 35

N/184902 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184903 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 36

N/184904 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184905 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184906 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184907 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184908 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184909 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184910 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184911 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184912 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184913 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184914 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184915 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184916 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184917 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184918 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184919 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184920 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184921 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184922 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184923 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184924 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184925 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184926 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184927 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184928 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184929 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184930 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184931 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184932 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184933 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43
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N/184934 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184935 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184936 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184937 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184938 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184939 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 45

N/184942 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184943 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 36

N/184944 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184945 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184946 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184947 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 36

N/184948 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184949 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184950 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184951 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 36

N/184952 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184953 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184954 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184955 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 36

N/184956 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/184957 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/184958 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184959 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 36

N/184960 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184961 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 36

N/184962 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184963 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 36

N/184964 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184965 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 36

N/184966 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184967 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 36

N/184968 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184969 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/184973 2021/11/25 2021/11/25 Galderma Holding S.A. 41

N/184974 2021/11/25 2021/11/25 Galderma Holding S.A. 44

N/184978 2021/11/25 2021/11/25 25

N/184979 2021/11/25 2021/11/25 25

N/184980 2021/11/25 2021/11/25 25

N/184981 2021/11/25 2021/11/25 NEXON KOREA CORPORATION 09
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N/184983 2021/11/25 2021/11/25 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/184984 2021/11/25 2021/11/25

Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

09

N/184985 2021/11/25 2021/11/25

Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

10

N/184986 2021/11/25 2021/11/25

Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

35

N/184987 2021/11/25 2021/11/25

Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

38

N/184988 2021/11/25 2021/11/25

Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

42

N/184989 2021/11/25 2021/11/25

Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

44

N/184990 2021/11/25 2021/11/25 ＡＣＰ 09

N/184991 2021/11/25 2021/11/25 ＡＣＰ 28

N/185000 2021/11/25 2021/11/25

Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

09

N/185001 2021/11/25 2021/11/25

Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

35

N/185002 2021/11/25 2021/11/25

Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

38

N/185003 2021/11/25 2021/11/25

Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

42

N/185004 2021/11/25 2021/11/25

Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

07

N/185005 2021/11/25 2021/11/25

Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

09

N/185006 2021/11/25 2021/11/25

Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

11

N/185007 2021/11/25 2021/11/25

Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

21

N/185008 2021/11/25 2021/11/25

Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

28

N/185012 2021/11/25 2021/11/25 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 03

N/185013 2021/11/25 2021/11/25 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/185014 2021/11/25 2021/11/25 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 10

N/185017 2021/11/25 2021/11/25 Peloton Interactive, Inc. 09

N/185019 2021/11/25 2021/11/25 Peloton Interactive, Inc. 38

N/185020 2021/11/25 2021/11/25 30

N/185022 2021/11/25 2021/11/25 05

N/185023 2021/11/25 2021/11/25 03

N/185024 2021/11/25 2021/11/25 30

N/185025 2021/11/25 2021/11/25 10
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N/185026 2021/11/25 2021/11/25 32

N/185027 2021/11/25 2021/11/25 The Coca-Cola Company 32

N/185028 2021/11/25 2021/11/25 The Coca-Cola Company 32

N/185029 2021/11/25 2021/11/25

UNICO HK CORPORATION LIMITED 

35

N/185030 2021/11/25 2021/11/25

UNICO HK CORPORATION LIMITED 

43

N/185031 2021/11/25 2021/11/25 41

N/185032 2021/11/25 2021/11/25 09

N/185033 2021/11/25 2021/11/25 31

N/185034 2021/11/25 2021/11/25 42

N/185035 2021/11/25 2021/11/25 12

N/185036 2021/11/25 2021/11/25 35

N/185037 2021/11/25 2021/11/25 Pier 16 - Property Development Limited 35

N/185038 2021/11/25 2021/11/25 Pier 16 - Property Development Limited 35

N/185043 2021/11/25 2021/11/25 Fox Media LLC 09

N/185044 2021/11/25 2021/11/25 Fox Media LLC 38

N/185045 2021/11/25 2021/11/25 Fox Media LLC 41

N/185051 2021/11/25 2021/11/25 05

N/185052 2021/11/25 2021/11/25 05

N/185053 2021/11/25 2021/11/25 HWK TRADING CO. LTD. 29

N/185054 2021/11/25 2021/11/25 HWK TRADING CO. LTD. 29

N/185055 2021/11/25 2021/11/25 HWK TRADING CO. LTD. 29

N/185056 2021/11/25 2021/11/25 05

N/185057 2021/11/25 2021/11/25 05

N/185058 2021/11/25 2021/11/25

CHE, KA IAN

03

N/185060 2021/11/25 2021/11/25

ShenZhen Koorui Technology Co., Ltd

09

N/185061 2021/11/25 2021/11/25

ShenZhen Koorui Technology Co., Ltd

21

N/185062 2021/11/25 2021/11/25

ShenZhen Koorui Technology Co., Ltd

28

N/185063 2021/11/25 2021/11/25 RAUTUREAU APPLE SHOES 25

N/185064 2021/11/25 2021/11/25 25

N/185065 2021/11/25 2021/11/25 25

N/185066 2021/11/25 2021/11/25 25

N/185067 2021/11/25 2021/11/25 29

N/185068 2021/11/25 2021/11/25 33

N/185069 2021/11/25 2021/11/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS 

SQUARE ENIX CO., LTD.)

09
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N/185070 2021/11/25 2021/11/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS 

SQUARE ENIX CO., LTD.)

41

N/185081 2021/11/25 2021/11/25 05

N/185101 2021/11/25 2021/11/25 16

N/185102 2021/11/25 2021/11/25 25

N/185103 2021/11/25 2021/11/25 25

N/185104 2021/11/25 2021/11/25 26

N/185105 2021/11/25 2021/11/25 28

N/185106 2021/11/25 2021/11/25 26

N/185107 2021/11/25 2021/11/25 43

N/185108 2021/11/25 2021/11/25 09

N/185109 2021/11/25 2021/11/25 10

N/185110 2021/11/25 2021/11/25 21

N/185111 2021/11/25 2021/11/25 03

N/185112 2021/11/25 2021/11/25 05

N/185113 2021/11/25 2021/11/25 35

N/185114 2021/11/25 2021/11/25 05

N/185115 2021/11/25 2021/11/25 35

N/185116 2021/11/25 2021/11/25 07

N/185117 2021/11/25 2021/11/25 Albion Co., Ltd. 03

N/185118 2021/11/25 2021/11/25 Albion Co., Ltd. 21

N/185119 2021/11/25 2021/11/25

NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.

18

N/185120 2021/11/25 2021/11/25 30

N/185121 2021/11/25 2021/11/25 30

N/185122 2021/11/25 2021/11/25 30

N/185124 2021/11/25 2021/11/25 09

N/185125 2021/11/25 2021/11/25 41

N/185126 2021/11/25 2021/11/25 42

N/185127 2021/11/25 2021/11/25 09

N/185128 2021/11/25 2021/11/25 41

N/185129 2021/11/25 2021/11/25 42

N/185133 2021/11/25 2021/11/25

IONG WAI KEONG

43

N/185134 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/185135 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/185136 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/185137 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/185138 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/185139 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 43



N.º 50 — 15-12-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19555

N.º
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registo
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N/185140 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/185141 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 35

N/185142 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 16

N/185143 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 25

N/185144 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 28

N/185145 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 16

N/185146 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 25

N/185147 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 28

N/185148 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 16

N/185149 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 16

N/185150 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 16

N/185151 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 16

N/185152 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 16

N/185153 2021/11/25 2021/11/25 Las Vegas Sands Corp. 16

N/185154 2021/11/25 2021/11/25 32

N/185155 2021/11/25 2021/11/25 30

N/185156 2021/11/25 2021/11/25 29

N/185158 2021/11/25 2021/11/25

MIRACLESOAR (MACAU) GROUP LIMITED

43

N/185159 2021/11/25 2021/11/25

MIRACLESOAR (MACAU) GROUP LIMITED

43

N/185160 2021/11/25 2021/11/25

MIRACLESOAR (MACAU) GROUP LIMITED

43

N/185161 2021/11/25 2021/11/25

JUO YU CO., LTD.

18

N/185162 2021/11/25 2021/11/25

JUO YU CO., LTD.

25

N/185163 2021/11/25 2021/11/25

JUO YU CO., LTD.

35

N/185164 2021/11/25 2021/11/25

LEE, WAN TING

43

N/185165 2021/11/25 2021/11/25 API INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 03

N/185167 2021/11/25 2021/11/25 09

N/185168 2021/11/25 2021/11/25 41

N/185169 2021/11/25 2021/11/25 42

N/185170 2021/11/25 2021/11/25

INTEGRITY FIRST HOLDING LIMITED

29

N/185171 2021/11/25 2021/11/25

INTEGRITY FIRST HOLDING LIMITED

35

N/185185 2021/11/25 2021/11/25 Barefoot Dreams, Inc. 09

N/185186 2021/11/25 2021/11/25 Barefoot Dreams, Inc. 09
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N.º
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registo
Data de despacho Titular Classe

N/185193 2021/11/25 2021/11/25 35

N/185199 2021/11/25 2021/11/25

LIO MAN KIN

43

N/185201 2021/11/25 2021/11/25

TARTE, INC.

21

N/185203 2021/11/25 2021/11/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 09

N/185205 2021/11/25 2021/11/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 42

N/185206 2021/11/25 2021/11/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 09

N/185207 2021/11/25 2021/11/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 38

N/185208 2021/11/25 2021/11/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 42

N/185209 2021/11/25 2021/11/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 09

N/185210 2021/11/25 2021/11/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 38

N/185211 2021/11/25 2021/11/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 42

N/185212 2021/11/25 2021/11/25 POLA INC. 03

N/185213 2021/11/25 2021/11/25

CHOI CHIO LONG

43

N/185220 2021/11/25 2021/11/25

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/185221 2021/11/25 2021/11/25

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/185222 2021/11/25 2021/11/25

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/185223 2021/11/25 2021/11/25

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/185224 2021/11/25 2021/11/25

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/185225 2021/11/25 2021/11/25

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/185253 2021/11/25 2021/11/25 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

43

N/185254 2021/11/25 2021/11/25 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

43

N/185262 2021/11/25 2021/11/25

CHENG LAI NGAN

03

N/185263 2021/11/25 2021/11/25

CHENG LAI NGAN

03

N/185264 2021/11/25 2021/11/25

CHENG LAI NGAN

03

N/185265 2021/11/25 2021/11/25

CHENG LAI NGAN

44

N/185266 2021/11/25 2021/11/25 AstraZeneca AB 05

N/185267 2021/11/25 2021/11/25 WATAMI CO., LTD. 43
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N/185279 2021/11/25 2021/11/25

MARS GROUP COMPANY LIMITED

35

N/185280 2021/11/25 2021/11/25

MARS GROUP COMPANY LIMITED

35

N/185291 2021/11/25 2021/11/25 East West Bank 36

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/141807 2021/11/30 ABERDEEN 

RESTAURANT 

ENTERPRISES LIMITED

43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/141808 2021/11/30 ABERDEEN 

RESTAURANT 

ENTERPRISES LIMITED

43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/141809 2021/11/30 ABERDEEN 

RESTAURANT 

ENTERPRISES LIMITED

43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/141810 2021/11/30 ABERDEEN 

RESTAURANT 

ENTERPRISES LIMITED

43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/141811 2021/11/30 ABERDEEN 

RESTAURANT 

ENTERPRISES LIMITED

43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/141812 2021/11/30 ABERDEEN 

RESTAURANT 

ENTERPRISES LIMITED

43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/167518 2021/11/26 03 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/170168 2021/11/16 09 214 2 b e 9 1 214

1 a
Alíneas b) e c) do n.º 2 do art.º 214.º e do n.º 1 do art.º 9.º, 

aplicável ex vi a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/177709 2021/11/30 41 214 3 199 1 c
N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/177710 2021/11/30 41 214 3 199 1 c
N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/182754 2021/11/26

SOU CHENG HOI

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/182755 2021/11/26

SOU CHENG HOI

34 214 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/182758 2021/11/26

SOU CHENG HOI

34 214 1 a 9 1 a 199

1 b 214 2 a
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º 

e a alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

申請之拒絕

Recusa de Pedidos

N.º
Data de

apresentação

Data de

despacho

Natureza de

outros actos

/

Titular/

Requerente

 Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/029685 2021/06/10 2021/11/18

Transmissão

HMX, LLC 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

o art.º 25.º

N/029686 2021/06/10 2021/11/18

Transmissão

HMX, LLC 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

o art.º 25.º

續期

Renovação

N.º

P/000637

(580-M)

P/003137

(3032-M)

P/004511

(4380-M)

P/006783

(6571-M)

P/006791

(6579-M)

P/014614

(15026-M)

P/014615

(15027-M)
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N.º

P/014616

(15028-M)

P/014617

(15029-M)

N/003205 N/005398 N/005399 N/005400 N/005401

N/005402 N/005403 N/005404 N/005405 N/005406 N/005828 N/006137

N/006233 N/006234 N/006235 N/006236 N/006237 N/006243 N/006244

N/006245 N/006246 N/006247 N/006457 N/006458 N/006459 N/006460

N/006461 N/006462 N/006463 N/006464 N/006465 N/006466 N/006467

N/006468 N/006469 N/006470 N/006471 N/006472 N/006473 N/006474

N/006567 N/006628 N/006721 N/006806 N/006882 N/006883 N/006884

N/025934 N/025935 N/025936 N/025937 N/025990 N/027312 N/027313

N/027314 N/027315 N/027316 N/027317 N/027318 N/027319 N/027320

N/027480 N/027490 N/028609 N/028913 N/028946 N/028947 N/029076

N/029077 N/029180 N/029181 N/029259 N/029391 N/029392 N/029393

N/029394 N/029395 N/029412 N/029482 N/029529 N/029536 N/029537

N/029538 N/029620 N/029649 N/029650 N/029679 N/029680 N/029724

N/029742 N/029743 N/029744 N/029745 N/029878 N/029879 N/029992

N/029993 N/029994 N/029995 N/030022 N/030023 N/030034 N/030068

N/030069 N/030206 N/030303 N/030304 N/030305 N/030308 N/030384

N/030385 N/030403 N/030404 N/030408 N/030409 N/030410 N/030411

N/030501 N/030502 N/030979 N/030980 N/030981 N/030982 N/030983

N/030984 N/031014 N/031194 N/031453 N/031454 N/031665 N/031790

N/031791 N/031811 N/031928 N/032022 N/032023 N/032024 N/032045

N/032046 N/032047 N/032048 N/032049 N/032050 N/032051 N/032052

N/032053 N/032054 N/032055 N/032056 N/078565 N/078567 N/079361

N/079362 N/079363 N/079364 N/079365 N/079366 N/079367 N/079368

N/081051 N/082014 N/083165 N/083354 N/083355 N/083597 N/083627

N/083628 N/084253 N/084254 N/085006 N/085070 N/085076 N/085077

N/085165 N/085166 N/085167 N/085168 N/085184 N/085185 N/085186

N/085187 N/085188 N/085189 N/085190 N/085191 N/085298 N/085636

N/085639 N/085640 N/085655 N/085656 N/085663 N/086020 N/086021

N/086033 N/086034 N/086035 N/086164 N/086184 N/086298 N/086307

N/086351 N/086401 N/086402 N/086405 N/086406 N/086407 N/086408

N/086724 N/086725 N/086726 N/086731 N/086732 N/086733 N/086734

N/086771 N/086772 N/086773 N/086774 N/086775 N/086776 N/086777

N/086778 N/086779 N/086780 N/086791 N/086840 N/086841 N/086854

N/086855 N/086862 N/086863 N/086971 N/087000 N/087001 N/087085

N/087091 N/087124 N/087125 N/087280 N/087281 N/087282 N/087283

N/087284 N/087285 N/087429 N/087430 N/087515 N/087516 N/087562

N/087616 N/087627 N/087820 N/087870 N/087872 N/087874 N/087875

N/087885 N/088099 N/088183 N/088184 N/088271 N/088272 N/088338

N/088359 N/088360 N/088372 N/088373 N/088390 N/088438 N/088440
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N.º

N/088441 N/088559 N/088560 N/088605 N/088606 N/088607 N/088725

N/088726 N/088756 N/088949 N/088950 N/088951 N/089553 N/089554

N/089555 N/089624 N/089885 N/089886 N/089887 N/090125 N/090126

N/090177 N/090217 N/090440 N/090476 N/090477 N/090478 N/090479

N/090480 N/090481 N/090482 N/090483 N/090484 N/090485 N/090486

N/090487 N/090494 N/090495 N/090496 N/090497 N/090536 N/090537

N/090538 N/090539 N/090730 N/091011 N/091012 N/091013 N/091014

N/091015 N/091016 N/091106 N/091145 N/091196 N/091255 N/091256

N/091257 N/091258 N/091259 N/091260 N/091619 N/092257 N/092276

N/092277 N/092278 N/092287 N/092378 N/092400 N/092401 N/092587

N/092644 N/092645 N/092804 N/092805 N/092913 N/092914 N/092958

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/000859

(764-M)

2021/11/25

Modificação de 

sede

HYATT 

INTERNATIONAL 

CORPORATION

150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

Chicago, IL 60606, U.S.A.

P/001384

(1288-M)

P/001390

(1294-M)

P/001512

(1416-M)

P/001517

(1421-M)

2021/11/25

Modificação de 

sede

Helen of Troy Limited The Financial Services Centre, Suite 

1, Ground Floor, Bishop's Ct Hill, St. 

Michael, Barbados, BB14004

2021/11/25

Transmissão

Helen of Troy Limited TCP HOT IP LLC, com sede em 

15 R i v e r s i d e Av e n u e We s t p o r t , 

Connecticut 06880, USA

N/001096 2021/11/15

Transmissão

JOHN PLAYER & 

SONS LIMITED 345

Yunnan Tobacco International Co., 

Ltd, com sede em No.345, Panjing 

Street, Panlong District, Kunming City, 

Yunnan Province, China

N/006233

N/006234

N/006235

N/006236

N/006237

N/006243

N/006244

N/006245

N/006246

N/006247

2021/11/18

Modificação de 

sede

AVAYA, INC., uma 

sociedade organizada 

e existindo segundo 

as Leis do Estado de 

Delaware

2605 Meridian Parkway, Suite 200, 

Durham, North Carolina 27713, United 

States of America

N/006721 2021/11/18

Modificação de 

sede

Walton International 

Limited

P.O. Box 1586, 24 Shedden Road, 

George Town, Grand Cayman, KY1-

1110, Cayman Islands

N/008518

N/008519

N/008520

N/008522

N/020318

N/020319

N/020320

N/020321

2021/11/25

Modificação de 

sede

Hyatt Internat ional 

Corporation

150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

Chicago, IL 60606, U.S.A.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/020298

N/020299

N/020300

N/020301

N/020302

N/020304

N/020307

N/020308

N/020309

N/020310

N/020311

N/020312

N/020313

N/020316

N/020322

N/020323

N/020324

N/020325

N/020326

N/020327

N/020328

N/020329

N/097085

N/097086

N/100967

N/100968

N/104950

N/104951

2021/11/25

Modificação de 

sede

Hyatt Internat ional 

Corporation

150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

Chicago, IL 60606, U.S.A.

N/009417 2021/11/25

Modificação de 

identidade

Guangzhou Liby Group 

Co., Ltd. Guangzhou Liby Enterprise Group 

Co., Ltd.

Modificação de 

sede G u a n g z h o u  L i b y 

Enterprise Group Co., 

Ltd.

No.2 Luju Road, Liwan Distr ict , 

Guangzhou City, Guangdong Province, 

China

N/012467

N/153283

N/153284 2021/11/25

Transmissão

FDG LIMITED RARE S.R.L., com sede em Firenze 

(FI) Borgo Ognissanti 98 CAP 50123, 

Itália

N/020943

N/028934

2021/11/15

Modificação de 

identidade ZHENGZHOU 

YUTONG BUS CO., 

LTD.

YUTONG BUS CO., LTD.

N/026365

N/026366

N/026367

N/026371

N/026372

N/026373

N/026374

N/026375

N/026376

N/026377

2021/11/23

Modificação de 

identidade

MELCO CROWN 

ENTERTAINMENT 

LIMITED

Melco Resorts & Entertainment 

Limited

N/027032

N/027033

2021/11/23

Transmissão

JH GLOBAL IP 

Limited

John Hardy (HK) Limited, com sede 

em 3806 Central Plaza, 18 Harbour 

Road, Wanchai, Hong Kong

N/029024 2021/11/18

Modificação de 

sede

Alza Corporation 1900 Charleston Road, Mountain View, 

CA 94039-7210, USA

2021/11/18

Transmissão

Alza Corporation Baxter Healthcare SA, com sede em 

Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark 

(Opfikon), Switzerland

2021/11/18

Transmissão

Baxter Healthcare SA Baxter International Inc., com sede em 

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 

60015 United States of America
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/029113

N/029114

2021/11/24

Modificação de 

sede

Seminis Vegetable 

Seeds, Inc.

