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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 3/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 

n.os 2 e 4 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2007 

(Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca), o Chefe do Exe-

cutivo manda:

1. É renovado o mandato dos seguintes membros do Conselho 

Administrativo do Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, 

pelo período de dois anos, a partir de 29 de Março de 2022:

 1) Kuok Kin como membro efectivo, e Chu Chan Wai como 

substituto;

 2) Tang Ieng Chun como membro efectivo, e Choi In Peng 

como substituta;

 3) Jorge Siu Lam como membro efectivo, e Chan Teng Fun 

como substituta;

 4) Wong Sin Hung Cecilia, representante da Direcção dos 

Serviços de Finanças, como membro efectivo, e U Sin Man 

como substituta.

2. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 

sua publicação.

12 de Janeiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 4/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 

n.os 2 e 4 do artigo 15.º e dos n.os 1 e 4 do artigo 16.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 40/2021 (Organização e funciona-

mento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), conjugados 

com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-

posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção 

e Chefia), no n.º 1 do artigo 3.º, no artigo 4.º e no artigo 9.º do 

Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições comple-

mentares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), o Chefe 

do Executivo manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Chan Ka Io para 

exercer, em regime de tempo inteiro, as funções de membro do 

Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento da 

Cultura, pelo período de um ano, a partir de 19 de Janeiro de 

2022.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são suporta-

dos pelo orçamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

澳門特別行政區

3/2022

3/2007

 

4/2022

40/2021

15/2009

26/2009
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––––––––––

2007 7 2010 2

2010 2 4

2010 4 2014 12

2014 12 2015 8

2015 9

5/2022

87/89/M

b

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 

nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

12 de Janeiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chan Ka Io para exercer as 

funções de membro do Conselho de Administração do Fundo 

de Desenvolvimento da Cultura:

— Vacatura do cargo;

— Competência profissional e aptidão para o exercício das 

funções de membro do Conselho de Administração do Fundo 

de Desenvolvimento da Cultura, por parte de Chan Ka Io, que 

se demonstram pelo curriculum vitae.

Currículo académico

— Licenciado em Tradução e Interpretação Chinês-Portu-

guês pelo Instituto Politécnico de Macau;

— Licenciado em Direito pela Universidade de Macau;

— Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade 

de Lisboa em Portugal.

Currículo profissional

— De Julho de 2007 a Fevereiro de 2010, técnico superior 

(área farmacêutica) dos Serviços de Saúde;

— De Fevereiro a Abril de 2010, técnico superior (área jurídica) 

dos Serviços de Saúde;

— De Abril de 2010 a Dezembro de 2014, técnico superior 

(área jurídica) do Gabinete do Secretário para os Transportes 

e Obras Pública;

— De Dezembro de 2014 a Agosto de 2015, técnico superior 

(área jurídica) do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— De Setembro de 2015 até à presente data, técnico superior 

(área jurídica) do Gabinete da Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 5/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto dos Trabalhadores 

da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o Chefe do Executivo 

manda:

1. É nomeada, em comissão eventual de serviço, Mok Ian 

Ian, pessoal do quadro do Gabinete de Comunicação Social, 

para desempenhar funções no Centro de Ciência de Macau, 

S.A., pelo período de um ano, a partir de 19 de Janeiro de 

2022.



N.º 3 — 19-1-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 389

 

–––––––

 

   

12/2015

12/2015

14/2009

12/2015

2. A remuneração pelo exercício das funções referidas no 

número anterior é fixada pela assembleia geral do Centro de 

Ciência de Macau, S.A. e é por este suportada.

3. Cabe ao Centro de Ciência de Macau, S.A. suportar 

os encargos com os descontos, reportados ao vencimento de 

origem, para efeitos de assistência na doença, aposentação e 

sobrevivência, na parte respeitante à entidade patronal.

4. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.

14 de Janeiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 14 de Janeiro de 2022. 

— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, 

de 30 de Novembro de 2021:

O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos admi-

nistrativos de provimento de longa duração, para o exercício 

de funções nestes Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do arti-

go 4.º e do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo 

período de três anos, a partir das datas a seguir indicadas:

— Ho Hoi Peng, assistente técnico administrativo de 1.ª clas-

se, 2.º escalão, a partir de 28 de Janeiro de 2022;

— Wong Chi Wa, motorista de pesados, 3.º escalão, a partir 

de 30 de Janeiro de 2022.

O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos adminis-

trativos de provimento, para o exercício de funções nestes 

Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º e do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo período de um 

ano, a partir das datas a seguir indicadas:

— U Man Fai, assistente técnico administrativo especialista 

principal, 1.º escalão, a partir de 1 de Fevereiro de 2022;

— Cheong Teng Fong, auxiliar, 2.º escalão, a partir de 16 de 

Janeiro de 2022.