800 North Lindbergh Boulevard, St. 

Louis MO 63167, United States of 

America

N/029620 2021/11/23

Modificação de 

sede

BINDA 

INTERNATIONAL 

SA

4 1 2 F  R o u t e  D ' e s c h  L -  1 4 7 1 

Luxembourg

2021/11/23

Modificação de 

sede

BINDA 

INTERNATIONAL 

SA

23 Rue Beaumont L-1219 Luxembourg

N/031467 2021/11/23

Modificação de 

sede

BINDA 

INTERNATIONAL 

S.A.

4 1 2 F  R o u t e  D ' e s c h  L -  1 4 7 1 

Luxembourg

2021/11/23

Modificação de 

sede

BINDA 

INTERNATIONAL 

S.A.

23 Rue Beaumont L-1219 Luxembourg

N/054023

N/054336

N/054337

N/054626

N/054661

N/054808

N/057853

N/060939

N/064580

N/064888

N/064889

N/065261

N/065262

N/067853

N/077307

N/077308

N/091919

N/091920

N/103321

N/104712

N/104713

N/110240

N/133429

N/133430

N/133431

N/133432

N/160545

N/160546

N/171630

2021/11/18

Modificação de 

sede

ANGEL PLAYING 

CARDS CO., LTD.

4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga, 

Japan

N/057538 2021/11/15

Modificação de 

identidade

Rookie (China) 

Clothing Co., Ltd. ROOKIE CLOTHING 

CORPORATION LIMITED

N/058770

N/058771

2021/11/25

Transmissão

London Biscuits 

Berhad 81800

2 1

Mamee Bakery Sdn. Bhd., com sede 

em No. 1, Jalan Istimewa 2, Taman 

Perindustrian Desa Cemerlang, 81800 

Ulu Tiram, Johor, Malaysia

N/069881 2021/11/18

Modificação de 

identidade

Thai Storage Battery 

Public Company 

Limited

Hitachi Chemical Storage Battery 

(Thailand) Public Company Limited

2021/11/18

Transmissão por 

fusão

Hitachi Chemical 

Storage Battery 

(Thailand) Public 

Company Limited

Thai Energy Storage Technology Public 

Company Limited, com sede em 387 

Moo 4, Sukhumvit Road, Phraek Sa Sub-

District, Mueang Samut Prakan District, 

Samut Prakan Province, Thailand
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/076226 2021/11/25

Transmissão LEONG IP FAI 16 3 B

2021/11/24

Transmissão

Th e Tr u s t e e o f t h e 

Richard H Frank Living 

Trust dated 7/26/2006

Frank Family Vineyards, LLC, com 

s e d e e m 1 0 9 1 La r k m e a d L a n e, 

Calistoga, CA 94515, U.S.A.

N/079361

N/079362

N/079363

N/079364

N/079365

N/079366

N/079367

N/079368

2021/11/25

Modificação de 

sede

Goodbaby Child 

Products Co., Ltd.

28

No.28 Lufeng East Road, Lujia Town, 

Kunshan City, Jiangsu Province, China

N/079997 2021/11/18

Transmissão

Gaming Partners 

International 

Corporation

GAMING PARTNERS 

INTERNATIONAL USA, INC., com 

sede em 3945 W. Cheyenne Ave., Suite 

208 North Las Vegas Nevada 89032, U.S.A.

N/082014 2021/11/18

Modificação de 

sede

FEDRIGONI S.P.A. Via Enrico Fermi 13/F, Verona, Italy

N/083354

N/083355

2021/11/25

Modificação de 

sede

149 A C

N/084228 2021/11/18

Modificação de 

identidade

Tucher Bräu 

GmbH & Co. KG 

Brauereibetriebsgesellschaft

Tucher Privatbrauerei GmbH & Co. 

KG

2021/11/18

Modificação de 

sede

Tucher Privatbrauerei 

GmbH & Co. KG

Am Alten Sudhaus 4, 90409 Nurnberg, 

Germany

N/086033

N/086034

N/086035

2021/11/23

Transmissão

Pathway IP Sarl Pathway IP I I GmbH, com sede 

em Dammstrasse 19, CH-6300 Zug, 

Switzerland

N/087124

N/087125

2021/11/25

Modificação de 

sede

DISTILLERIE DES 

MOISANS

9 Impasse des Chais 16440 Sireuil, 

France

N/090140

N/090141

N/090142

N/090143

2021/11/15

Modificação de 

identidade

2021/11/15

Modificação de 

sede

 

24

N/090298

N/090299

N/090300

N/090301

N/090302

N/090303

N/090304

N/090305

N/090306

2021/11/22

Modificação de 

sede

LA MAISON DU 

CHOCOLAT

65 avenue de Ségur 750 07 - Paris, 

France

N/091677 2021/11/15

Modificação de 

identidade
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/097954

N/097955

2021/11/25

Modificação de 

sede

149 A C

N/100819 2021/11/25

Modificação de 

identidade

Happigo Home 

Shopping Co., Ltd.  

Mango Excellent Media Co., Ltd.

N/105699 2021/11/19

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

ADP, LLC ADP, Inc.

N/108674

N/108675

2021/11/18

Modificação de 

sede

ANGEL PLAYING 

CARDS CO., LTD

4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga, 

Japan

N/114324 2021/11/19

Transmissão

ABBVIE INC. Medlmmune, LLC, com sede em One 

Medlmmune Way, Gaithersburg, MD 

20878, United States of America

N/122353

N/133428

N/141173

N/153206

N/153207

N/153208

N/153209

2021/11/18

Modificação de 

sede

ANGEL PLAYING 

CARDS CO., LTD. 

4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga, 

Japan

N/127481

N/127482

2021/11/19

Transmissão

Alibaba Group Holding 

Limited

Alibaba Cloud (Singapore) Private 

Limited, com sede em 8 Shenton Way, 

#45-01 AXA Tower, Singapore 068811, 

Singapore

N/128041

N/128042

N/128043

N/128044

N/128045

N/128046

N/128047

N/128048

N/143567

N/143568

2021/11/15

Modificação de 

identidade

The Hong Kong 

Institute of Chartered 

Secretaries

The Hong Kong Chartered Governance 

Institute

N/132256 2021/11/25

Transmissão

Junji Tajima /   STRASBURGO CO., LTD, com sede 

em 3-5-12 Kita-aoyama, Minato-ku, 

Tokyo, 107-0061 Japan

N/135779

N/135780

N/135781

2021/11/15

Modificação de 

identidade

ROOKIE CLOTHING 

CORPORATION LIMITED

N/138430 2021/11/15

Transmissão

NEUVE A CO., LTD. POKER FACE CO., LTD., com sede 

em 8-16 Shinsen-Cho Shibuya-ku, 

Tokyo Japan

N/139519

N/149838

2021/11/15

Modificação de 

identidade

2021/11/15

Modificação de 

sede

13

-4 33 101 A 36 3606
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/139858

N/139859

N/139860

2021/11/15

Modificação de 

identidade

N/154451

N/154452

N/154453

N/154454

2021/11/25

Modificação de 

identidade Chengdu Longyi Network 

Technology Co., Ltd.

2021/11/25

Modificação de 

sede

39 1

11 1116

N/156323

N/156324

2021/11/15

Transmissão

Hempz Technologies, 

LLC

600 2900

 94111

Hempz Intermediate, LLC, com sede 

em 600 Montgomery Street, Suite 2900, 

San Francisco, CA 94111 USA

N/159516 2021/11/25

Modificação de 

sede

Oatly AB Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

N/160320

N/160321

N/160322

2021/11/18

Modificação de 

sede

TRANSPORT FOR 

LONDON

5 Endeavour Square, Stratford, London 

E20 1JN, United Kingdom

N/163991

N/163992

N/163993

N/163994

N/163995

N/163996

N/163997

2021/11/18

Modificação de 

sede Guangzhou Lige 

Information Technology 

Co., Ltd.

冲 约17  

201 401

Rm 201 and 401, No. 1 of Bldg. 17, Shang 

chong nan yue, Haizhu Dist., Guangzhou, 

Guangdong Province, China

N/164456

N/164457

N/164458

N/164459

N/164460

N/164461

N/164462

N/164463

N/164464

N/164465

N/164466

N/164467

N/164468

N/164469

N/164470

2021/11/25

Modificação de 

identidade

2021/11/25

Modificação de 

sede

3018

A 6 6A-2

N/168382

N/180001

2021/11/15

Modificação de 

identidade

2021/11/15

Modificação de 

sede A202

N/174983

N/174984

2021/11/18

Modificação de 

sede

Strong Brave Limited

26 26

26/F, 26 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, Hong Kong

N/180626

N/180627

N/180628

N/180629

N/180630

N/180631

N/180632

2021/11/15

Modificação de 

identidade

I C O N H E A LT H & 

FITNESS, INC.

IFIT INC.
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司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado
1 N/166747 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd

TJB

CV3-21-0036-CRJ 2021/11/08

2 N/150729

TSI

Ac de 2021/10/15

Proc. n.º 250/2021

2021/11/01

3 N/124093

 N/124094

 N/124095

 N/124096

TUI

Ac de 2021/11/05

Proc. n.º 102/2021

2021/11/18

1 
2 
3  
1  A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca. 
2  O Acordão do TSI, manteve o despacho de recusa da marca. 
3 O Acordão do TUI, revogou parcialmente o despacho de concessão da marca e recusou para «serviços de contencioso»

放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/027411 2021/11/19 PROMOD Societe par Actions Simplifiee 03

N/027412 2021/11/19 PROMOD Societe par Actions Simplifiee 09

N/027413 2021/11/19 PROMOD Societe par Actions Simplifiee 14

N/027414 2021/11/19 PROMOD Societe par Actions Simplifiee 18

N/027415 2021/11/19 PROMOD Societe par Actions Simplifiee 25

N/027416 2021/11/19 PROMOD Societe par Actions Simplifiee 35

N/027417 2021/11/19 PROMOD Societe par Actions Simplifiee 35

N/080000 2021/11/19 Gaming Partners International Corporation 28

N/109967 2021/11/19 MARTELL & CO 33

N/163486 2021/11/18

WONG LEE YI

45

部分放棄

Renúncia parcial

N.º
Data de 

despacho
Titular Parte renunciada

N/180082 2021/11/26 The Boots Company PLC  
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宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/109571 2021/11/16 Elleve International Limited Seed Co., Ltd.

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/184121 2021/11/15 Babo Botanicals, Inc. DR. BABOR GMBH & CO. KG

N/184446 2021/10/18

Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

N/184447 2021/10/18

Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

N/184448 2021/10/18

Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/181098 2021/11/26 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/183357 2021/11/16 Seed Co., Ltd. ELLEVE INTERNATIONAL LIMITED 

N/183681 2021/11/25 Aurecon Group Brand Pty Ltd ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

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 Dezem-

bro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de desenho 

e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publi-

cação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002589

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

[71]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.
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  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(Vercelli), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Raffaella REDAELLI DE ZINIS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Sacos de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são a forma e a configuração do 

artigo, conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/11/16  União Euro-

peia N.º 008270169-0002

[21]  N.º : D/002590

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

[71]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(Vercelli), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Raffaella REDAELLI DE ZINIS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Sacos de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são a forma e a configuração do 

artigo, conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/11/16  União Euro-

peia N.º 008270169-0018

[21]  N.º : D/002591

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

[71]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(Vercelli), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Raffaella REDAELLI DE ZINIS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Sacos de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são a forma e a configuração do 

artigo, conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/11/16  União Euro-

peia N.º 008270169-0006

[21]  N.º : D/002592

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

[71]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(Vercelli), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Raffaella REDAELLI DE ZINIS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Sacos de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são a forma e a configuração do 

artigo, conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/11/16  União Euro-

peia N.º 008270169-0012

[21]  N.º : D/002639

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 77

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : , 

[51]  Classificação : 23 - 07
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[54]  Título : 

 Vaso sanitário.

[57]  Resumo : Set

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/11/25  China

N.º 202030718371.X

[21]  N.º : D/002640

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 77

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : , 

[51]  Classificação : 23 - 07

[54]  Título : 

 Tampa do vaso sanitário.

[57]  Re s u mo : 

iSeat

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/11/25  China

N.º 202030718378.1

[21]  N.º : D/002650

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

[71]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Théodora HARDY

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para um anel, 

conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/11/30  

WIPO N.º DM/211573

[21]  N.º : D/002651

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

[71]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Théodora HARDY

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pendentes.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para pendentes, 

conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/11/30  

WIPO N.º DM/211573

[21]  N.º : D/002664

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : C

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : , 

[51]  Classificação : 23 - 04

[54]  Título : 

 Dispositivo de purificação e desinfecção do ar do ele-

vador (adequado para ar condicionado).

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/11/23  China

N.º 202030709674.5

[21]  N.º : D/002690

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

[71]  Requerente : Turlen Holding SA

  Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Richard Mille

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : O desenho mostra um relógio; a placa 

do mecanismo é cortada tanto quanto possível para 

permitir ver o volume do mecanismo em 3 dimensões.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/11/30  

WIPO N.º 970073704

[21]  N.º : D/002692

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

[71]  Requerente : 

 GUERLAIN

  Endereço : 68 Avenue des Champs-Elysées - 

75008 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador :  •  Sana HADDAD 

MARCHON

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Frasco.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/11/17  União Euro-

peia N.º 008270516-0001

[21]  N.º : D/002693

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

[71]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Wilfrid LE BAIL

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseira.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de uma pulseira, 

conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/11/19  

WIPO N.º DM/211395

[21]  N.º : D/002694

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

[71]  Requerente : Turlen Holding SA

  Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Richard Mille

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : O desenho mostra um relógio; o mostrador 

e os contadores são diretamente inspirados na Fórmula 1.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/11/30  

WIPO N.º 970073703
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[21]  N.º : D/002697

[22]  Data de pedido : 2021/05/27

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  LI, Xuxu,  LI, Ning-

ning,  WANG, Tao

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Dispositivo de videoconferência.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/11/30  China

N.º 202030730973.7

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de 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/002292 2021/11/29 2021/11/29
BEIJING KINGSOFT INTERNET SECURITY SOFTWARE CO., LTD.

D/002633 2021/11/29 2021/11/29 GIVENCHY

D/002634 2021/11/29 2021/11/29 GIVENCHY

D/002635 2021/11/29 2021/11/29 GIVENCHY

D/002636 2021/11/29 2021/11/29 GIVENCHY

D/002637 2021/11/29 2021/11/29 GIVENCHY

D/002649 2021/11/29 2021/11/29
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

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

D/002268 2021/11/25 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002269 2021/11/25 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002270 2021/11/25 173 a 9 1 f 168 86 1 a)

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002271 2021/11/25 173 a 9 1 f 168 86 1 a)

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202010606556.0

Data de pedido 2016/08/08 N.º de anúncio CN 

111804085A 2020/10/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  B01D4 6/2 4,  B01D4 6/0 0 , 

B01D46/42, B01D46/44

[54]  Título : 

 Purificador de ar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/12  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0113769

 2015/08/31  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0122534

 2015/10/21  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0146484

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/004994

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

[71]  Requerente : 

 Coway Co., Ltd.

  Endereço : 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, 

Gongju-si, Chungcheongnam-do 32508, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : 裵 , , 
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[21]  N.º : J/004995

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

[71]  Requerente : 

 Coway Co., Ltd.

  Endereço : 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, 

Gongju-si, Chungcheongnam-do 32508, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : 裵 , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202011194862.4

Data de pedido 2016/08/08 N.º de anúncio CN 

112503699A 2021/03/16

[51]  Classificação : F24F8/80, F24F8/108, F24F8/20, 

F24F13/28, F24F3/14

[54]  Título : 

 Purificador de ar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/12  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0113769

 2015/08/31  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0122534

 2015/10/21  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0146484

[21]  N.º : J/004996

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

[71]  Requerente : 

 Coway Co., Ltd.

  Endereço : 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, 

Gongju-si, Chungcheongnam-do 32508, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : 裵 , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202011194859.2

Data de pedido 2016/08/08 N.º de anúncio CN 

112503698A 2021/03/16

[51]  Classificação : F24F8/80, F24F8/108, F24F8/20, 

F24F13/28, F24F3/14

[54]  Título : 

 Purificador de ar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/12  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0113769

 2015/08/31  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0122534

 2015/10/21  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0146484

[21]  N.º : J/004997

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

[71]  Requerente : 

 Coway Co., Ltd.

  Endereço : 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, 

Gongju-si, Chungcheongnam-do 32508, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : 裵 , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202011189768.X

Data de pedido 2016/08/08 N.º de anúncio CN 

112503697A 2021/03/16

[51]  Classificação : F24F8/80, F24F8/108, F24F8/20, 

F24F13/28, F24F3/14

[54]  Título : 

 Purificador de ar.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/12  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0113769

 2015/08/31  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0122534

 2015/10/21  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0146484

[21]  N.º : J/004998

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

[71]  Requerente : 

 Coway Co., Ltd.

  Endereço : 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, 

Gongju-si, Chungcheongnam-do 32508, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : 裵 , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202011367041.6

Data de pedido 2016/08/08 N.º de anúncio CN 

112503705A 2021/03/16

[51]  Classificação : F24F8/80, F24F8/108, F24F8/20, 

F24F13/28, F24F3/14

[54]  Título : 

 Purificador de ar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/12  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0113769

 2015/08/31  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0122534

 2015/10/21  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0146484

[21]  N.º : J/004999

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

[71]  Requerente : 

 Coway Co., Ltd.

  Endereço : 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, 

Gongju-si, Chungcheongnam-do 32508, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : 裵 , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202011356371.5

Data de pedido 2016/08/08 N.º de anúncio CN 

112503703A 2021/03/16

[51]  Classificação : F24F8/80, F24F8/108, F24F8/20, 

F24F13/28, F24F3/14

[54]  Título : 

 Purificador de ar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/12  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0113769

 2015/08/31  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0122534

 2015/10/21  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0146484

[21]  N.º : J/005000

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

[71]  Requerente : 

 Coway Co., Ltd.
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  Endereço : 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, 

Gongju-si, Chungcheongnam-do 32508, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : 裵 , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202011356387.6

Data de pedido 2016/08/08 N.º de anúncio CN 

112503704A 2021/03/16

[51]  Classificação : F24F8/80, F24F8/108, F24F8/20, 

F24F13/28, F24F3/14

[54]  Título : 

 Purificador de ar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/12  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0113769

 2015/08/31  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0122534

 2015/10/21  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0146484

[21]  N.º : J/005068

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001428.6

Data de pedido 2021/04/27 N.º de anúncio CN 

113196292A 2021/07/30

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de detecção de objectos e equi-

pamentos electrónicos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/29  Singapura

N.º 10202013165P

[21]  N.º : J/005069

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001429.0

Data de pedido 2021/04/28 N.º de anúncio CN 

113544701A 2021/10/22

[51]  Classificação : G06K9/62, G06K9/00, G06N3/08, 

G06N3/04

[54]  Título : 

 Método de detecção e dispositivo para objectos asso-

ciados.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/29  Singapura

N.º 10202013169Q

[21]  N.º : J/005070

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001316.0

Data de pedido 2021/04/28 N.º de anúncio CN 

113544700A 2021/10/22

[51]  Classificação : G06K9/62, G06K9/00, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de treinamento de rede neural e 

método e dispositivo de detecção de objecto associado.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/31  Singapura

N.º 10202013245S

[21]  N.º : J/005071

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : 吴

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001302.9

Data de pedido 2021/04/28 N.º de anúncio CN 

113544740A 2021/10/22

[51]  Classificação : G06T7/292, G06T7/246, G06K9/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo para identificar eventos operacionais.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/31  Singapura

N.º 10202013260Q

[21]  N.º : J/005072

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080006767.9

Data de pedido 2020/12/07 N.º de anúncio CN 

113243018A 2021/08/10

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/42, G06K9/62, 

G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de reconhecimento de objecto de 

destino.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/08/01  Singapura

N.º 10202007348T

[21]  N.º : J/005073

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singa-

pore Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : ,  , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001447.9

Data de pedido 2021/04/28 N.º de anúncio CN 

113228116A 2021/08/06

[51]  Classificação : G06T17/00, G06K9/62, G06N3/04

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de reconhecimento de imagem, 

método e dispositivo de geração de imagem, método e 

dispositivo de treinamento de rede neural.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/28  Singapura

N.º 10202013080R

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

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/005247

[22]  Data de pedido : 2021/09/01

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 Genentech, Inc.

  Endereço : 1 DNA Way, MS#49, South San Fran-

cisco, California 94080-4990, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 Constellation Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 215 First Street, Suite 200, Cambrid-

ge, Massachusetts 02142, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B K , S F , D J

, A , T , L A , M C , 

V , Y , S R , C G

, F A , Y , A M , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580072518.9

Data de pedido 2015/11/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 107108614B 2021/06/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D519/00, 

A61K31/437, A61K31/496, A61K31/4545, A61K45/06, 

A61P35/0 0, A61P35/02 , A61P19/06, A61P19/08, 

A61P11/0 6 ,  A61P 9/10,  A61P17/0 0,  A61P11/0 0, 
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A61P9/00, A61P1/16, A61P5/00, A61P1/00, A61P13/12, 

A61P25/28, A61P21/00, A61P37/06, A61P19/02 , 

A61P1/18 , A61P17/0 6 , A61P 27/0 2 , A61P 37/0 2 , 

A61P5/16, A61P3/10, A61P1/04, A61P43/00

[54]  Título : 吡

吡

 Pirrolopiridinas substituídas como inibidores do bro-

modomínio.

[57]  Resumo : I

R1 R2 Q

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/11/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/077,707

[21]  N.º : J/005248

[22]  Data de pedido : 2021/09/01

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 Hyway Technology (Japan) Corp.

  Endereço : 18F Mitakokusai Building, 1-4-28 

Mita, Minato-Ku, Tokyo 108-0073 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  ZHENG, Zeyong

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580077663.6

Data de pedido 2015/03/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 107430580B 2021/06/01

[51]  Classificação : G06F15/00

[54]  Título : 

 Método de controlo de dispositivo baseado no meio de 

thin client.

[57]  Resumo : 

2 4

3 2

2 4

4

4

  Figura : 

[21]  N.º : J/005264

[22]  Data de pedido : 2021/09/07

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 RAQUALIA PHARMA INC.

  Endereço : 1-21-19, Meieki Minami, Nakamura-

-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-0003 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810666169.9

Data de pedido 2013/11/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108658964B 2021/07/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D413/14, A61K31/454, 

A61P1/04, A61P1/10, A61P1/14, A61P3/10, A61P9/00, 

A61P 9/ 0 4 ,  A61P 9/ 0 6 ,  A61P 11 /16 ,  A61P 2 5/ 0 0 , 

A61P25/04, A61P25/06, A61P25/28, A61P43/00

[54]  Título : 

 Formas polimórficas.

[57]  Resu mo : 

4- 4- 4- 2,2,2- -1,2-

-3 - -1- - -2H-吡

-4-

I V V V I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/11/21  Estados Unidos 

da América N.º 61/729,174

[21]  N.º : J/005267

[22]  Data de pedido : 2021/09/07

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 SCIENCE CO., LTD.

  Endereço : 5-5-15 Nishinakajima, Yodogawa-Ku, 

Osaka-Shi, Osaka 5320011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa



N.º 50 — 15-12-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19579

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980005719.5

Data de pedido 2019/02/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 111356390B 2021/06/11

[51]  Classificação : A47K3/28, B05B1/02, B05B1/12, 

B05B1/18, B05B1/34

[54]  Título : 

 Unidade geradora de cabeça do aspersor e névoa.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/07/20  Japão

N.º 2018-136811

[21]  N.º : J/005268

[22]  Data de pedido : 2021/09/07

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 Takeda Vaccines, Inc.

  Endereço : 75 Sidney Street, Cambridge, MA 

02139, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 The Government Of The United States of America as 

represented by The Secretary Of The Department Of 

Health And Human Services

  Endereço : 4770 Buford Highway, Technology 

Transfer Office (K79), Atlanta, GA 30341, United Sta-

tes of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T  STINCHCOMB, 

Dan, T.,  KINNEY, Claire, M

 KINNEY, Richard, M., A  LIVEN-

GOOD, Jill, A.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480028001.5

Data de pedido 2014/03/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 105451763B 2021/06/18

[51]  Classificação : A61K39/12

[54]  Título : 

 Composição e método para construções incorporadas 

do vírus da dengue em vacinas.

[57]  Resumo : 

-1 DEN-1

-2 DEN-2 -3 DEN-3

-4 DEN-4

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 61/800,204

[21]  N.º : J/005365

[22]  Data de pedido : 2021/09/29

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

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

Tokyo 101-0054, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580065676.1

Data de pedido 2015/12/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 107001434B 2021/08/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/435, A61K 39/35, 

A61P37/08, C07K16/18, C12N15/09, C12P21/08, 

G01N33/53

[54]  Título : 蟎

 Nova proteína de «dermatophagoides farinae».

[57]  Resumo : 蟎

蟎

a c 蟎

肽 a 2
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b 2

1 蟎

c 2

90％

蟎

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2014/12/02  Japão

N.º 2014-244038

[21]  N.º : J/005393

[22]  Data de pedido : 2021/10/11

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 Ulthera, Inc.

  Endereço : 1840 South Stapley Drive, Suite 200, 

Mesa, AZ 85204, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C D  Charles D Emery

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201410041501.4

Data de pedido 2014/01/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 104027893B 2021/08/31

[51]  Classificação : A61N7/00

[54]  Título : 

 Dispositivos e métodos destinados à terapia de ultras-

som multifocal.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/08  Estados Unidos 

da América N.º 61/774,785

[21]  N.º : J/005395

[22]  Data de pedido : 2021/10/12

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

  Endereço : 

79 2 204 4

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610656318.4

Data de pedido 2016/08/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 106432494B 2021/07/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

A61K39/395, A61P31/12, A61P35/00

[54]  Título : -PD-1

 Novo anticorpo anti-PD-1.

[57]  Resumo : 

-PD-1

CDR SEQ I D NO 1 3 5 13 15 21 23 25

33 35 37 P D-1

1 PD-1 PD-1 PD-1 T

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/08/11  Ch ina

N.º 201510488877.4

[21]  N.º : J/005396

[22]  Data de pedido : 2021/10/12

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880038963.7

Data de pedido 2018/06/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 110741003B 2021/07/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D417/14, A61K31/501, 

A61K31/4439, A61P35/00

[54]  Título : GLS1

 Composto usado como inibidor GLS1.

[57]  Resumo : GLS1
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/06/13  Ch ina

N.º 201710444039.6

[21]  N.º : J/005397

[22]  Data de pedido : 2021/10/12

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 Mitsubishi Heavy Industries Engineering, 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 ZL201580055879.2

Data de pedido 2015/09/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107077703B 2021/07/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6Q50/0 4, G 0 6Q10/0 8 , 

G05B19/418, G05B19/042

[54]  Título : 

 Sistema de gerenciamento de tabela de componentes e 

método de gerenciamento de tabela de componentes.

[57]  Resumo : 

1

2

1

2

2

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2014/10/24  Japão

N.º 2014-217200

[21]  N.º : J/005398

[22]  Data de pedido : 2021/10/15

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 NOVARTIS AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : 

 IMMUTEP S.A.S.

  Endereço : 21 Rue Jean Rostand F-91893 Orsay, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : F , C , W A

, J M , C A – , H W

, G J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580013695.X

Data de pedido 2015/03/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 106103484B 2021/08/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

A61K39/395, A61P35/00, A61P31/00, A61P37/04, 

G01N33/68

[54]  Título : LAG-3

 Moléculas de anticorpos dedicadas a LAG-3 e seus 

usos.

[57]  Resumo : LAG-3

-LAG-3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/03/14  Estados Unidos 

da América N.º 61/953,536

 2014/10/03  Estados Unidos da América

N.º 62/059,690

 2014/12/19  Estados Unidos da América

N.º 62/094,889

[21]  N.º : J/005399

[22]  Data de pedido : 2021/10/15

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 DALI SYSTEMS CO. LTD.

  Endereço : Maples Corporate Services Limited, 

PO Box 309, Ugland House, South Church Street, Ge-

orgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

[72]  Inventor :  STA-

PLETON, Shawn, Patrick,  LEMSON, 

Paul,  LIN, Bin, S  LEE, Albert S.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201611138820.2
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Data de pedido 2011/08/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 106850735B 2021/07/16

[51]  Classificação : H04L29/08, H04L12/64

[54]  Título : 

 Transmissão de comunicação sem fio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/02/07  Estados Unidos 

da América N.º 61/439,940

[21]  N.º : J/005402

[22]  Data de pedido : 2021/10/15

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712  100084

 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  HAN, Jiangfan,  LUO, 

Ping,  WANG, Xiaogang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910426010.4

Data de pedido 2019/05/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 110210535B 2021/09/10

[51]  Classificação : G06K9/62, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de treinamento de rede neural e 

método e dispositivo de processamento de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005403

[22]  Data de pedido : 2021/10/15

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 1052

7 712 518000

 712, 7/F, Haixiang Plaza, No. 1052 Nanhai Avenue, 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518000, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  REN, Sijie,  CHEN, Yan, 

 CHENG, Xuanye,  SUN, Wenxiu

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811536144.3

Data de pedido 2018/12/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 109658352B 2021/09/14

[51]  Classificação : G06T5/00, G06N3/04

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de optimização de informações 

de imagem, seus equipamentos electrónicos e meio de 

armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[21]  N.º : J/005404

[22]  Data de pedido : 2021/10/15

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 SAN JEOU BUILDING MATERIAL INDUSTRY 

CO., LTD

  Endereço : 666

 No. 666 Fengbei Rd., Wufeng Dist., Taichung City 413, 

Taiwan, China

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910093740.7

Data de pedido 2019/01/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 111501689B 2021/07/20

[51]  Classificação : E02B7/44, E02B7/54

[54]  Título : 

 Dispositivo de controlo do tipo de contacto da porta 

impermeável oscilante da pressão do óleo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005405

[22]  Data de pedido : 2021/10/15

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 SAN JEOU BUILDING MATERIAL INDUSTRY 

CO., LTD

  Endereço : 666

 No. 666 Fengbei Rd., Wufeng Dist., Taichung City 413, 

Taiwan, China

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910092601.2

Data de pedido 2019/01/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 111501686B 2021/07/20

[51]  Classificação : E02B7/40, E02B7/54

[54]  Título : 

 Dispositivo de controlo da porta impermeável do tipo 

giratório de pressão de óleo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005406

[22]  Data de pedido : 2021/10/15

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 ElectraMeccanica Vehicles Corp.

  Endereço : 1500-1055 West Georgia Street, Van-

couver, British Columbia, Canada V6E 4N7

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : R J , R W , H R

, E R , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780032699.1

Data de pedido 2017/05/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 109195862B 2021/07/16

[51]  Classificação : B62D21/00, B60K1/04, B60K11/06, 

B62D65/00

[54]  Título : 

 Chassis rolantes modulares para veículos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/341,781
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[21]  N.º : J/005409

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910533908.1

Data de pedido 2019/06/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 110276292B 2021/09/10

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62, G06N3/02, 

G05D1/02

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de controlo do movimento de 

veículo inteligente, seus equipamentos e meios de ar-

mazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005410

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 EMORY UNIVERSITY

  Endereço : Office of Technology Transfer, 1599 

Clifton Road NE, 4th Floor, Atlanta, Georgia 30322, 

U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711170821.X

Data de pedido 2013/11/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 107868071B 2021/07/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D311/30, C07D405/14, 

A 6 1 K 3 1 / 3 5 2 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 4 4 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 4 3 3 , 

A61K31/4427, A61P25/00, A61P25/18, A61P25/24, 

A61P25/16, A61P25/28, A61P9/10

[54]  Título : 7,8- 7,8-

 <<7,8-dihydoxyflavone» e derivados de «7,8-substituted 

flavone», suas composições e métodos relevantes.

[57]  Resumo : 7,8- 7,8-

7,8- 7,8-

BDN F Trk B

7,8-

7,8-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/11/05  Estados Unidos 

da América N.º 61/722,339

 2013/07/12  Estados Unidos da América

N.º 61/845,399

[21]  N.º : J/005411

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 ACADEMIA SINICA

  Endereço : 2

128

 128, ACADEMIA ROAD, SECTION 2, NANKANG, 

TAIPEI 115, TAIWAN, CHINA

[72]  Inventor :  WONG, CHI-HUEY,  

WU, CHUNG-YI,  MA, CHE

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580027960.X

Data de pedido 2015/05/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 107074945B 2021/08/24

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : 

 Composições e métodos relativos a glicoformas uni-

versais que possam aumentar a eficácia aprimorada de 

anticorpos.
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[57]  Resumo : 

Fc Fc Sia2 α2-6

Gal2GlcNAc2Man3GlcNAc2 N-

Fc Fc

FcγRIIA FcγRIIIA

FcγR

A DCC

A DCC

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/05/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/003,136

 2014/05/27  Estados Unidos da América

N.º 62/003,104

 2014/05/28  Estados Unidos da América

N.º 62/003,908

 2014/07/02  Estados Unidos da América

N.º 62/020,199

 2015/01/30  Estados Unidos da América

N.º 62/110,338

[21]  N.º : J/005412

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 TSUMURA & CO.

  Endereço : 2-17-11, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-8521, JAPAN

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  AOKI Katsuyuki

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710840528.3

Data de pedido 2017/09/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 107827898B 2021/09/14

[51]  Classificação : C07D491/22

[54]  Título : 碱 碱

 Método para produção de «berberine alkaloid».

[57]  Resumo : 碱

碱 碱 碱

2,6- -4- 吡

醌

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/09/15  Japão

N.º 2016-180600

[21]  N.º : J/005413

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 Cstone Pharmaceuticals

  Endereço : Floor 4, Willow House, Cricket Squa-

re, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

[73]  Titular : 

 Cstone Pharmaceuticals (Suzhou) Co., Ltd.

  Endereço : 218

A1 E168

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 Cstone Pharmaceuticals (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 38

1 2 211-20

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Yong ZHENG,  Jing LI, 

 Zhisheng CHEN

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610638134.5

Data de pedido 2016/08/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 106432501B 2021/07/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/3 0 ,  G 01N33/6 8 , 

G01N33/574, A61K39/395, A61P35/00, A61P31/12

[54]  Título : PD-L1

 Novo anticorpo resistente a PD-L1.

[57]  Resumo : 

1(PD-L1) PD-L1

1(PD-1) PD-L1 PD-1 T

  Figura : 
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[30]  Pr ior idade : 2015/08/06  China

N.º 201510475552.2

[21]  N.º : J/005414

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : ELC

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N , K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780010850.1

Data de pedido 2017/01/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 108601721B 2021/09/14

[51]  Classificação : A61K8/64, A61K8/06, A61K8/65, 

A61K8/9711, A61K8/9794, A61K8/9789, A61Q19/00, 

A61Q19/08

[54]  Título : 

 Métodos e composições para estimular a síntese de co-

lágeno em células da pele.

[57]  Resumo : 肽 肽

肽 肽 肽 肽

[30]  Prioridade : 2016/02/11  Estados Unidos 

da América N.º 15/041,602

[21]  N.º : J/005419

[22]  Data de pedido : 2021/10/19

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

In 46285, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C W , J R , T I

, H , S , R E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880015347.X

Data de pedido 2018/02/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 110392688B 2021/09/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D495/20, A61P37/02 , 

A61P29/00, A61K31/438

[54]  Título : ROR-γ-T

 Compostos para inibir ROR-γ-T.

[57]  Resumo : RORγ-t

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/03/02  Estados Unidos 

da América N.º 62/466,110

[21]  N.º : J/005420

[22]  Data de pedido : 2021/10/19

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

  Endereço : 

30 202 203 206

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910312462.X

Data de pedido 2019/04/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 110113247B 2021/07/20

[51]  Classificação : H04L12/58, H04W4/14

[54]  Título : 

 Sistema de recepção e envio de informações de médias 

avançadas, método de transmissão e exibição e equi-

pamento terminal.

[57]  Resumo : 

I D

I D

  Figura : 

[21]  N.º : J/005422

[22]  Data de pedido : 2021/10/19

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
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  Endereço : Route 206 And Province Line Road, 

Princeton, NJ 08543, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : V , Y , W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680035347.7

Data de pedido 2016/04/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 107743401B 2021/08/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, C07K16/28 , 

A61P35/00, A61P35/02, A61K47/02, A61K47/12, 

A61K47/18, A61K47/26

[54]  Título : PD-1

 Composições compreendendo de um anticorpo anti-

-PD-1 e outra combinação de anticorpos.

[57]  Resumo : 

-1 PD-1

[30]  Prioridade : 2015/04/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/149325

 2015/12/09  Estados Unidos da América

N.º 62/265268

 2015/12/17  Estados Unidos da América

N.º 62/269000

 2016/03/04  Estados Unidos da América

N.º 62/303855

[21]  N.º : J/005423

[22]  Data de pedido : 2021/10/19

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065-0907, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S M G , D , L

– , G , L , W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580056517.5

Data de pedido 2015/08/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 107148430B 2021/08/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

C12P21/02, A61K39/395, A61P35/00, A61P31/00, 

G01N33/68

[54]  Título : TIGIT

 Anticorpos anti-tigit.

[57]  Resumo : TIGIT

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/08/19  Estados Unidos 

da América N.º 62/038912

 2015/03/02  Estados Unidos da América

N.º 62/126733

[21]  N.º : J/005424

[22]  Data de pedido : 2021/10/19

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : UCB

 UCB BIOPHARMA SRL

  Endereço : Allee De La Recherche 60, B-1070 

Brussels, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : D E O , T S , D J

, R A , G – , P , J–P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680039795.4

Data de pedido 2016/07/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 107849104B 2021/08/27

[51]  Classificação : C07K14/47, C07K16/18

[54]  Título : Tau

 Anticorpos de ligação a TAU.

[57]  Resumo : Tau

[30]  Prioridade : 2015/07/06  União Euro-

peia N.º 15175522.0

[21]  N.º : J/005426

[22]  Data de pedido : 2021/10/20

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 ARENA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 6154 Nancy Ridge Drive, San Diego, 

California 92121, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , A

S , G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680058247.6



19588    50   2021  12  15 

Data de pedido 2016/07/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 108137508B 2021/08/27

[51]  Classificação : C07D223/16

[54]  Título : 5-HT2C

 Agonistas do receptor 5-HT2C e suas composições e 

método de utilização.

[57]  Resumo : 5-HT2C

A

II Prader-Willi

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/07/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/199,382

[21]  N.º : J/005427

[22]  Data de pedido : 2021/10/20

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

  Endereço : 666 B1

C270-271

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980003485.0

Data de pedido 2019/07/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 110876269B 2021/07/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12 N15/ 0 9,  C12 N15/63, 

C12N15/86, A61K48/00, A61P27/02

[54]  Título : 

 Composições e método de tratamento da neuropatia 

óptica hereditária de Leber.

[57]  Resumo : 

肽 3’ U T R

LHON

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/06/29  China

N.º 201810703168.7

 2018/06/29  China N.º 201810702492.7

 2018/07/09  China N.º PCT/CN2018/095023

 2018/08/20  China N.º 201810948193.1

 2018/09/04  China N.º PCT/CN2018/103937

 2018/10/19  China N.º 201811221305.X

 2018/10/22  China N.º 201811230856.2

 2018/11/02  China N.º PCT/CN2018/113799

 2018/11/30  China N.º PCT/CN2018/118662

 2019/01/04  China N.º PCT/CN2019/070461

[21]  N.º : J/005428

[22]  Data de pedido : 2021/10/21

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : -

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : S , E , U

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201380020266.6

Data de pedido 2013/04/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 104245937B 2021/09/21

[51]  Classificação : C12N15/67

[54]  Título : 肽

 Método para a expressão de polipeptídeos usando áci-

dos nucleicos modificados.

[57]  Resumo : 肽

肽

肽 肽

100％ 肽

[30]  Prioridade : 2012/04/17  União Euro-

peia N.º 12164430.6
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[21]  N.º : J/005429

[22]  Data de pedido : 2021/10/21

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerber-

gweg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : F , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810453106.5

Data de pedido 2014/10/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 108777837B 2021/08/24

[51]  Classificação : H04S3/02

[54]  Título : 

 Método e aparelho de decodificação do sinal de áudio.

[57]  Resumo : 

L

10 L 11 3D

D’ L I

II 3D D’

12 3D III

i14 14

q14

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/10/23  União Euro-

peia N.º 13290255.2

[21]  N.º : J/005430

[22]  Data de pedido : 2021/10/21

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerber-

gweg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : F , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810453121.X

Data de pedido 2014/10/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 108337624B 2021/08/24

[51]  Classificação : H04S3/02

[54]  Título : 

 Método e aparelho de apresentação do sinal de áudio.

[57]  Resumo : 

L

10 L 11 3D

D’ L I

II 3D D’

12 3D III

i14 14

q14

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/10/23  União Euro-

peia N.º 13290255.2

[21]  N.º : J/005431

[22]  Data de pedido : 2021/10/21

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerber-

gweg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : F , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810453094.6

Data de pedido 2014/10/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 108777836B 2021/08/24

[51]  Classificação : H04S3/02
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[54]  Título : 

 Método e dispositivo de determinação de matriz de de-

codificação destinada à decodificação do sinal de áudio.

[57]  Resumo : 

L

10 L

11 3D D’ L

I I I 3D

D’ 12 3D

I I I i14

14 q14

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/10/23  União Euro-

peia N.º 13290255.2

[21]  N.º : J/005432

[22]  Data de pedido : 2021/10/21

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : 

 INSERM

  Endereço : 101, rue de Tolbiac 75013 Paris, Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580062658.8

Data de pedido 2015/11/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 107003320B 2021/08/17

[51]  Classificação : G01N33/68

[54]  Título : 

 Biomarcadores de rápida progressão da doença renal 

crónica.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/11/25  União Euro-

peia N.º 14306879.9

[21]  N.º : J/005433

[22]  Data de pedido : 2021/10/21

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 LG Bionano, LLC

  Endereço : 1400 Milltown Road, Wilmington, DE 

19808, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610906152.7

Data de pedido 2016/10/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 107028881B 2021/08/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K9/10 7, A61K47/26 , 

A61K47/36, A61K47/20, A61K47/44, A61K47/34, 

A61K47/14,  A61K47/12 ,  A61K8/0 6 ,  A61K8/9 2 , 

A23L33/15, A23L33/18, A23L33/125, A23L33/10, 

A23L33/175, A23L33/115, A23L33/12

[54]  Título : 

 Nanoemulsões com fases reversíveis contínuas e dispersas.

[57]  Resumo : 

1:40 100:1

H L B 8.0

[30]  Prioridade : 2015/10/23  Estados Unidos 

da América N.º 14/921,572

[21]  N.º : J/005434

[22]  Data de pedido : 2021/10/22

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 KBP BIOSCIENCES CO., LTD.

  Endereço : 

2 401 250101
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 401, Building 2, Jinan Pharm Valley, North Section of 

Gangxing Three Road, High-Tech Development Zone, 

Jinan, Shandong 250101, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780006183.X

Data de pedido 2017/09/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 109069502B 2021/08/06

[51]  Classificação : A61K31/4745, A61K47/00, A61K9/00, 

A61P13/12

[54]  Título : 

 Composição farmacêutica compreendendo o antagonista 

do receptor de mineralocorticoide e uso do mesmo.

[57]  Resumo : 

AUC 188ng*h/m L

3173ng*h/mL ≥50％

0.1mg-1.0mg

AUC

[30]  Pr ior idade : 2016/09/24  China

N.º 201610849142.4

[21]  N.º : J/005436

[22]  Data de pedido : 2021/10/25

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 RAQUALIA PHARMA INC.

  Endereço : 1-21-19 Meieki Minami, Nakamura-

-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Nobuyuki TAKAHASHI, 

 Shinichi KOIZUMI

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610246787.9

Data de pedido 2010/07/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 105919998B 2021/08/24

[51]  C la s s i f ic aç ão : A61K31/4188, A61K31/4184, 

A61K31/437, A61K31/506, A61K31/4439, A61K31/5025, 

A61K45/06, A61P1/00, A61P1/04, A61P1/14, A61P11/06, 

A61P31/04, A61P43/00

[54]  Título : 

 Antagonista da bomba de ácido para o tratamento de 

doenças relacionadas com o movimento gastrointesti-

nal anormal.

[57]  Resumo : 

2

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2009/07/09  Japão

N.º 2009-163182

 2009/08/17  Japão N.º 2009-188464

[21]  N.º : J/005437

[22]  Data de pedido : 2021/10/25

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910204426.1

Data de pedido 2019/03/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 109800744B 2021/08/20

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de agrupamento de imagens, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005438

[22]  Data de pedido : 2021/10/25

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911053929.X

Data de pedido 2019/10/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 110826463B 2021/08/24

[51]  Classificação : G06K9/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de reconhecimento facial, equi-

pamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005439

[22]  Data de pedido : 2021/10/25

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 JIANGSU HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 

CO., LTD.

  Endereço : 

 222047

 Economic and Technological Development Zone, 

Lianyungang, Jiangsu 222047, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  SUN, Yundong,  HU, Di, 

 CHEN, Guohui,  ZHANG, Fengying, 

 YAN, Zhiying

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880007454.8

Data de pedido 2018/12/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 110214019B 2021/07/30

[51]  Classificação : A61K38/18, A61K9/08, A61P7/06

[54]  Título : 肽

 Composição farmacêutica de «Pegol-sihematide» e 

método de preparação da mesma.

[57]  Resumo : 肽

肽

肽 pH 3.0-7.0

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/12/29  Ch ina

N.º 201711477311.7

[21]  N.º : J/005440

[22]  Data de pedido : 2021/10/25

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : X-

 X-Chem, Inc.

  Endereço : 100 Beaver Street, Suite 101, Wal-

tham, MA 02453, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nvent o r : W  WAG N E R, 

RICHARD, W.
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711269685.X

Data de pedido 2010/02/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107916456B 2021/08/10

[51]  Classificação : C40B40/08

[54]  Título : DNA

 Métodos de criação e triagem de bibliotecas codificadas 

por DNA.

[57]  Resumo : DNA

苷

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2009/02/13  Estados Unidos 

da América N.º 61/152,508

[21]  N.º : J/005442

[22]  Data de pedido : 2021/10/25

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[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 ZL201780044455.5

Data de pedido 2017/07/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 109476671B 2021/09/24

[51]  Classificação : C07D487/10, A61K31/527, A61P25/16

[54]  Título : 

 Derivados de «Ethynyl».

[57]  Resumo : IA IB

2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/07/18  União Euro-

peia N.º 16179837.6

[21]  N.º : J/005443

[22]  Data de pedido : 2021/10/25

[24]  Data de despacho : 2021/11/23

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  Endereço : 161

 161, Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810151994.5

Data de pedido 2013/01/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 108055549B 2021/10/01

[51]  Classificação : H04N19/52

[54]  Título : 

 Método e aparelhos de codificação/ decodificação de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/01/19  Coreia do Sul

N.º 10-2012-0006282
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71 1 10

501 10

70 R F I D 71

I D 123 10

1 70 R F I D 71

I D 133 143

123 133 143 I D

70

101

  Figura : 

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

N.º 2020-102729

[21]  N.º : I/001729

  N.º de pedido inicial : 

 I/001159

[22]  Data de pedido : 2012/08/21

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Phillip Flaherty, Andrew Garrood

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de processamento informático e digital envol-

vendo as comunicações entre programas ou entre pro-

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/002486 2021/11/18

Transmissão Sichuan Haisco Pharmaceutical 

Co., Ltd.

478

Haisco Innovative Pharmaceutical Pte. 

Ltd. , com sede em 478 GEYLANG 

ROAD SINGAPORE (389437)

J/003019 2021/11/18

Modificação de 

identidade

NAKAMURA INDUSTRIAL 

MFG.CO., LTD

NAKAMURA GIKEN CO., LTD

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.

[21]  N.º : I/001717

[22]  Data de pedido : 2021/06/10

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : SHIGETA YASUSHI

[51]  Classificação : A63F5/04

[54]  Título : 

 Sistema de caixa registadora e sistema de gestão de 

moeda de jogo.

[57]  Resumo : 

10 14

70 ID RFID
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cessos em relação aos dispositivos de entretenimento e 

riscos nos jogos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/08/22  Estados Unidos 

da América N.º 61/526,050

[21]  N.º : I/001731

  N.º de pedido inicial : 

 I/001265

[22]  Data de pedido : 2014/03/11

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Paul Williams, Phillip L. Flaherty, 

Quinton Singleton, Kathleen Tam, Matthew Morrissette

[51]  Classificação : G07F17/32, A63F13/00

[54]  Título : 

 Dispositivo destinado aos jogos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/11  Estados Unidos 

da América N.º 61/776,748

 2013/03/15  Estados Unidos da América

N.º 13/837,224

 2013/07/15  Estados Unidos da América

N.º 13/942,146

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

I/001251 2021/11/23 2021/11/23 CFPH, LLC

I/001256 2021/11/23 2021/11/23 TCS John Huxley Europe Limited

I/001678 2021/11/23 2021/11/23

SenseTime International PTE. LTD.
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附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

I/000157

I/000460

I/000856

I/001055

2021/11/12

Modificação de 

identidade

ANGEL PLAYING CARDS CO., 

LTD. ANGEL GROUP CO., LTD.

I/000157

I/000460

I/000856

I/001055

2021/11/12

Modificação de 

sede

ANGEL PLAYING CARDS CO., 

LTD.

4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

I/001172

I/001188

I/001189

I/001209

I/001322

I/001555

I/001575

2021/11/12

Modificação de 

identidade

ANGEL PLAYING CARDS CO., 

LTD.

ANGEL GROUP CO., LTD.

I/001172

I/001188

I/001189

I/001209

I/001322

I/001555

I/001575

2021/11/12

Modificação de 

sede

ANGEL PLAYING CARDS CO., 

LTD.

4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

I/001675 2021/11/01

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

I/001680 2021/10/27

SenseTime International PTE. LTD.

KATO Hiroshi

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.
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[21]  N.º : U/000300

[22]  Data de pedido : 2020/08/07

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : B63B35/00

[54]  Título : 

 Um módulo de flutuação e plataforma de flutuação.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/06/11  China

N.º 202021066267.8

[21]  N.º : U/000334

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

[71]  Requerente : 

 Hong Kong Productivity Council

  Endereço : 78

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Inventor : , , 

[51]  Classificação : B66B1/06

[54]  Título : 

 Sistema de controlo de elevador sem toque.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/02  Hong Kong, 

China N.º 32020008498.8

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

U/000324 2021/11/23 2021/11/23

CHONG KIN LONG
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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.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000272 2021/11/24 HD

HD-Petroleum International 

Inc.

124 98 9 1 a 61 9

1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

U/000273 2021/11/24 HD

HD-Petroleum International 

Inc.

124 98 9 1 a 61 9

1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

U/000274 2021/11/24 HD

HD-Petroleum International 

Inc.

124 98 9 1 a 61 9

1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

更正

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/005713

N/005728

N/005730

N/005731

N/005733

N/005734

N/005735

N/005739

N/005740

N/005741

N/005742

2021 11 17 46

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 46, II 

Série, de 17 de Novembro de 2021)

Fraser and Neave Limited Fraser and Neave, Limited

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo N°. Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/006233

N/006234

N/006235

N/006236

20 0 1 1 10 2

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 2, II Série, 

de 10 de Janeiro de 2001)

AVAYA, INC., uma sociedade 

organizada e existindo segundo 

as Leis do Estado de Delaware

AVAYA INC.
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Processo N°. Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/006237

N/006243

N/006244

N/006245

N/006246

N/006247

20 0 1 1 10 2

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 2, II Série, 

de 10 de Janeiro de 2001)

AVAYA, INC., uma sociedade 

organizada e existindo segundo 

as Leis do Estado de Delaware

AVAYA INC.

N/185531

N/185537

2021 10 6 40

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 40, II 

Série, de 6 de Outubro de 2021)

...aluguer de tempo de acesso a 

redes informáticas mundiais.

. . . a l u g u e r  d e  t e m p o  d e 

acesso a redes informáticas 

mundia i s ; fornec imento de 

acesso à Internet a utilizadores 

(fornecedores de serviços).

N/186400

N/186427

N/186454

N/186481

2021 11 3 44

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 44, II 

Série, de 3 de Novembro de 2021)

Serviços legais ; serviços de 

segurança para a protecção 

de imóveis e pessoas; serviços 

sociais e pessoais prestados 

p o r t e r c e i r o s p a r a s o l v e r 

necessidades de pessoas.

Serviços de segurança para a 

protecção de imóveis e pessoas; 

se rv i ços soc ia i s e pessoa i s 

prestados por terceiros para 

solver necessidades de pessoas.

N/186627 2021 10 20 42

Figura (B.O. da R.A.E.M. n.º 42, II Série, 

de 20 de Outubro de 2021)

N/086554 2015 1 7 1

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 1, II Série, 

de 7 de Janeiro de 2015)

CREADDICT SARL CREADDICT

2021 5 5 18 D/2106 D/2110 D/2112 D/2120

D/2106 D/2120

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 18, II Série, de 5 de Maio de 2021, em relação ao mapa de recusa do Desenho e Mode-

lo n.os D/2106 a D/2110 e D/2112 a D/2120 deve ler-se n.os D/2106 a D/2120.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 29 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $564,820.00
(Custo desta publicação $ 564 820,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Aviso

Despacho n.º 61/DAF/2021

Ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direcção 
e chefia), da alínea 7) do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 18/2011 (Organização e funcionamento da Direcção 
dos Serviços de Turismo), alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 41/2020, e do n.º 4 do Despacho do Secretário 
para a Economia e Finanças n.º 39/2021, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II 
Série, de 3 de Março de 2021, determino:

1. São subdelegadas na chefe do Departamento de Comu-
nicação e Relações Externas, Lau Fong Chi, as competências 
para a prática dos seguintes actos, no âmbito das competências 
daquela subunidade:

1) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou execução de contratos 
com a Direcção dos Serviços de Turismo ou com a Região 
Administrativa Especial de Macau;

2) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, 
quando realizados na Região Administrativa Especial de Macau 
até ao limite de um dia.

2. São subdelegadas no chefe do Departamento de Licen-
ciamento e Inspecção, Chong Cheok Ip, as competências para 
a prática dos seguintes actos, no âmbito das competências 
daquela subunidade: 

1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões 
de documentos arquivados naquela subunidade, com exclusão 
dos excepcionados por lei;

2) As competências previstas nas alíneas 1) e 2) do n.º 1.

3. É subdelegada no chefe da Divisão de Licenciamento, 
Wong Iok Tong, e no chefe da Divisão de Inspecção, Choi Chi 
Fong, a competência prevista na alínea 1) do n.º 2, para exercer 
no âmbito das competências das respectivas subunidades.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São revogados os n.os 6 a 8 do despacho da Direcção dos 
Serviços de Turismo n.º 20/DAF/2021 publicado no Boletim Oficial.

6. São ratificados os actos praticados pelos subdelegados, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de Abril de 2021.

7. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 2 de Dezembro de 2021).

旅 遊 局

通 告

61/DAF/2021

15/2009

26/2009

41/2020

18/2011

39/2021

 

20/DA F/2021
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 $2,752.00

勞 工 事 務 局

公 告

16/2020

27/2008

 

 $906.00

16/2020

7/2016

 

 $827.00

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

016/2021-AMCM

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 25 de Outubro de 2021.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 2 752,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncios

Por despacho do director destes Serviços, de 3 de Dezembro 
de 2021:

É cancelada, a partir de 15 de Agosto de 2021, nos termos da 
alínea 9) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 16/2020 (Lei da acti-
vidade de agências de emprego), de 14 de Setembro, a licença 
de actividade da agência de emprego n.º 27/2008, de Compa-
nhia De Recursos Humanos Compass Internacional Limitada, 
titular da licença da agência Companhia De Recursos Huma-
nos Compass Internacional Limitada, por não ter preenchido o 
lugar de orientador no serviço de emprego, nos termos do 
n.º 2 do artigo 35.º da mesma lei, tendo a licença sido suspensa 
por mais de 90 dias.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 3 de 
Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 906,00)

Por despacho do director destes Serviços, de 3 de Dezembro 
de 2021:

É cancelada, a partir de 7 de Outubro de 2021, nos termos 
das alíneas 1) e 9) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 16/2020 (Lei 
da actividade de agências de emprego), de 14 de Setembro, a li-
cença de actividade da agência de emprego n.º 7/2016, de Man-
dala Global Companhia Limitada, titular da licença da agência 
Mandala Global Companhia Limitada, por não ter apresenta-
do, junto destes Serviços, o pedido de renovação antes do ter-
mo da sua validade e não ter preenchido o lugar de orientador 
no serviço de emprego, nos termos do n.º 2 do artigo 35.º da 
mesma lei, tendo a licença sido suspensa por mais de 90 dias.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 3 de 
Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 827,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Avisos

Aviso n.º 016/2021-AMCM

Assunto: Supervisão de Seguros — Taxa de Registo dos 
Mediadores de Seguros para o ano 2022
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27/2001

38/89/M

$500.00 $15,000.00

$500.00 $1,300.00

在二零二二年發出或續期的保險中介人

年度許可登記費用表

類別 登記費﹝a﹞

1. 500.00

2. 600.00

3. 

 3.1. 750.00

 3.2.  

  

900.00

4. 

 4.1. 1,200.00

 4.2.  

  

1,300.00

a  

 $2,956.00

Tendo em atenção o estabelecido no n.º 1 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de Junho, com a redacção dada 
pelo artigo 1.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2001, 
pelo qual os mediadores de seguros devem pagar anualmente 
à AMCM uma taxa de registo, de valor a fixar entre o mínimo 
de MOP 500,00 e o máximo de MOP 15 000,00;

Considerando, por outro lado, que a importância da taxa de 
registo é função da categoria do mediador e da localização da 
sua sede, de acordo com o disposto no n.º 2 do supramenciona-
do artigo 13.º, com a redacção dada pelo artigo 1.º do Regula-
mento Administrativo anteriormente referido;

Atendendo, ainda, a que a nova redacção do n.º 3 do citado 
artigo 13.º estabelece que a liquidação e cobrança da taxa de 
registo são efectuadas pela AMCM à data da autorização ou 
da sua renovação, torna-se indispensável fixar, desde já, qual 
o valor daquela taxa, a qual passa a respeitar a cada licença 
anual concedida (vida ou ramos gerais);

O Conselho de Administração da AMCM fixa a taxa de 
registo para as autorizações anuais concedidas ou renovadas, 
no ano 2022, aos mediadores de seguros, entre um mínimo de 
MOP 500,00 e um máximo de MOP 1 300,00, para cada licença 
anual concedida, conforme a tabela anexa que faz parte inte-
grante deste aviso.

Tabela da Taxa de Registo para as Autorizações
Anuais Concedidas ou Renovadas, no ano 2022,

aos Mediadores de Seguros

(MOP)

Categoria Taxa de registo a)

1. Angariador 500,00

2. Agente-pessoa singular 600,00

3. Agente-pessoa colectiva

 3.1. Constituída na RAEM 750,00

 3.2. Sediada no exterior com sucursal 
  na RAEM

900,00

4. Corretor

 4.1. Constituído na RAEM 1 200,00

 4.2. Sediado no exterior com sucursal  
  na RAEM

1 300,00

a) A taxa de registo indicada é para cada autorização (ramo 
vida ou ramos gerais), sendo o dobro se abranger o licencia-
mento para os dois ramos.

Autoridade Monetária de Macau, aos 25 de Novembro de 2021.

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 2 956,00)
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017/2021-AMCM

57/94/M

14/96/M

21/2020

229/2020

27/97/M a

1. 

2. 57/94/M

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 4

Aviso n.º 017/2021-AMCM

Assunto: Supervisão Seguradora — O Regime Residual a 
adoptar para situações de recusa da aceitação ou da renovação 
dos contratos de seguros do Ramo Automóvel, no âmbito do 
Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel

Tendo presente o disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 57/94/M, de 28 de Novembro, que estabelece que nas 
situações em que a aceitação do seguro de responsabilidade 
civil automóvel seja recusada por, pelo menos, três segurado-
ras, o proponente tem o direito de recorrer à Autoridade Mo-
netária de Macau (AMCM), para que esta instituição defina as 
condições especiais da respectiva aceitação; 

Com a finalidade de supervisionar, eficazmente, a implemen-
tação deste regime, o Conselho de Administração da AMCM, 
ao abrigo do previsto nos artigos 6.º e 9.º do Estatuto da 
Autoridade Monetária de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, e no uso das competências 
conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 27/97/M, de 30 de Junho, alterado pela Lei n.º 21/2020 e re-
publicado integralmente pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 229/2020, determina o seguinte:

1. Sempre que os contratos de seguro obrigatório de respon-
sabilidade civil automóvel sejam recusados por, pelo menos, 
três seguradoras, estes serão celebrados em regime residual 
(adiante designado abreviadamente por «Regime»), nas condi-
ções reconhecidas pela AMCM.

2. Nos termos do estabelecido no n.º 2 do artigo 8.º do De-
creto-Lei n.º 57/94/M, de 28 de Novembro, a «Asia Insurance 
Company Ltd.» assumirá, no âmbito deste Regime, a posição 
de seguradora «leader», indicada pela AMCM, após parecer da 
Associação das Seguradoras de Macau. 

3. As pessoas que reúnam as condições previstas no n.º 1 do 
artigo 8.º deste decreto-lei devem efectuar, directamente junto 
da seguradora «leader», as formalidades relativas à aquisição 
do seguro, bem como conferir poderes nessa seguradora para 
verificação do facto de os contratos de seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel em causa terem sido recusa-
dos por, pelo menos, três seguradoras.

4. A seguradora «leader» deve determinar o prémio e a fran-
quia, bem como facultar o formulário cujo modelo se anexa 
ao presente aviso (Anexo I), do qual constam as condições de 
aceitação pré-definidas pela AMCM e pela Associação das Se-
guradoras de Macau para este tipo de contratos, devendo cons-
tar desse formulário todas as condições que devem ser aceites.

5. No contrato de seguro referido no número anterior partici-
parão, sempre com quotas anteriormente acordadas ao abrigo 
do «Regime» reconhecido pela AMCM, todas as seguradoras 
membros da Associação das Seguradoras de Macau autoriza-
das a explorar o ramo automóvel.

6. Nenhuma seguradora autorizada a explorar o ramo auto-
móvel poderá recusar-se a participar no Regime.

7. O formulário referido no n.º 4 deve conter as condições 
que servirão de base à emissão da apólice, da qual fará parte 
integrante, sendo o respectivo prémio liquidado pelo propo-
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nente no acto da celebração do contrato, contra a entrega do 
documento comprovativo da realização do seguro, a emitir 
pela seguradora «leader». 

8. A liquidação global dos sinistros, decorrentes dos contra-
tos efectuados ao abrigo do disposto no n.º 1, será obrigatoria-
mente efectuada pela seguradora «leader» em seu nome e por 
conta das restantes co-seguradoras, de acordo com as quotas 
previstas no número 5. 

9. Nenhum mediador de seguros pode intervir nos contratos 
celebrados nos termos do presente aviso, nem terá direito a 
qualquer comissão. A seguradora «leader» terá direito a 15% 
dos prémios brutos, para satisfazer os encargos de gestão, de-
signadamente para verificação e aprovação das condições para 
emissão da apólice, pela gestão dos contratos e pelo tratamento, 
acompanhamento e pagamento dos pedidos de indemnização.

10. a) Na renovação dos contratos celebrados nos termos do 
presente aviso, a seguradora «leader» poderá, face aos resulta-
dos dos mesmos, submeter a homologação da AMCM condi-
ções diferentes das que foram inicialmente definidas.

b) Após homologação da AMCM, as novas condições serão 
propostas pelas seguradoras, aos tomadores de seguros, com a 
devida antecedência e constarão de uma adenda ao contrato. 

O presente aviso entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022, 
data em que é revogado o Aviso n.º 007/2019-AMCM, de 11 de 
Janeiro de 2019.

Autoridade Monetária de Macau, aos 25 de Novembro de 
2021. 

Pel’O Conselho de Administração: 

O Presidente, Chan Sau San, Benjamin. 

O Administrador, Vong Lap Fong.

8. 1

5

9. 

10. a

b

007/2019-AMCM
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 $6,342.00

(Custo desta publicação $ 6 342,00)
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FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

Aviso

Aviso n.º 002/2021-FGD

O Fundo de Garantia de Depósitos, em conformidade com o 
n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2012, de 9 de Julho, torna públi-
ca a lista de entidades participantes:

1. Bancos/instituições com sede em Macau

Banco Tai Fung, S.A. 

Banco OCBC Weng Hang, S.A. 

Banco Delta Ásia, S.A. 

Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A. 

Banco Luso Internacional, S.A. 

Banco Comercial de Macau, S.A. 

Banco Chinês de Macau, S.A. 

Banco Well Link, S.A. 

Banco Nacional Ultramarino, S.A.

Banco de Formiga (Macau) Sociedade Anónima

Banco de Desenvolvimento de Macau, S.A.

Caixa Económica Postal

2. Bancos com sede no exterior 

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

DBS Bank (Hong Kong) Limited 

Banco da China, Limitada 

Citibank N.A. 

Standard Chartered Bank 

Banco de Guangfa da China, S.A. 

Bank SinoPac Company Limited 

Chong Hing Bank Limited 

Banco da East Asia, Limitada 

Hang Seng Bank Limited 

Banco CITIC Internacional (China) Limitada 

存 款 保 障 基 金

通 告

002/2021-FGD

9/2012

1. /

滙

2. 

滙
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 $3,545.00

懲 教 管 理 局

公 告

23/2017 14/2016

http://w w w.dsc.

gov.mo/

23/2017 14/2016

  况

 $1,417.00

Bank of Communications Company Limited

Banco Comercial Português, S.A.

Banco Comercial Primeiro, S.A.

Banco CMB Wing Lung, Limitada

Banco Comercial Hua Nan, S.A.

Banco de Construção da China, S.A.

Agricultural Bank of China Limited

Industrial and Commercial Bank of China Limited

Haitong Bank

Fundo de Garantia de Depósitos, aos 18 de Novembro de 
2021.

Pel’O Conselho de Administração:

Presidente, Chan Sau San; e

Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 3 545,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Do concurso de acesso, condicionado, de prestação de pro-
vas, para o preenchimento de 29 vagas de guarda principal, 1.º 
escalão, da carreira do Corpo de Guardas Prisionais, do qua-
dro de pessoal da Direcção dos Serviços Correccionais, aberto 
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 23 de Junho de 
2021 e aviso afixado nesta Direcção de Serviços.

Nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2017, para efeitos de consulta, encontra-se afi-
xada a lista classificativa das provas de aptidão física, a partir 
da data da publicação do presente anúncio, no placar colocado 
no rés-do-chão do Edifício Administrativo da Direcção dos 
Serviços Correccionais, sita na Rua de S. Francisco Xavier, s/n, 
Coloane, Macau, e disponibilizada na página electrónica da 
DSC, http://www.dsc.gov.mo/.

Paralelamente, ao abrigo do artigo 36.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2017, os candidatos excluídos podem recorrer 
da exclusão no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte 
à data da publicação do presente anúncio, para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 7 de Dezembro de 
2021.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

13/2002

www.fsm.gov.mo/cfi

 

 $952.00

教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

10/2017

18/2018

IP-A46-L93-0821C-27

59/2021

59/2021

10/2017

18/2018

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 13/2002 que regulamenta o regime de admissão e 
frequência do Curso de Formação de Instruendos das Forças 
de Segurança de Macau, o resultado final da inspecção sanitá-
ria dos candidatos ao 30.º Curso de Formação de Instruendos 
das FSM será afixado no expositor da Direcção dos Serviços 
das FSM, sita na Calçada dos Quartéis, no dia 15 de Dezembro 
de 2021, e disponibilizado na página electrónica das FSM (www.
fsm.gov.mo/cfi/pdefault.aspx).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 30 de Novembro de 2021.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 952,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Avisos

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências de 
Enfermagem

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A46-L93-0821C-27

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 59/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 59/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
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IP-A52-L93-1121A-28

60/2021

60/2021

10/2017

18/2018

IP-A53-L95-1121A-29

61/2021

61/2021

10/2017

18/2018

ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências de 
Técnicas Bio-Médicas, variante em Técnicas de Análises

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A52-L93-1121A-28

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 60/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 60/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências de 
Técnicas Bio-Médicas, variante em Técnicas Farmacêuticas

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A53-L95-1121A-29

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 61/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 61/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências de 
Terapia da Fala e da Linguagem
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IP-A67-L94-1621A-30

62/2021

62/2021

10/2017

18/2018

IP-A49-L14-0921A-31

63/2021

63/2021

10/2017

18/2018

IP-A63-L23-1021A-32

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A67-L94-1621A-30

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 62/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 62/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ensino de 
Educação Física

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A49-L14-0921A-31

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 63/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 63/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Tradução e 
Interpretação Chinês-Inglês

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A63-L23-1021A-32
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64/2021

64/2021

10/2017

18/2018

/

IP-A62-L23-1021A-33

65/2021

65/2021

10/2017

18/2018

IP-A65-L22-1621A-35

66/2021

66/2021

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 64/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 64/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Tradução e 
Interpretação Chinês-Português / Português-Chinês

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A62-L23-1021A-33

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 65/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 65/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ensino da 
Língua Chinesa como Língua Estrangeira

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A65-L22-1621A-35

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 66/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 66/2021 
e dos seus anexos.
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10/2017

18/2018

IP-A66-L22-1621A-34

67/2021

67/2021

10/2017

18/2018

IP-A54-L24-1021A-18

68/2021

68/2021

10/2017

18/2018

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Português

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A66-L22-1621A-34

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 67/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 67/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Artes Visuais

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A54-L24-1021A-18

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 68/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 68/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Informática
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IP-A48-L63-0921B-19
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69/2021
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18/2018

IP-A64-L41-1521A-20

70/2021

70/2021

10/2017

18/2018

IP-A56-L41-1021A-21

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A48-L63-0921B-19

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 69/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 69/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Relações Co-
merciais China-Países Lusófonos

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A64-L41-1521A-20

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 70/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 70/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Gestão de 
Empresas, variante em Marketing

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A56-L41-1021A-21
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71/2021

71/2021

10/2017

18/2018

IP-A57-L41-1021A-22

72/2021

72/2021

10/2017

18/2018

IP-A51-L41-1021A-23

73/2021

73/2021

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 71/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 71/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Gestão

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A57-L41-1021A-22

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 72/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 72/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Comércio 
Electrónico

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A51-L41-1021A-23

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 73/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 73/2021 
e dos seus anexos.
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IP-A55-L41-1021A-24
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IP-A50-L42-1021B-25
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Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Contabilidade

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A55-L41-1021A-24

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 74/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 74/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Gestão de 
Empresas, variante em Gestão de Jogo e Diversões

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A50-L42-1021B-25

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 75/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 75/2021 
e dos seus anexos.

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 2 de Dezembro de 2021, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Serviço Social
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76/2021

76/2021

 

 $19,840.00

文 化 局

公 告

0003/IC-DSPC/CP/2021

X11-X15

74/99/M

X11-X15

1. 

2. 

3. 

4. 

X11-X15

5. X11-X15

6. 190

5.1.2 5.2.2

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto Politécnico de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IP-A58-L97-1021A-26

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 76/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 76/2021 
e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 2 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 19 840,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Concurso Público n.º 0003/IC-DSPC/CP/2021

Obra de revitalização das Parcelas X11-X15 dos 

Estaleiros Navais de Lai Chi Vun

Nos termos previstos no artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, 
de 8 de Novembro, e em conformidade com o despacho da Ex.ma 
Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de 
Dezembro de 2021, realiza-se o concurso público para a execu-
ção da obra de revitalização das Parcelas X11-X15 dos Estalei-
ros Navais de Lai Chi Vun.

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Entidade que procede o processo do concurso: Instituto 
Cultural (IC).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto da empreitada: execução da obra de revitalização 
das parcelas X11-X15 dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun.

5. Local de execução das obras: Parcelas X11-X15 dos Esta-
leiros Navais de Lai Chi Vun, na Estrada de Lai Chi Vun, em 
Coloane.

6. Prazo de execução da obra: ao máximo de 190 (cento e 
noventa) dias de trabalho. O prazo de execução da obra a propor 
pelo concorrente deve obedecer às disposições dos n.os 5.1.2 e 
5.2.2 das cláusulas gerais do caderno de encargos.
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7. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a 
contar a partir da data de encerramento do acto público do 
concurso, prorrogável, nos termos previstos no artigo 93.º do 
Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro.

8. Tipo de empreitada: por série de preços.

9. Caução provisória: $1 000 000,00 (um milhão de patacas), 
a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária 
ou seguro caução aprovado nos termos legais a apresentar à 
ordem do «Instituto Cultural do Governo da Região Adminis-
trativa Especial de Macau».

10. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o adjudicatário tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais serão deduzidos 5% para garantia do 
contrato, em reforço da caução definitiva prestada).

11. Preço base: não há.

12. Condições de admissão: serão admitidos os concorrentes 
inscritos na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes para a execução de obras, bem como aqueles a 
quem à data do acto público do concurso tenha sido deferido o 
pedido de inscrição ou renovação.

Os concorrentes, por si ou em agrupamento, só podem submeter 
uma única proposta. As sociedades e suas representações são 
consideradas como sendo uma única entidade, devendo subme-
ter apenas uma única proposta, por si ou agrupada com outros 
concorrentes.

São proibidos todos os actos ou acordos susceptíveis de falsear 
as condições normais de concorrência, devendo ser rejeitadas 
as propostas e candidaturas apresentadas como sua conse-
quência. Especialmente quando haja duas ou mais propostas 
apresentadas, com os mesmos sócios ou membros do órgão de 
administração, as respectivas propostas devem ser rejeitadas.

Os agrupamentos dos concorrentes só podem ter no máximo 
três (3) membros, não sendo necessário que entre os membros 
exista qualquer modalidade jurídica de associação.

Modalidade jurídica de associação que deve adoptar qual-
quer agrupamento de empresas a quem venha eventualmente a 
ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos termos 
previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.

13. Sessão de esclarecimento e visita aos locais:

A sessão de esclarecimento e a visita ao local terão lugar no 
dia 28 de Dezembro de 2021, terça-feira, pelas 10,00 horas, 
encontrando-se nas parcelas X11-X15 dos Estaleiros Navais 
de Lai Chi Vun, na Estrada de Lai Chi Vun, em Coloane. Os 
interessados devem contactar o IC através dos n.os 8590 4342, 
8590 4324, para marcação prévia da participação na sessão de 
esclarecimento e na visita, até às 12,00 horas do dia 23 de De-
zembro de 2021, quinta-feira. Cada empresa só pode fazer-se 
representar, no máximo, por três pessoas.

14. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau;
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Data e hora limite: 17 de Fevereiro de 2022, quinta-feira, até 
às 17,00 horas.

15. Local, data e hora do acto público do concurso:

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau;

Data e hora: 21 de Fevereiro de 2022, segunda-feira, pelas 
10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 
Novembro, e para serem esclarecidas as eventuais dúvidas rela-
tivas aos documentos apresentados no concurso.

Os representantes dos concorrentes poderão fazer-se repre-
sentar por procurador, devendo este apresentar procuração 
reconhecida que lhe confira poderes para o efeito, elaborada 
em conformidade com o modelo constante do Anexo VIII do 
programa do concurso, ou outro documento equivalente.

16. Adiamento: se a data prevista para a sessão para explica-
ção do concurso, para a inspecção aos locais, o termo do prazo 
para apresentação das propostas ou a data e hora previstas 
para realização do acto público do concurso coincidirem com o 
encerramento dos serviços públicos da RAEM, devido a tufão 
ou outras razões de força maior, serão adiados para o primeiro 
dia útil seguinte, à mesma hora.

17. Línguas a utilizar na redacção da proposta: os documen-
tos que instruem a proposta (excepto a descrição ou a especi-
ficação de produtos) devem estar redigidos numa das línguas 
oficiais da RAEM; quando redigidos noutra língua, devem ser 
acompanhados de tradução legalizada, a qual prevalece para 
todos e quaisquer efeitos.

18. Local, data e horário para consulta e compra do processo 
e o preço para obtenção da versão digital do processo do con-
curso:

Local para consulta e compra: Edifício do Instituto Cultural, 
sito na Praça do Tap Siac, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo do 
prazo para a entrega de propostas.

Horário: durante o horário de expediente, das 9,00 horas 
às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, de segunda a 
sexta-feira.

Para a versão digital do processo, pode ser obtida mediante o 
pagamento de mil patacas ($1 000,00) por cada, ou gratuitamente 
através da página electrónica do IC, http://www.icm.gov.mo.

19. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores 
de ponderação:

Critérios de 
apreciação

Proporção

Parte relativa ao preço Preço da obra 60
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Proporção

Parte técnica

Prazo de execução 17

Plano de trabalhos 13
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obras executadas 10

20. Os concorrentes devem ter em conta o seguinte:

A versão digitalizada do processo do concurso e do mapa de 
quantidades só servem para efeitos de referência, para todos os 
efeitos prevalece o original do processo do concurso disponível 
no IC.

Todas as folhas do mapa de quantidades, da lista de preços 
unitários e da memória descritiva e justificativa relativa à 
execução da obra devem ser impressas na frente e verso. Caso 
apresentem catálogos e/ou descrição sobre produtos e/ou amos-
tras, os mesmos devem ser em versão digitalizada (por exemplo 
em disco compacto).

21. Esclarecimentos adicionais

Desde 24 de Janeiro de 2022, segunda-feira, até à data limite 
para a entrega das propostas, os concorrentes deverão compa-
recer pessoalmente na recepção do Edifício do Instituto Cul-
tural, sito na Praça do Tap Siac, Macau, ou consultar a página 
electrónica do IC (http://www.icm.gov.mo), para tomarem 
conhecimento de eventuais esclarecimentos.

Instituto Cultural, aos 9 de Dezembro de 2021.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 7 916,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 01921/02-MA.CP)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 4 do artigo 
36.º e artigo 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 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 no website destes Serviços 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de 
conhecimentos do candidato ao concurso comum, externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de um lugar vago 
de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar 
(cirurgia plástica), da carreira médica, em regime de contrato 
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administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro de 
2021.

Serviços de Saúde, aos 9 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

(Ref. do Concurso n.º A26/ISP/2021)

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão de Pes-
soal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e pu-
blicado na página electrónica destes Serviços, o aviso referente 
à abertura do concurso de acesso, de prestação de provas, con-
dicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, nos termos 
definidos na Lei n.º 8/2010 (Regime da carreira de inspector 
sanitário), Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, e no Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção 
e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), republicado e reordenado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de três lugares de 
inspector sanitário principal, 1.º escalão, da carreira de inspec-
tor sanitário, providos em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Saúde, com cinco dias úteis de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 9 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

(Ref. do Concurso n.º 00721/02-MA.MI)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Pro-
cedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 4 do artigo 36.º e 
artigo 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 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 no website destes Serviços (http://www.
ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos do 
candidato ao concurso comum, externo, de prestação de provas, 
para o preenchimento de um lugar vago de médico assistente, 1.º 
escalão, área funcional hospitalar (medicina interna), da carrei-
ra médica, em regime de contrato administrativo de provimento 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II 
Série, de 29 de Setembro de 2021.
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Serviços de Saúde, aos 9 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Concurso Público n.º 32/P/21

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Dezembro 
de 2021, se encontra aberto o concurso público para a «Con-
cepção e execução de obras de remodelação da Sala de Raio-
-X Torácico do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, 
bem como fornecimento e instalação de equipamentos», cujo 
programa do concurso e o caderno de encargos se encontram 
à disposição dos interessados desde o dia 15 de Dezembro de 
2021, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economato 
destes Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broad-
way Center, 3.º andar C, Macau, onde serão prestados esclare-
cimentos relativos ao concurso, estando os interessados sujei-
tos ao pagamento de $ 128,00 (cento e vinte e oito patacas), a 
título de custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: 
Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde, que se situa no r/c 
do Edifício do Centro Hospitalar Conde de São Januário).

Dado que o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas está 
em construção, com vista a tomar conhecimento de todas as 
situações possíveis de influenciar a forma de execução da obra, 
os concorrentes devem assistir à sessão de esclarecimentos a 
ter lugar no dia 22 de Dezembro de 2021, pelas 10,00 horas, 
na «Sala de Reunião», sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício 
Broadway Center, 3.º andar C, Macau.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,30 
horas do dia 4 de Fevereiro de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 7 de Feve-
reiro de 2022, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na 
Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 
Macau. 

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $100 000,00 (cem mil patacas) a 
favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário 
ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou 
através de garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 9 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

(Ref. do Concurso n.º 01021/02-MA.MU)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e nos artigos 
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27.º e 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada  
na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Cen-
tro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e disponível no website destes Serviços (http://
www.ssm.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos ao concurso 
comum, externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de quatro lugares vagos do quadro do pessoal, e de três lugares 
vagos em regime de contrato administrativo de provimento, 
de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar 
(medicina de urgência), da carreira médica dos Serviços de 
Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 
29 de Setembro de 2021.

Serviços de Saúde, aos 10 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

(Ref. do Concurso n.º 00621/02-MA.CARD)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 
do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e dos artigos 
27.º e 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra afixada 
na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Cen-
tro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde 
de S. Januário, e disponível no website destes Serviços (http://
www.ssm.gov.mo), a lista definitiva dos candidatos ao concurso 
comum, externo, de prestação de provas, para o preenchimento 
de um lugar vago do quadro do pessoal, e de dois lugares vagos 
em regime de contrato administrativo de provimento, de médi-
co assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (cardiologia), 
da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto pelo aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro de 2021.

Serviços de Saúde, aos 10 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

Avisos

(Ref. do Concurso n.º 01121/01-MP)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, exter-
no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de oito lugares vagos de motorista de pesados, 1.º escalão, da 
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carreira de motorista de pesados, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento dos Serviços de Saúde, e dos que 
vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 2 
de Junho de 2021, a entrevista de selecção, com a duração de 
cerca de 15 minutos, terá lugar a 9 de Janeiro de 2022, no se-
guinte local:

— Sala de reunião do Departamento de Instalações e Equi-
pamentos dos Serviços de Saúde, situado no andar C2 do Edi-
fício da Clínica Médico-Cirúrgica do Centro Hospitalar Conde 
de S. Januário.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
a realização da entrevista de selecção, bem como outras in-
formações de interesse dos candidatos encontram-se afixadas 
na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, Macau, podendo ser consultadas no local indicado, 
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 
9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem 
como na página electrónica dos 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 9 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Oft/2021)

Por despacho do signatário, de 7 de Dezembro  de 2021, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em Oftalmologia do Dr. Lam Ka 
Meng (conforme o n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 18/2020 e o 
Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelos Regu-
lamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Leong Chan, médica consultora de oftalmo-
logia.

Vogais efectivos: Dr. Zhang Yifei, médico consultor de oftal-
mologia; e

Dr. Mao Jin, médico consultor de oftalmologia.

Vogais suplentes: Dr. Jin Hong, médico consultor de oftal-
mologia; e

Dr.ª Niu Hongxia, médica assistente de oftalmologia.

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova cur-
ricular, uma prova prática e uma prova teórica; as três provas 
previstas são eliminatórias.
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Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe-
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 0 
a 20 valores; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 6 e 7 de Janeiro de 2022.

Local da prova: sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar Conde 
de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora de prova e observações: o horário de prova e as ob-
servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 
Médica de Macau, situada no 19.º andar do Edifício Hotline, 
na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Macau, e 
disponíveis no website destes Serviços (https://www.am.gov.
mo).

Serviços de Saúde, aos 10 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no quadro de anúncio da sede 
do Instituto de Acção Social, sito em Macau, na Estrada do Ce-
mitério, n.º 6 (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 deste Instituto (http://
www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista definitiva 
dos candidatos ao concurso externo, de prestação de provas, 
para a admissão de um estagiário ao estágio necessário para 
ingresso na carreira de técnico superior de saúde, área funcio-
nal laboratorial, para o preenchimento de um lugar vago de 
técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcio-
nal laboratorial, da carreira de técnico superior de saúde, em 
regime de contrato administrativo de provimento do Instituto de 
Acção Social, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 
16 de Junho de 2021.

Instituto de Acção Social, aos 7 de Dezembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)
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FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Aviso

O Conselho de Administração, reunido a 6 de Dezembro de 
2021, deliberou, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2013, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 11/2019, nos artigos 7.º, 37.º, 38.º e 
65.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, o seguinte:

1. São delegadas no membro do Conselho de Administração, 
Wong Keng Chao, as seguintes competências: 

1) Dirigir e coordenar o Centro de Apoio Administrativo e 
Financeiro e o Centro de Informática e Arquivo; 

2) Exercer no âmbito das subunidades mencionadas na alínea 
anterior, as seguintes competências:

(1) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do relativo pessoal;

(2) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias do relativo pessoal, até ao limite legalmente 
previsto;

(3) Autorizar a justificação de faltas do relativo pessoal, de 
acordo com o «Regulamento de horário flexível do pessoal do 
Fundo das Indústrias Culturais», aprovado pelo Despacho do 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 80/2016 e al-
terado pelo Despacho da Secretária para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 108/2020;

3) Assinar os diplomas de contagem e liquidação de tempo de 
serviço prestado pelo pessoal do Fundo das Indústrias Culturais;

4) Autorizar a apresentação de trabalhadores do Fundo das 
Indústrias Culturais e seus familiares às Juntas Médicas que 
funcionem no âmbito dos Serviços de Saúde;

5) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e de sub-
sídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de 
antiguidade e dos subsídios de residência e de família) ou nos 
contratos e a atribuição do prémio de tempo de contribuição 
previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos, estabelecido na Lei n.º 8/2006, aos trabalhado-
res do Fundo das Indústrias Culturais, nos termos legais;

6) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-
tratos com o Fundo das Indústrias Culturais ou com a Região 
Administrativa Especial de Macau;

7) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no Fundo das Indústrias Cul-
turais, com exclusão dos excepcionados por lei;

8) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, 
no âmbito do Centro de Apoio Administrativo e Financeiro e 
Centro de Informática e Arquivo;

文 化 產 業 基 金

通 告

11/2019 26/2013

2/2018
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9) Autorizar a realização de obras e aquisição de bens e ser-
viços, até ao montante de $100 000,00 (cem mil patacas), sendo 
este valor reduzido a metade quando tenha sido autorizada a 
dispensa de realização de concurso ou de celebração de contra-
to escrito; 

10) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea an-
terior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 
ao funcionamento do Fundo das Indústrias Culturais, como 
sejam os de arrendamento de instalações e aluguer de bens 
móveis, pagamento de electricidade e água, serviços de limpe-
za, despesas de condomínio ou outras da mesma natureza; 

11) Autorizar o processamento, liquidação e pagamento das 
despesas que hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento 
privativo do Fundo das Indústrias Culturais, verificados os 
pressupostos de legalidade, cabimentação e autorização pela 
entidade competente;

12) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

13) Autorizar a restituição de quantias indevidamente cobra-
das;

14) Autorizar a restituição de cauções e a substituição, por 
garantia bancária, dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro, quando prevista na legislação aplicável.

2. São delegadas no membro do Conselho de Administração, 
substituto, Hoi Kam Un, as seguintes competências:

1) Dirigir e coordenar o Serviço de Apoio Financeiro a Pro-
jectos; 

2) Exercer no âmbito da subunidade mencionada na alínea 
anterior, as seguintes competências:

(1) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do relativo pessoal;

(2) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias do relativo pessoal, até ao limite legalmente 
previsto;

(3) Autorizar a justificação de faltas do relativo pessoal, de 
acordo com o «Regulamento de horário flexível do pessoal do 
Fundo das Indústrias Culturais», aprovado pelo Despacho do 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 80/2016 e al-
terado pelo Despacho da Secretária para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 108/2020;

(4) Homologar as avaliações do desempenho do relativo pes-
soal, salvo as do pessoal de chefia.

3) Apresentar os relatórios de análise da execução dos pro-
jectos financiados ao Conselho Fiscal;

4) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito do Serviço de Apoio Financeiro a Projectos;

3. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das, cabe recurso hierárquico necessário.
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 $6,025.00

澳 門 大 學

公 告
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7. 

5. Os delegados poderão subdelegar no pessoal de chefia das 
subunidades respectivas, as competências que julgue adequa-
das ao bom funcionamento do Fundo das Indústrias Culturais, 
definindo os conteúdos da subdelegação em acta de reunião do 
Conselho de Administração.

6. São revogados os Despachos n.º 002/DESP/CA/FIC/2021 
e n.º 003/DESP/CA/FIC/2021.

7. A presente deliberação produz efeitos a partir de 20 de 
Dezembro de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. 

Fundo das Indústrias Culturais, aos 6 de Dezembro de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Lam Wan Nei.

O Membro do Conselho de Administração, Wong Keng 
Chao.

O Membro, substituto, do Conselho de Administração, Hoi 
Kam Un.

(Custo desta publicação $ 6 025,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/025/2021)

Concurso público para as «Obras de construção da Residência 

de Docentes e Funcionários S33 da Universidade de Macau» 

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 37, II Série, de 15 de Setembro de 2021, publica-se o 
seguinte anúncio de concurso público:

1. Entidade que põe a obra a concurso: Universidade de Macau.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução das obras: na Residência de Docentes e 
Funcionários S33 da Universidade de Macau.

4. Objecto da empreitada: obras de construção da Residência 
de Docentes e Funcionários S33 da Universidade de Macau.

5. Prazo máximo de execução: 300 dias corridos. É dada pre-
ferência a prazo de execução mais curto.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 dias corridos, a contar da data do acto públi-
co do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa 
do concurso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global.
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8. Caução provisória: setecentas e oitenta mil patacas 
($780 000,00), a prestar em numerário, ou mediante ordem de 
caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da Uni-
versidade de Macau.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais, são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, como reforço da caução definitiva prestada).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidas como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para execução de 
obras, bem como as que, antes da data do acto público, tenham 
requerido a respectiva inscrição ou renovação. Neste último 
caso, a admissão é condicionada ao deferimento do pedido de 
inscrição ou renovação.

12. Local, data e hora da sessão de esclarecimento:

Local: sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, 
na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 
Macau, China.

Data e hora: 22 de Dezembro de 2021, quarta-feira, às 15,00 
horas.

13. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 
andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

Data e hora limite: 17 de Janeiro de 2022, segunda-feira, até 
às 17,30 horas.

14. Local, data e hora do acto público:

Local: Sala 4009, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, 
na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 
Macau, China.

Data e hora: 18 de Janeiro de 2022, terça-feira, às 10,00 horas.

Os concorrentes ou os seus representantes devem estar 
presentes no acto público da abertura das propostas para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 
8 de Novembro, e também para esclarecer eventuais dúvidas 
relativas aos documentos apresentados no concurso.

15. Exame do processo e obtenção de cópia:

A partir da data da publicação do presente anúncio até à 
data limite para a entrega das propostas, nos dias úteis, das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Secção de 
Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar do Edifício Ad-
ministrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Uni-
versidade, Taipa, Macau, China, pode ser adquirida a cópia do 
processo do concurso público, pelo preço de duas mil patacas 
($2 000,00) por exemplar, ou pode ser descarregada gratuita-
mente através da página electrónica da Universidade de Macau 
(https://www.um.edu.mo/).
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16. Critérios de apreciação das propostas e respectivos pesos 
de ponderação:

Critérios de apreciação Percentagem

a) Prazo de execução (o prazo de execução 
mais curto terá a pontuação mais elevada 
neste critério)
O prazo máximo de execução é de 300 dias 
corridos. Em caso de propor um prazo 
total de execução superior a 300 dias cor-
ridos, o concorrente terá 0% neste critério; 
obterá 10% o concorrente que propõe o 
prazo total de execução mais curto entre 
todos os concorrentes, sendo as pontua-
ções dos concorrentes restantes reduzidas 
proporcionalmente, de acordo com a per-
centagem do prazo total mais curto em 
relação ao prazo total proposto pelo con-
corrente em questão.
Pontuação = (o prazo total de execução mais 
curto entre todos os concorrentes/prazo 
total de execução proposto pelo concor-
rente em questão) x 10

10%

b) Plano de trabalho (cronograma de traba-
lho e plano de execução)
b1) Cronograma de trabalho (4%)
b2) Plano de execução (6%)

10%

c) Estrutura, experiência e qualificações do 
pessoal interveniente nas presentes obras
c1) Estrutura do pessoal interveniente nas 
presentes obras (2%)
c2) Experiência e qualificações do pessoal 
interveniente nas presentes obras (3%)

5%

d) Experiência do concorrente na realização 
de obras e os respectivos registos de segu-
rança e saúde ocupacional
d1) Valor total acumulado das obras reali-
zadas pelo concorrente (4%)
d2) Quantidade de obras realizadas pelo 
concorrente (3%)
d3) Registos de segurança e saúde ocupa-
cional do concorrente (3%)

10%

e) Registos de emprego de trabalhadores em 
desvio de funções ou em locais diferentes 
dos previamente autorizados e de atraso 
de pagamento de salários (5%)

5%

f) Preço (o preço mais baixo terá a pontua-
ção mais elevada neste critério)
Pontuação = (o preço mais baixo entre 
todos os preços propostos/preço proposto 
pelo concorrente em questão) x 60

60%

Total: 100%
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通 告

 

17. Junção de esclarecimentos e/ou informações actualiza-
das: 

A partir de 15 de Dezembro de 2021, quarta-feira, até à data 
limite para a entrega das propostas, os concorrentes têm a res-
ponsabilidade de se deslocar à Secção de Aprovisionamento, 
sita na Sala 4012, 4.º andar do Edifício Administrativo N6, na 
Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 
Macau, China, ou consultar a página electrónica da Univer-
sidade de Macau (https://www.um.edu.mo/), para tomarem 
conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais e/ou 
informações mais actualizadas.

Universidade de Macau, aos 9 de Dezembro de 2021.

A Vice-Reitora, Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 7 090,00)

Avisos

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso 
da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 28 de Julho 
de 2021, o director da Faculdade de Letras da Universidade de 
Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Artes e Design, 
Leong Lam Po, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos aos 
assuntos no âmbito das suas competências, necessários para exe-
cutar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 4 de Novembro de 2021 e a data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.
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醫 療 專 業 委 員 會

通 告

7/2021

18/2020

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 30, II 
Série, de 28 de Julho de 2021, o director da Faculdade de Letras 
da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Artes e Design, 
Leong Lam Po, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 4 de Novembro de 2021 e a data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 26 de Novembro de 2021.

O Director da Faculdade de Letras, Xu Jie.

(Custo desta publicação $ 3 545,00)

CONSELHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Aviso

Deliberação n.º 7/2021/Plenário

Usando da faculdade conferida pela alínea 2) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º da Lei n.º 18/2020 (Regime da qualificação e inscrição 
para o exercício de actividades dos profissionais de saúde), o 
Conselho dos Profissionais de Saúde reunido em 9.ª sessão or-
dinária, de 30 de Setembro de 2021, delibera:   

1. São aprovadas as normas técnicas no âmbito do exercício 
profissional dos profissionais de saúde constantes dos Anexos I 
a XV à presente deliberação, que dela fazem parte integrante.
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附件一

醫生的執業規範

1. 

仼

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

2. O profissional de saúde que necessita de actuar fora do 
âmbito das funções previstas nas respectivas normas técnicas, 
só deve actuar após autorização do Conselho dos Profissionais 
de Saúde.

3. As normas técnicas em anexo são regularmente revistas 
em função dos desenvolvimentos da ciência que se venham a 
verificar.

4. A presente deliberação entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Conselho dos Profissionais de Saúde, aos 30 de Setembro de 
2021.

O Presidente do Conselho dos Profissionais de Saúde, Lei 
Chin Ion.

––––––––––

ANEXO I

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de médico

1. O médico pode ser qualificado em duas categorias, mé-
dico generalista e médico especialista, em função do âmbito 
do exercício da profissão e da qualificação legalmente obtida, 
estando autorizado a prestar serviços médicos adequados e 
oportunos em todas as áreas de medicina, no que diz respeito a 
qualquer doença ou dano físico e mental, tendo em vista a pro-
moção da saúde.

2. O médico generalista é um profissional de saúde que exer-
ce medicina no âmbito da medicina comunitária e que tem por 
principal função servir a comunidade, prestando apoio no tra-
tamento e na prevenção de doenças, acompanhando de forma 
contínua os seus utentes, bem como na realização de exames 
de natureza preventiva e na prescrição de medicamentos ne-
cessários em caso de ocorrência de problemas.

3. O médico especialista é um profissional de saúde que exer-
ce medicina no âmbito das especialidades médicas, e que tem 
por principal função a realização de diagnóstico e tratamento 
face a problemas e utentes específicos com base nas funções de 
médico generalista e utilizando as suas capacidades profissio-
nais.

4. O âmbito das funções a exercer inclui: 

4.1. «Avaliação clínica», no âmbito do acto médico o médico 
pode realizar consultas, diagnósticos, exames médicos (in-
cluindo a solicitação de exames complementares), sobre a do-
ença e a sua eventual prevalência na comunidade, proceder a 
avaliações profissionais sobre as informações de saúde obtidas 
por forma a definir um plano de diagnóstico e terapêutica ade-
quado para a prevenção e o tratamento da doença, implemen-
tar intervenções médicas, prevendo os seus efeitos, bem como 
proceder ao respectivo registo no processo clínico; emissão de 
atestados e relatórios médicos;

4.2. «Seguimento e monitorização», após a determinação do 
diagnóstico, o médico pode actuar, aconselhando, avaliando e 
orientando o tratamento e a prevenção da doença e consequen-
te registo no processo clínico, elaborar e implementar o plano 
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4.3 

附件二

牙科醫生的執業規範

1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

de tratamento, proceder ao seguimento e determinar a eficácia 
das medidas de tratamento, realizar consultas de seguimento, 
bem como proceder à admissão e à alta hospitalar de interna-
mento;        

4.3. «Tratamento», o médico pode prescrever e alterar as me-
didas de tratamento adoptadas, bem como desenvolver as cor-
respondentes medidas de diagnóstico e terapêutica, invasivas e 
não invasivas.   

ANEXO II

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de médico dentista

1. O médico dentista pode prestar serviços médico-dentários 
para doenças, deficiências congénitas, deformidades e lesões 
dentárias na cavidade oral, maxilo-facial e estruturas conexas.

2. O âmbito das funções a exercer inclui:

2.1. Exame, diagnóstico e tratamento de doenças dentárias e 
orais;

2.2. Realização de exames de imagiologia dentária e oral e a 
interpretação do relatório em imagiologia dentária e oral;

2.3. Elaboração de um plano de tratamento dentário e oral;

2.4. Prestação de cuidados preventivos dentários e orais e 
execução de programas de saúde pública oral;

2.5. Prescrição de exames especiais durante o tratamento 
dentário;

2.6. Prescrição de medicamentos relacionados com o trata-
mento de doenças dentárias e orais;

2.7. Administração de anestesia local dentária;

2.8. Realização de tratamento dentário em utentes sob o 
efeito de anestesia geral administrada por médicos anestesiolo-
gistas;

2.9. Restauração dentária;

2.10. Tratamento endodôntico;

2.11. Tratamento de doenças periodontais;

2.12. Realização de cirurgias de extracção dentária;

2.13. Realização de pequenas cirurgias orais;

2.14. Prestação de serviços de odontopediatria;

2.15. Prestação de serviços de prótese dentária fixa e removível;

2.16. Prestação de serviços de estética dentária;

2.17. Restauração e colocação de implantes dentários;

2.18. Tratamento ortodôntico;

2.19. Tratamento de emergências odontológicas;

2.20. Prestação de serviços de diagnóstico e tratamento de 
doenças temporo-mandibulares;
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2.21 

3. 

附件三

中醫生的執業規範

1. 爲

2. 

2.1 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.3 

2.21. Prestação de serviços ortodônticos para tratamento da 
síndrome da apneia obstrutiva do sono.

  3. Os médicos dentistas que tenham concluído a formação 
especializada podem praticar os actos médico-dentários de ad-
ministração de anestesia geral por sedação e cirurgia maxilo-
-facial, desde que, para o efeito, apresentem previamente o 
pedido à Comissão para a Acreditação dos Médicos Dentistas 
e sejam expressamente autorizados pela referida Comissão.

ANEXO III

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de médico de medicina tradicional chinesa

1. O médico de medicina tradicional chinesa utiliza técnicas 
específicas da medicina tradicional chinesa, complementada 
por técnicas e métodos modernos, para a avaliação clínica, tra-
tamento, seguimento e monitorização, bem como outras práti-
cas clínicas para protecção e melhoria da saúde dos utentes.

 2. O âmbito das funções a exercer inclui:

2.1. «Avaliação clínica», através dos quatro métodos de 
diagnóstico (observação, olfação, auscultação e palpação do 
pulso) complementados, quando necessário, por técnicas 
contemporâneas de auxílio ao diagnóstico é determinado um 
quadro clínico integrado da doença, bem como elaborado um 
plano adequado de tratamento e de recuperação através do 
método diagnóstico de diferenciação de síndromes da medici-
na tradicional chinesa (Biàn Zhéng). Podem também avaliar e 
classificar a condição física e efectuar as necessárias recomen-
dações para o tratamento e prevenção, bem como emitir ates-
tados e relatórios médicos.

2.2. «Tratamento», o tratamento e recuperação dos utentes 
é realizado tendo por base o método diagnóstico de diferen-
ciação de síndromes da medicina tradicional chinesa (Biàn 
Zhéng) e a concepção holística de tratamento, que pode incluir 
terapêutica com base em medicamentos ou sem medicamentos.

2.2.1. «Terapêutica com medicamentos», prescrição de medi-
camentos incluídos na lista de ingredientes da Medicina Tradi-
cional Chinesa aprovados na Região Administrativa Especial 
de Macau. De acordo com o quadro clínico ou das necessida-
des do utente, os ingredientes medicinais chineses prescritos 
para o utente podem ser processados e transformados em pre-
paração, para uso interno ou externo, mas não destinados ao 
comércio de retalho;

2.2.2. «Terapêutica sem medicamentos», através da utilização 
de diversas técnicas da medicina chinesa e técnicas de trata-
mento. 

2.3. «Seguimento e monitorização», o médico de medicina 
tradicional chinesa informa o utente da evolução da doença 
de acordo com o seu conhecimento profissional, aconselha e 
orienta o utente para a implementa medidas de tratamento e 
preventivas e, caso seja necessário, procede ao seu acompanha-
mento. 
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附件四

藥劑師的執業規範

1. 1 2

3 4

2. 

2.1 

/

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 GMP

GMP

ANEXO IV

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de farmacêutico

1. O exercício das funções de farmacêutico é dividido nas 
seguintes áreas: (1) serviços farmacêuticos, (2) indústria farma-
cêutica, (3) importação, exportação e distribuição de medica-
mentos e (4) supervisão e administração farmacêutica.

2. O âmbito das funções a exercer inclui:

2.1. Serviços farmacêuticos – farmacêuticos que prestam 
serviços nas farmácias hospitalares e comunitárias, incluindo 
nos centros de saúde, farmácias comunitárias, drogarias, poli-
clínicas/clínicas e instituições de serviço social, assegurando as 
seguintes funções:

2.1.1. Aprovação de prescrições e aviamento das prescrições 
de medicamentos por forma a assegurar a adequação no avia-
mento e a promoção do uso seguro e racional de medicamen-
tos;

2.1.2. Execução da gestão da terapia de medicamentos e par-
ticipação na elaboração do plano terapêutico dos utentes;

2.1.3. Prestação de serviços de farmácia clínica, de aconse-
lhamento e de educação ao doente, bem como de orientação 
do uso seguro e racional de medicamentos;

2.1.4. Prestação de serviços radiofarmacêuticos e farmacêu-
ticos nucleares;

2.1.5. Assegurar a aquisição, armazenamento, fornecimento 
e gestão da qualidade dos medicamentos, bem como a manu-
tenção estável do fornecimento normal e adequado dos medi-
camentos necessários;

2.1.6. Gestão das farmácias, nos termos legais;

2.1.7. Elaboração de normas sobre o aviamento de prepara-
ções específicas de medicamentos; preparação e gestão destes 
medicamentos de acordo com determinadas normas e requisi-
tos;

2.1.8. Gestão da prescrição, preparação, armazenamento, 
registo e declaração de estupefacientes e de substâncias psico-
trópicas, nos termos legais;

2.1.9. Comunicação ao organismo responsável pela supervi-
são e administração farmacêutica sobre a segurança e os defei-
tos de qualidade dos medicamentos.       

2.2. Indústria Farmacêutica – os farmacêuticos integrados 
nesta área podem exercer as seguintes funções:

2.2.1. Assegurar que o funcionamento das actividades de 
fabrico de medicamentos cumprem as leis, regulamentos, ins-
truções técnicas e as boas práticas vigentes na Região Admi-
nistrativa Especial de Macau;

2.2.2. Implementar as instruções técnicas relativas às «Boas 
Práticas de Fabrico de Medicamentos» (GMP), assegurando 
que todo o processo de fabrico cumpre as normas ali previstas 
e que todos os desvios às GMP são comunicados, investigados 
e registados;
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2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 GDP

GDP

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.2.3. Executar os trabalhos relativos ao fabrico e ao contro-
lo de qualidade dos medicamentos;

2.2.4. Participar no processo de concepção e de síntese de 
medicamentos;

2.2.5. Comunicação ao organismo responsável pela supervi-
são e administração farmacêutica sobre a segurança e defeitos 
de qualidade dos medicamentos.

2.3. Importação, exportação e distribuição de medicamentos 
— os profissionais farmacêuticos integrados nesta área podem 
exercer as seguintes funções:

2.3.1. Assegurar que o funcionamento das actividades de 
distribuição de medicamentos cumprem as leis, regulamentos, 
instruções técnicas e as boas práticas vigentes na Região Ad-
ministrativa Especial de Macau;

2.3.2. Implementar as instruções técnicas relativas às «Boas 
Práticas de Distribuição de Medicamentos» (GDP), assegu-
rando que todo o processo de distribuição cumpre as normas 
ali previstas e que todos os desvios às GDP são comunicados, 
investigados e registados;

2.3.3. Manutenção de um fornecimento normal e estável de 
medicamentos de forma a corresponder à procura do mercado;

2.3.4. Assegurar a gestão da aquisição, armazenamento, 
fornecimento e transporte de medicamentos, bem como o tra-
tamento dos medicamentos inválidos, devolvidos, rejeitados, 
recolhidos, contrafeitos e de baixa qualidade; 

2.3.5. Comunicação ao organismo responsável pela supervi-
são e administração farmacêutica sobre a segurança e defeitos 
de qualidade dos medicamentos.

2.4. Supervisão e administração farmacêutica – os farma-
cêuticos integrados nesta área podem exercer as seguintes fun-
ções:

2.4.1. Avaliar a segurança, a eficácia e qualidade dos medica-
mentos e verificar o pedido de registo do medicamento;

2.4.2. Monitorizar a segurança, a eficácia, a qualidade e o 
uso racional dos medicamentos após a introdução no mercado, 
incluindo as reacções adversas, as doenças causadas pelo uso 
de drogas, as intoxicações por medicamentos, bem como os 
medicamentos contrafeitos e de baixa qualidade;

2.4.3. Classificação dos medicamentos para efeitos de gestão 
de acordo com a ciência empírica;

2.4.4. Promover o uso racional de medicamentos e divulgar 
informações sobre o uso seguro e racional de medicamentos;

2.4.5. Cumprir as obrigações legais decorrentes da aplicação 
à Região Administrativa Especial de Macau da Convenção 
Internacional das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Es-
tupefacientes e Substâncias Psicotrópicas, bem como a gestão 
de medicamentos de acordo com a lei;

2.4.6. Supervisão e gestão de actividades publicitárias de 
medicamentos e dos produtos apresentados como tendo efeitos 
benéficos para a saúde;
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2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

附件五

中藥師的執業規範

1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4.7. Fiscalizar as actividades de fabrico, de importação, de 
distribuição e de fornecimento de medicamentos;

2.4.8. Apreciar os pedidos de licenciamento de actividades 
farmacêuticas, farmacêuticos e assistentes técnicos de farmá-
cia;

2.4.9. Assegurar a análise laboratorial necessária à super-
visão e administração de medicamentos, analisar e sintetizar 
os resultados da análise laboratorial e elaborar os respectivos 
relatórios;

2.4.10. Executar trabalho de investigação científica e de con-
sultadoria técnica relacionada com análise laboratorial e espe-
cificações qualitativas de medicamentos;

2.4.11. Gestão dos dispositivos médicos de acordo com a lei.

    
ANEXO V

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de farmacêutico de medicina

 tradicional chinesa

1. O farmacêutico de medicina tradicional chinesa pode 
exercer funções de orientação técnica, de supervisão e de ad-
ministração em hospitais, em centros de saúde, em unidades 
médicas de medicina tradicional chinesa, em farmácias de 
medicina tradicional chinesa, em fábricas de medicamentos 
de medicina tradicional chinesa, em estabelecimentos de im-
portação, exportação e venda por grosso de produtos usados 
na medicina tradicional chinesa, e tem por principais funções 
a preparação de ingredientes medicinais chineses tóxicos, 
de ingredientes medicinais chineses gerais, de ingredientes 
medicinais chineses também como alimentos e com outros 
fins, a verificação e distribuição, o processamento, o fabrico, a 
distribuição, a conservação, a gestão de qualidade dos medica-
mentos de medicina tradicional chinesa, bem como a gestão da 
actividade farmacêutica.

2. O âmbito das funções a exercer inclui:

2.1. Exercer as funções de farmacêutico de medicina tradi-
cional chinesa, desempenhando funções de orientação técnica 
nos diversos estabelecimentos de actividade de medicina tradi-
cional chinesa;

2.2. Supervisionar as actividades das farmácias de medicina 
tradicional chinesa, o fabrico de medicamentos de medicina 
tradicional chinesa, bem como a verificação regular do cum-
primento das normas legais, de instruções e das boas práticas 
em relação à distribuição de medicamentos de medicina tra-
dicional chinesa; implementar as instruções técnicas relativas 
às boas práticas de fabrico de medicamentos de medicina tra-
dicional Chinesa e supervisionar o cumprimento do processo 
de fabrico das normas ali previstas, bem como supervisionar o 
processo de distribuição de acordo com as instruções técnicas 
relativas às boas práticas de distribuição de medicamentos de 
medicina tradicional chinesa;

2.3. Executar o trabalho de aviamento de medicamentos de 
medicina tradicional chinesa, elaborar o processo de prepara-
ção e distribuição de medicamentos de medicina tradicional 
chinesa e proceder à respectiva orientação técnica, tendo em 
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2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

vista assegurar a exactidão e a segurança na preparação e dis-
tribuição dos medicamentos de medicina tradicional chinesa e 
garantir o cumprimento das condições de qualidade na prepa-
ração e distribuição dos referidos medicamentos;

2.4. Verificar a autenticidade, a integridade e a razoabilidade 
do conteúdo das prescrições, de forma a garantir o uso racional 
e seguro dos medicamentos;

2.5. Verificar a prescrição e o aviamento, orientar e super-
visionar os profissionais de farmácia de medicina tradicional 
chinesa na preparação da prescrição;

2.6. Supervisionar e gerir a prescrição, a preparação e dis-
tribuição, o armazenamento e o registo de medicamentos de 
medicina tradicional chinesa tóxicos, de forma a garantir a sua 
utilização legal, adequada e segura;

2.7. Preparar os medicamentos de medicina tradicional chi-
nesa de acordo com a prescrição atendendo às necessidades 
específicas do utente, incluindo a apreciação e verificação, a 
preparação da prescrição, bem como a regulamentação e ges-
tão do meio ambiente, das instalações e equipamentos, do am-
biente de trabalho e do processo de aviamento;

2.8. Gestão da preparação de medicamentos de medicina 
tradicional chinesa tóxicos, do serviço de decocção de medica-
mentos de medicina tradicional chinesa, do controlo de quali-
dade e da segurança das operações;

2.9. Prestação de serviços de farmácia clínica de medicina 
tradicional chinesa, aconselhamento sobre o uso de medi-
camentos de medicina tradicional chinesa aos utentes e aos 
profissionais de saúde; avaliação da medicação e do quadro 
clínico; participação na elaboração e execução dos planos de 
cuidados e no acompanhamento dos efeitos terapêuticos;

2.10. Efectuar os trabalhos de gestão de medicamentos de 
medicina tradicional chinesa, avaliar e analisar a situação de 
utilização dos medicamentos de medicina tradicional chinesa;

2.11. Manter e actualizar a base de dados dos medicamentos 
de medicina tradicional chinesa e emitir parecer profissional 
sobre a criação, configuração, manutenção e gestão do sistema 
de prescrição dos medicamentos de medicina tradicional chi-
nesa;

2.12. Assegurar a aquisição, o armazenamento, o forneci-
mento e a gestão da qualidade de medicamentos de medicina 
tradicional chinesa;

2.13. Executar o processamento da medicina tradicional 
chinesa; supervisionar o processamento de ingredientes medi-
cinais chineses e a inspecção dos seus produtos, assegurando a 
conformidade com as respectivas especificações qualitativas e 
a regulamentação relativa ao processamento;

2.14. Supervisionar a recolha, devolução e destruição de 
medicamentos de medicina tradicional chinesa com o prazo de 
validade expirado ou com problemas de qualidade;

2.15. Acompanhar os problemas de qualidade e as reacções 
adversas dos medicamentos de medicina tradicional chinesa, 
bem como comunicar ao organismo responsável pela supervi-
são e administração de medicina tradicional chinesa;
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2.16 

附件六

護士的執業規範

1. 

2. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.2 

2.16. O âmbito do exercício das funções de farmacêutico de 
medicina tradicional chinesa responsável pela supervisão e ad-
ministração de medicamentos de medicina tradicional chinesa 
inclui, ainda, a apreciação dos processos de registo de medi-
camentos de medicina tradicional chinesa, a gestão de impor-
tação e exportação de medicamentos de medicina tradicional 
chinesa, a supervisão e gestão do mercado de medicamentos de 
medicina tradicional chinesa e a gestão dos estabelecimentos 
e profissionais de medicina tradicional chinesa, bem como a 
monitorização da segurança da medicação de medicina tradi-
cional chinesa.

ANEXO VI

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de enfermeiro

1. A prestação de cuidados de enfermagem consiste na apli-
cação de conhecimentos profissionais de enfermagem espe-
cializada, na execução de forma autónoma das actividades de 
enfermagem no âmbito do exercício prático de enfermagem a 
que o enfermeiro pertence, incluindo a prática clínica, a gestão 
de enfermagem e a educação em enfermagem, bem como na 
execução de planos de actividades, de prescrições médicas ou 
de orientações elaboradas em conjunto com um grupo multi-
disciplinar de forma a atingir o objectivo comum de prestação 
de cuidados de saúde.

2. O âmbito das funções a exercer inclui:

2.1. Prestação de cuidados de enfermagem independentes e 
autonómos:

2.1.1. Avaliar as necessidades dos indivíduos, das famílias, 
dos grupos populacionais e da comunidade em matéria de cui-
dados de enfermagem;

2.1.2.Programar e prestar os cuidados de enfermagem;

2.1.3. Executar o plano de cuidados de enfermagem, em par-
ticular promover a confiança dos indivíduos, das famílias, dos 
grupos populacionais e da comunidade na prestação de cuida-
dos de enfermagem, realizar a educação para a saúde e incutir 
àqueles os conhecimentos de saúde correctos;

2.1.4. Avaliar os cuidados de enfermagem prestados, analisar 
os factores que contribuíram para os resultados obtidos e me-
lhorar continuamente a qualidade de cuidados de enfermagem;

2.1.5. Efectuar os registos dos cuidados de enfermagem pres-
tados de acordo com a lei;

2.1.6. Fiscalizar e garantir a qualidade de todos os trabalhos 
de cuidados de enfermagem;

2.1.7. Orientar e coordenar a equipa de prestação de cuida-
dos de enfermagem;

2.1.8. Prestar a consulta de cuidados de enfermagem e a edu-
cação para a saúde.

2.2. Cooperar com outros profissionais de saúde e executar 
actividades de assistência relativas à saúde. 
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附件七

醫務化驗師的執業規範

1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

附件八

放射師的執業規範

1. 

2. 

ANEXO VII

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de técnico de análises clínicas

1. O técnico de análises clínicas conduz exames médicos em 
amostras de utentes (fluido corporal ou tecido) para fornecer 
resultados laboratoriais fiáveis   para uso de diagnóstico clíni-
co, tratamento e prevenção de doenças, bem como através da 
manutenção, calibração e testes para garantir a fiabilidade dos 
equipamentos, reagentes e materiais dentro do seu âmbito de 
trabalho.

2. O âmbito das funções a exercer inclui:

2.1. Colecta de amostra de utentes;

2.2. Exame clínico geral;

2.3. Teste bioquímico clínico;

2.4. Exame de sorologia e de imunologia clínico;

2.5. Exame de hematologia clínica; 

2.6. Exame hematológico de transfusão de sangue e opera-
ções no banco de sangue;

2.7. Exame microbiológico clínico;

2.8. Teste de medicina molecular;

2.9. Exame patológico e de citologia;

2.10. Exame fisiológico clínico;

2.11. Testes de genética médica e reprodutiva;

2.12. Prestar consulta sobre serviços de laboratório médico;

2.13. Emissão de relatórios de exame;

2.14. Gestão da qualidade de laboratórios médicos.

ANEXO VIII

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de técnico de radiologia

O técnico de radiologia com qualificação nas áreas de radio-
logia de diagnóstico, de radioterapia, e de radiologia de medi-
cina nuclear exerce as funções correspondentes à sua acredita-
ção e o âmbito das suas funções inclui:

1. Radiologia de diagnóstico, aplicável, nomeadamente, na 
radiografia de rotina, na tomografia axial computadorizada, 
na ressonância magnética, na ecotomografia, na radiologia 
vascular de intervenção e em outros exames radiológicos de 
diagnóstico médico, bem como na inspecção regular da quali-
dade do equipamento de protecção individual contra radiação; 
inclui, ainda, realizar o planeamento, a execução, a avaliação, o 
desenvolvimento de exames e o tratamento através dos equipa-
mentos e das respectivas instalações de apoio acima referidos; 

2. Radioterapia, aplicável, nomeadamente, em acelerador 
linear, faca gamma, faca de protões, faca de navegação digital, 
faca espiral, aparelhos de braquiterapia, simulador da tomo-
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3. 

附件九

脊醫的執業規範

1. 

2. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

grafia computadorizada, simulador da ressonância magnética, 
produção de moldes fixos, entre outros; inclui, ainda, realizar 
o planeamento, a execução, a avaliação, o desenvolvimento de 
exames e o tratamento através dos equipamentos e das respec-
tivas instalações de apoio acima referidos;

3. Radiologia de medicina nuclear, aplicável, nomeadamente, 
na tomografia por emissão de fotão único, na tomografia com-
putadorizada de fotão único, na tomografia computadorizada 
por emissão de positrões, na ressonância magnética por emis-
são de positrões, na câmara-gama, no ciclotrão por emissão de 
positrões; inclui, ainda, realizar o planeamento, a execução, a 
avaliação, o desenvolvimento de exames e o tratamento através 
dos equipamentos e das respectivas instalações de apoio acima 
referidos.

ANEXO IX

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de quiroprático

1. A prestação de cuidados quiropráticos implica a apli-
cação total e integral do profissional que atende a factores 
ambientais, nutricionais e psicológicos, incluindo o recurso a 
procedimentos de reabilitação e tratamento de fisioterapia. O 
tratamento tem por finalidade ajudar os utentes a restaurar o 
equilíbrio geral da coluna vertebral, os sistemas esquelético e 
de articulação dos ossos, os sistemas nervoso e de tendões.

2. O âmbito das funções a exercer inclui:

2.1. No Diagnóstico:

2.1.1. Diagnóstico de Quiropraxia;

2.1.2. Palpação dinâmica;

2.1.3. Biomecânica do corpo humano;

2.1.4. Diagnóstico diferencial;

2.1.5. Cinesiologia do corpo humano;

2.1.6. Análise e interpretação de relatórios de imagiologia e 
análise laboratorial.

2.2. No Tratamento:

2.2.1. Técnicas de terapia manipulativa ou mobilização;

2.2.2. Terapia de tracção manual;

2.2.3. Alongamento passivo;

2.2.4. Terapia de tecidos moles;

2.2.5. Compressão isquémica no ponto gatilho;

2.2.6. Técnicas de reflexologia para o alívio da dor e de es-
pasmo muscular;

2.2.7. Terapia de reabilitação desportiva.

2.3. No tratamento de apoio:

2.3.1. Electroterapia;

2.3.2. Exercício físico e medidas complementares de apoio 
ao tratamento.
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附件十

物理治療師的執業規範

1. 

2. 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

ANEXO X

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de fisioterapeuta

1. A fisioterapia é um serviço prestado directamente por um 
fisioterapeuta ou sob a sua orientação e supervisão; os destina-
tários do serviço incluem pessoas com diferentes idades, desde 
os recém-nascidos a idosos.

2. O fisioterapeuta é um profissional de saúde com compe-
tências necessárias para realizar diagnóstico e tratamento au-
tónomos a indivíduos ou grupos; por meio da prática baseada 
em evidências, além de teoria e métodos científicos, os fisiote-
rapeutas avaliam, analisam e melhoram as interações entre o 
estado de saúde de indivíduos ou populações, fatores pessoais 
e ambientais, com o objetivo de avaliar, identificar, restaurar, 
manter ou melhorar suas funções e estruturas do corpo, ativi-
dades e nível de participação, além de prevenir as deficiências 
e limitações relacionadas, maximizando a qualidade de vida.

3. O âmbito das funções inclui:

3.1. Teste e avaliação da fisioterapia;

3.2. Diagnóstico funcional e prognóstico da avaliação da fi-
sioterapia;

3.3. Definição de objectivos e planos fisioterapêuticos;

3.4. Exercício terapêutico;

3.5. Treino funcional de exercício relacionado com activida-
des de autonomia na vida diária, em casa, no trabalho, na esco-
la, nas actividades de lazer e comunitárias;

3.6. Prevenção de lesões desportivas, cuidados e promoção 
do desempenho desportivo;

3.7. Gestão da dor;

3.8. Terapia manipulativa;

3.9. Avaliação, proposta, instalação, ajustamento, treino e 
orientações na utilização de dispositivos de apoio;

3.10. Realização de aspiração traqueal através da cavidade 
nasal, faringe ou estoma artificial no corpo humano;

3.11. Utilização de equipamentos eléctricos terapêuticos;

3.12. Tratamento através de factores físicos como frio, calor, 
luz, água, magnetismo, ultrassonografia;

3.13. Tratamento mecânico por tracção e vibração;

3.14. Avaliação e intervenção em saúde ocupacional e ergo-
nomia;

3.15. Avaliação e intervenção em ambientes e instalações li-
vres de barreiras;

3.16. Promoção da saúde, prevenção e atraso no desenvolvi-
mento da deficiência;

3.17. Consulta, comunicação, educação para a saúde, coorde-
nação e registo relacionados com a fisioterapia.



N.º 50 — 15-12-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19643

附件十一

職業治療師的執業規範

1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 /

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

ANEXO XI

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de terapeuta ocupacional

1. A terapia ocupacional é uma terapia humanística de 
reabilitação destinada a ajudar as pessoas com deficiência 
temporária, permanente ou de desenvolvimento, através de ac-
tividades próprias para o efeito. Os destinatários dos serviços 
são indivíduos que apresentam dificuldades físicas, mentais, 
disfunções perceptivas e cognitivas, doenças, transtorno de de-
senvolvimento, dificuldades de aprendizagem, distúrbio mental 
ou processo normal de envelhecimento. O objectivo da terapia 
ocupacional é potenciar o desempenho e a participação nas 
áreas de trabalho, aprendizagem, autonomia na vida diária, 
actividades lúdicas e de lazer, por forma a promover a indepen-
dência máxima e o melhor desempenho funcional do indivíduo 
na sua vida.

2. O âmbito das funções a exercer inclui:

2.1. Avaliação de factores que afectam as actividades quoti-
dianas, o trabalho, a aprendizagem, as actividades lúdicas e de 
lazer, e a participação social;

2.2. Definição de objectivos e programas de tratamento;

2.3. Treino vocacional;

2.4. Terapia de integração sensorial;

2.5. Terapia de reminiscência;

2.6. Terapia de compressão (prescrição, fabrico de vestuário 
de compressão e monitorização da sua aplicação);

2.7. Terapia de estimulação multissensorial;

2.8. Terapia manipulativa;

2.9. Treino de actividades da vida diária;

2.10. Treino cognitivo e perceptivo;

2.11. Treino de controlo de movimentos oculares;

2.12. Avaliação e intervenção na escrita;

2.13. Treino muscular da boca ou de alimentação;

2.14. Utilização de equipamentos e dispositivos terapêuticos; 

2.15. Análise e adaptação das actividades;

2.16. Concepção, produção e instalação de dispositivos de 
apoio, e monitorização da sua utilização;

2.17. Concepção, produção e instalação de ortóteses, e moni-
torização da sua aplicação;

2.18. Treino protésico;

2.19. Treino de uso e gestão da cadeira de rodas;

2.20. Gestão da dor;

2.21. Redesenho do estilo de vida;
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2.22 

2.23 

2.24 

2.25 

附件十二

語言治療師的執業規範

1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.22. Modificação do ambiente;

2.23. Instruções de ergonomia e de técnicas para conserva-
ção de energia;

2.24. Prestação de serviços oportunos e adequados de acon-
selhamento, treino e suporte em técnicas de cuidados para fa-
miliares e cuidadores;

2.25. Serviços de aconselhamento e de educação para a saú-
de relacionados com a terapia ocupacional.

ANEXO XII

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de terapeuta da fala

1. O terapeuta da fala utiliza os seus conhecimentos e experi-
ências profissionais para melhorar a função física, a capacidade 
de movimento e a participação da sociedade de casos, através 
de diferentes métodos e actividades, com o objectivo de os aju-
dar a melhorar as suas funções de comunicação e deglutição, 
elevando a qualidade de vida. O terapeuta da fala elabora um 
plano de tratamento para cada situação, com base em evidên-
cias, articulando-se com a experiência e os conhecimentos clí-
nicos, bem como as necessidades de cada situação.

2. O âmbito das funções a exercer inclui:

2.1. Compreensão e expressão da linguagem;

2.2. Habilidades pragmáticas e de interacção social;

2.3. Comunicação cognitiva;

2.4. Literacia emergente e aprendizagem da leitura e da es-
crita;

2.5. Fala (pronúncia, fonologia, plano de acção e a sua execu-
ção);

2.6. Fluência;

2.7. Voz;

2.8. Ressonância vocal;

2.9. Alimentação e deglutição;

2.10. Gestão das vias respiratórias;

2.11. Sistemas de comunicação aumentativa e alternativa;

2.12. Utilização multilingue;

2.13. Habilitação e reabilitação auditiva;

2.14. Habilidades pré-linguais;

2.15. Correcção de pronúncia;

2.16. Terapia vocal para pessoas transgénero.
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3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

/

附件十三

心理治療師的執業規範

1. 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.3 

1.4 

2. 

/ /

3. Inclui, ainda, as seguintes funções: 

3.1. Rastrear e avaliar as dificuldades de comunicação e 
deglutição, bem como proceder ao respectivo diagnóstico de 
terapia da fala;

3.2. Realização de tratamento; 

3.3. Utilizar os instrumentos técnicos necessários ao tra-
tamento de dificuldades de comunicação e de deglutição (in-
cluindo, mas não se limitando a exame de videofluoroscopia da 
deglutição, exame endoscópico da deglutição, medidor nasal, 
exame videoestroboscópico da laringe, tecnologias de comuni-
cação auxiliares);

3.4. Aconselhamentos, incluindo opiniões e recomendações 
para indivíduos, famílias, cuidadores, outros profissionais, or-
ganizações e comunidades;

3.5. Promover e realizar acções preventivas ou promocionais 
e serviços de educação em saúde relacionadas com a comuni-
cação e a deglutição para utentes, família, cuidadores, profis-
sionais e público. 

 ANEXO XIII

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de psicólogo

1. O âmbito das funções a exercer pelo psicólogo inclui:

1.1. No domínio da avaliação e diagnóstico psicológico clínico:

1.1.1. Utilização de ferramentas padronizadas do exame 
psicológico, proporcionando a avaliação psicológica no âmbito 
de estado e função psicológica (tais como, funções mentais na 
parte cerebral, desvio à adaptação social, personalidade, emo-
ções, e transtorno do desenvolvimento infantil);

1.1.2. Prestação de exames e avaliações psicológicas, segun-
do as condições psicológicas de determinados grupos da popu-
lação;

1.1.3. Elaboração de relatório de diagnóstico e avaliação psi-
cológica clínica.

1.2. No domínio da psicoterapia:

1.2.1. Prestação de serviços de psicoterapia baseada em evi-
dências;

1.2.2. Elaboração de relatório do processo de psicoterapia 
clínica.

1.3. Supervisão clínica;

1.4. Serviços de consulta relativa à psicologia clínica e de 
educação para a saúde.

2. Os psicólogos que tenham concluído, com aproveitamento, 
exame de psicologia, cursos ou formações especializados em 
psicoterapia e obtido certificado e/ou a acreditação, podem re-
alizar testes psicológicos/psicoterapias, desde que apresentem 
para o efeito pedido à Comissão para a Acreditação dos Psicó-
logos e sejam expressamente autorizados.



19646    50   2021  12  15 

附件十四

營養師的執業規範

1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

附件十五

藥房技術助理的執業規範

1. 

ANEXO XIV

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de dietista

1. O dietista presta serviços a indivíduos e instituições médi-
cas, instalações de serviços sociais, estabelecimentos ou insti-
tuições de ensino e gestão nutricional.

2. O âmbito do exercício de funções inclui:

2.1. Nutrição em alimentação colectiva, implica a concepção 
de refeições de acordo com as necessidades individuais, reali-
zar gestão alimentar, bem como supervisionar o fornecimento, 
produção, segurança e higiene alimentar;

2.2. Nutrição comunitária, implica a realização de investi-
gações e estudos de nutrição nas comunidades e promoção e 
sensibilização de conhecimentos sobre nutrição e saúde junto 
dos indivíduos ou comunidades;

2.3. Nutrição clínica, implica a prestação de diversos servi-
ços, tais como o diagnóstico, a avaliação e tratamento, a con-
cepção de refeições e aconselhamento, no âmbito da nutrição, 
aos doentes, de acordo com a situação de saúde individual, e de 
grupos específicos; 

2.4. Nutrição desportiva, implica a prestação de serviços de 
avaliação, aconselhamento, programas de tratamento nutricio-
nais e profissionais a atletas.

3. Inclui, ainda, as seguintes actividades funcionais:

3.1. Prestação de aconselhamento nutricional, incluindo 
diagnóstico, avaliação, intervenção e programas de tratamento, 
a indivíduos e grupos específicos, nomeadamente utentes, ido-
sos, grávidas, adolescentes, bebés, atletas e pessoas que procu-
ram gestão nutricional;

3.2. Desenvolvimento de programas de tratamento nutricio-
nal e alimentar, de acordo com as necessidades de indivíduos 
e grupos específicos, e recomendar suplementos nutricionais e 
exames médicos quando necessário;

3.3. Verificação e coordenação da execução correcta de pres-
crições nutricionais;

3.4. Promoção da educação nutricional comunitária, inves-
tigação e o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis 
por parte das pessoas, com vista a prevenir doenças;

3.5. Supervisão e gestão do fornecimento, produção, segu-
rança e higiene alimentar, bem como à avaliação e prevenção 
de riscos;

3.6. Realização de análises, estudos, investigações e fiscali-
zação relevantes de alimentos médicos e nutrição clínica. 

ANEXO XV

Norma técnica no âmbito do exercício profissional 
de ajudante técnico de farmácia

1. O ajudante técnico de farmácia pode exercer a sua activi-
dade em hospitais, centros de saúde, instituições de serviço so-
cial, farmácias comunitárias, drogarias, policlínicas e clínicas, 
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bem como em estabelecimentos comerciais que se dediquem à 
importação, exportação ou venda por grosso de medicamentos, 
em laboratórios farmacêuticos e unidades de supervisão e ad-
ministração de medicamentos.

2. O âmbito do exercício de funções inclui:

2.1. Aviamento, preparação e distribuição de medicamentos, 
incluindo medicamentos de quimioterapia, radiofarmacêuticos, 
nutrição parenteral total e medicamentos estéreis, bem como 
interpretação de fórmulas farmacêuticas e acções de inspecção 
farmacêutica;

2.2. Participação em actividades de aquisição e armazena-
mento dos medicamentos;

2.3. Preparação de medicamentos de fórmula especial de 
acordo com normas e requisitos específicos;

2.4. Execução de actividades no âmbito da distribuição, im-
portação e exportação de medicamentos;

2.5. Substituição do director técnico de farmácia comunitá-
ria durante as suas ausências;

2.6. Notificação da entidade de supervisão e administração 
farmacêutica sobre a segurança dos medicamentos e defeitos 
de qualidade dos medicamentos;

2.7. Participação em actividades relacionadas com a produ-
ção e o controlo de qualidade de medicamentos;

2.8. Assistência a farmacêuticos na execução das tarefas diá-
rias;

2.9. Execução de actividades relacionadas com o âmbito da 
supervisão e administração farmacêutica.

(Custo desta publicação $ 39 443,00)

AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL

Avisos

Despacho n.º 10009/AACM/2021

Nos termos dos artigos 37.º e 38.º do Código do Procedimen-
to Administrativo e da alínea h) do artigo 7.º do Estatuto da 
Autoridade de Aviação Civil de Macau, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 10/91/M, de 4 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 9/95/M, de 6 de Fevereiro determino:

1. Delegar no director, substituto, da Direcção de Licencia-
mento e Operações, Fong Wai Long, os poderes para a prática 
dos seguintes actos, no âmbito da subunidade orgânica que 
chefia:

1) Autorizar os pedidos de gozo de férias e a justificação de 
faltas;

2) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais ou por conveniência de serviço;
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3) Justificar atrasos relativamente à hora de início dos perío-
dos diários de trabalho;

4) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço;

5) Assinar a correspondência oficial necessária à mera ins-
trução dos procedimentos cuja tramitação decorra na subuni-
dade orgânica e à execução das decisões tomadas pelas entida-
des competentes, com excepção dos que se dirijam Gabinetes 
do Chefe do Executivo e Secretários, à Assembleia Legislativa, 
aos Gabinetes do Procurador e do Presidente do Tribunal de 
Última Instância, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Co-
missariado de Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários, aos 
Serviços de Alfândega, à Organização da Aviação Civil Inter-
nacional e a entidades governamentais do exterior;

6) Autorizar a participação dos trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau e desde que não impliquem despesas e encargos;

7) Emitir e assinar declarações, certidões ou fotocópias au-
tenticadas aos interessados relativas a documentos arquivados 
ou a processos que decorram na respectiva subunidade orgâni-
ca, com exclusão dos casos excepcionados por lei;

8) Autorizar os pedidos de emissão, renovação, alteração, 
substituição e cancelamento, de licenças e qualificações de 
pessoal aeronáutico, bem como assinar e revogar as respectivas 
licenças e qualificações;

9) Autorizar os pedidos de emissão e substituição de certifi-
cados de validação de licenças de pessoal aeronáutico emitidas 
fora da Região Administrativa Especial de Macau, bem como 
assinar e revogar os respectivos certificados;

10) Decidir os pedidos de autorização de tratamento de mer-
cadorias perigosas apresentados pelos operadores de assistên-
cia em escala no Aeroporto Internacional de Macau;

11) Autorizar os pedidos de emissão e substituição de certi-
ficados de aptidão médica de pessoal aeronáutico, bem como 
assinar e revogar os respectivos certificados;

12) Decidir os pedidos de aprovação de operador de aerona-
ve não tripulada;

13) Autorizar os pedidos de averbamento de proficiência lin-
guística de pessoal aeronáutico, bem como assinar e revogar o 
respectivo averbamento;

14) Decidir os pedidos de aprovação de operações de visibi-
lidade reduzida apresentados pelos operadores de transporte 
aéreo do exterior que operem no Aeroporto Internacional de 
Macau;

15) Decidir os pedidos de aprovação de transporte de merca-
dorias perigosas apresentados pelos titulares de certificados de 
operador de transporte aéreo emitido no exterior que operem 
no Aeroporto Internacional de Macau;

16) Decidir os pedidos de aprovação ou aceitação de ma-
nuais apresentados pelos titulares de certificados de operador 
de transporte aéreo, organizações de manutenção e organiza-
ções de formação;
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17) Decidir os pedidos de aprovação de equipamentos de 
treino das organizações de formação de tripulação de cabina;

18) Decidir os pedidos de aprovação de aceitação de tipo de 
aeronave e de Manual de Voo;

19) Autorizar os pedidos de emissão, alteração, substituição 
e cancelamento de certificados de matrícula, certificados de 
aeronavegabilidade e certificados de ruído das aeronaves, bem 
como assinar e revogar os respectivos certificados;

20) Autorizar os pedidos de emissão, renovação, alteração, 
substituição e cancelamento de licenças de estação de radio de 
aeronaves, bem como assinar e revogar as respectivas licenças;

21) Autorizar os pedidos de emissão de certificados de repa-
ração e modificação de aeronaves, bem como assinar e revogar 
os respectivos certificados;

22) Autorizar os pedidos de emissão e substituição de certi-
ficados de aeronavegabilidade para exportação de aeronaves, 
bem como assinar os respectivos certificados;

23) Decidir os pedidos de autorização de voo de aeronaves 
que não possuam certificado de aeronavegabilidade;

24) Decidir os pedidos de aprovação de Programas de Ma-
nutenção;

25) Autorizar os pedidos de emissão e substituição de cader-
netas da aeronave, bem como assinar os respectivos caderne-
tas;

26) Decidir os pedidos de aprovação de cursos de formação 
em manutenção.

2. Na ausência ou impedimento do titular do cargo, as dele-
gações previstas no presente despacho são exercidas por quem 
os substitua.

3. Os poderes delegados no n.º 1 do presente despacho po-
dem ser total ou parcialmente subdelegados no chefe do De-
partamento de Operações de Voo e no chefe do Departamento 
de Aeronavegabilidade.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das cabe recurso hierárquico necessário para o delegante.

5. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente 
despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.

6. São ratificados todos os actos praticados pelo director, 
substituto, da Direcção de Licenciamento e Operações, Fong 
Wai Long, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 
competências, entre 6 de Dezembro de 2021 e a data da publi-
cação do presente despacho.

7. É revogado o Despacho n.º 004/AACM/19, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, 
II Série, de 19 de Junho de 2019.

Autoridade de Aviação Civil, aos 6 de Dezembro de 2021.

O Presidente, Chan Weng Hong.

(Custo desta publicação $ 5 946,00)
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Despacho n.º 10010/AACM/2021

Nos termos dos artigos 37.º e 38.º do Código do Procedimen-
to Administrativo e da alínea h) do artigo 7.º do Estatuto da 
Autoridade de Aviação Civil de Macau, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 10/91/M, de 4 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 9/95/M, de 6 de Fevereiro, determino:

1. Delegar no director da Direcção de Infraestruturas Aero-
portuárias e Navegação Aérea, Lam Tat Ming, os poderes para 
a prática dos seguintes actos, no âmbito da subunidade orgânica 
que chefia:

1) Autorizar os pedidos de gozo de férias e a justificação de 
faltas;

2) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais ou por conveniência de serviço;

3) Justificar atrasos relativamente à hora de início dos perío-
dos diários de trabalho;

4) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço;

5) Assinar a correspondência oficial necessária à mera instru-
ção dos procedimentos cuja tramitação decorra na subunidade 
orgânica e à execução das decisões tomadas pelas entidades 
competentes, com excepção dos que se dirijam aos Gabinetes 
do Chefe do Executivo e Secretários, à Assembleia Legislativa, 
aos Gabinetes do Procurador e do Presidente do Tribunal de 
Última Instância, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Co-
missariado de Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários, aos 
Serviços de Alfândega, à Organização da Aviação Civil Inter-
nacional e a entidades governamentais do exterior;

6) Autorizar a participação dos trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau e desde que não impliquem despesas e encargos;

7) Emitir e assinar declarações, certidões ou fotocópias au-
tenticadas aos interessados relativas a documentos arquivados 
ou a processos que decorram na respectiva subunidade orgâni-
ca, com exclusão dos casos excepcionados por lei;

8) Decidir os pedidos de aprovação e alteração do Manual 
de Aeródromo;

9) Decidir os pedidos de aprovação e alteração de Manuais 
de Operações do operador de aeródromo;

10) Autorizar os pedidos de emissão, substituição e cancela-
mento de certificados de gestor de segurança, bem como assi-
nar e revogar os respectivos certificados;

11) Autorizar os pedidos de emissão, substituição e cance-
lamento de certificados de instrutor de segurança, bem como 
assinar e revogar os respectivos certificados;

12) Autorizar os pedidos de emissão, substituição e cancela-
mento de certificados de pessoa que executa o rastreio de segu-
rança, bem como assinar e revogar os respectivos certificados; 
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13) Autorizar os pedidos de emissão, renovação, alteração, 
substituição e cancelamento de certificados de tripulante, bem 
como assinar e revogar os respectivos certificados;

14) Decidir os pedidos de aprovação de programas de segu-
rança apresentados por entidades que operam em aeródromos;

15) Decidir os pedidos de aprovação de procedimentos escri-
tos dos operadores aéreos do exterior que cumpram os requisi-
tos do Programa de Segurança da Aviação Civil da RAEM;

16) Decidir os pedidos de aprovação de equipamentos de se-
gurança para uso em aeródromos;

17) Decidir os pedidos de autorização a que se referem os 
artigos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º da Portaria n.º 233/95/M, alterada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 295/2010;

18) Decidir os pedidos de autorização de actividade com 
aeronave não tripulada;

19) Autorizar a emissão de avisos à navegação aérea (NOTAM);

20) Autorizar a emissão de Publicação de Informação Aero-
náutica (AIP), bem como as respectivas alterações;

21) Decidir os pedidos de aprovação ou aceitação de manuais 
apresentados pelos prestadores de serviços de controlo de tráfe-
go aéreo;

22) Decidir os pedidos de autorização de procedimentos de 
voo por instrumentos.

2. Na ausência ou impedimento do titular do cargo, as dele-
gações previstas no presente despacho são exercidas por quem 
os substitua.

3. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das cabe recurso hierárquico necessário para o delegante.

4. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação.

5. É revogado o Despacho n.º 018/AACM/16, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 47, II Série, de 23 Novembro de 2016.

Autoridade de Aviação Civil, aos 6 de Dezembro de 2021.

O Presidente, Chan Weng Hong.

(Custo desta publicação $ 4 372,00)
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