Por despachos da signatária, de 2 de Dezembro de 2021:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções 

nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e das alíneas 
3) e 4) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das 

carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, 
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420
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280

260

150

14/2009

12/2015

420

160

14/2009

12/2015

220

e dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, con-

forme a seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento

— Wong Iat Ian progride para técnica superior assessora, 3.º 

escalão, índice 650, a partir de 17 de Dezembro de 2021; 

Contrato administrativo de provimento de longa duração;

— Gao Dodo Yun progride para técnica de 1.ª classe, 2.º es-

calão, índice 420, a partir de 10 de Dezembro de 2021;

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Lei Kuai Seng, Lin Sio Wai e Sam Chi Un progridem para 

adjuntos-técnicos especialistas, 3.º escalão, índice 430, a partir 

de 12 de Dezembro de 2021;

— Che Siu Seng progride para motorista de ligeiros, 9.º escalão, 

índice 280, a partir de 6 de Dezembro de 2021;

— Chan Keng Cheong, Sou Iok Man e Vong Vai Man pro-

gridem para operários qualificados, 8.º escalão, índice 260, a 

partir de 17 de Dezembro de 2021;

— Ho Wai Keong, Lao Sio Kueng, Lei Tak Cheong e Mok 

Iong Tai progridem para auxiliares, 5.º escalão, índice 150, a 

partir de 14 de Dezembro de 2021.

Por despachos da signatária, de 22 de Dezembro de 2021:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções 

nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e da alínea 3) 

do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carrei-

ras dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, e dos 

n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, conforme a 

seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Chan Chi Hin progride para técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, 

índice 420, a partir de 25 de Dezembro de 2021; 

Contrato administrativo de provimento sem termo;

— Ng Wah Hei progride para auxiliar, 6.º escalão, índice 160, 

a partir de 30 de Dezembro de 2021.

Por despacho da signatária, de 23 de Dezembro de 2021:

Mak Lao Ngan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo, para 

o exercício de funções nestes Serviços, progredindo para 

auxiliar, 9.º escalão, índice 220, nos termos da alínea 4) do 

n.º 2 e do n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das 

carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, 

e dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 

partir de 5 de Janeiro de 2022.
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12/2015

–––––––

 

2/2022

2/2018

$339,300.00

2/2018

85/2021 181/2019

$339,300.00

 

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato administra-

tivo de provimento sem termo de Chan Ka Fat, motorista de 

ligeiros, 5.º escalão, destes Serviços, caduca em 17 de Janeiro 

de 2022, data em que inicia funções na Direcção dos Serviços 

de Assuntos de Justiça, por mobilidade, nos termos do n.º 1 do 

artigo 9.º e da alínea 3) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 

aos 13 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 2/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 

Chefe do Executivo, para o corrente ano económico, um fundo 

permanente de $ 339 300,00 (trezentas e trinta e nove mil e tre-

zentas patacas), constituído nos termos do disposto nos artigos 

56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regula-

mentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Chefe do Executivo um fundo 

permanente de $ 339 300,00 (trezentas e trinta e nove mil e 

trezentas patacas), para ser gerido por uma comissão adminis-

trativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Hoi Lai Fong, chefe do Gabinete e, nas suas faltas 

ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chan Sao Iok, assessora do Gabinete;

Vogal: Tou Wang Kei, técnico superior assessor.

Vogal suplente: Cheong Iok Chu, técnica superior assessora.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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3/2022

2/2018

$32,200.00

2/2018

85/2021 181/2019

$32,200.00

 

4/2022

2/2018

$209,700.00

2/2018

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 3/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Secretaria 

do Conselho Executivo, para o corrente ano económico, um 

fundo permanente de $ 32 200,00 (trinta e duas mil e duzentas 

patacas), constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 

59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamenta-

ção da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Secretaria e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído à Secretaria do Conselho Executivo um fundo 

permanente de $ 32 200,00 (trinta e duas mil e duzentas patacas), 

para ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos 

seguintes membros:

Presidente: Hoi Lai Fong, secretária-geral e, nas suas faltas 

ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chan Kuan Wai, chefe do Departamento de Apoio 

Jurídico e Administrativo;

Vogal: Lei Wai U, técnica superior assessora principal.

Vogal suplente: Fong Un Leng, adjunta-técnica especialista 

principal;

Vogal suplente: Sin Ka I, técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 4/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 

Secretário para a Administração e Justiça, para o corrente ano 

económico, um fundo permanente de $ 209 700,00 (duzentas e 

nove mil e setecentas patacas), constituído nos termos do disposto 

nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 

(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
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85/2021 181/2019

$209,700.00

 

5/2022

2/2018

$65,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$65,000.00

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 

manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para a Administração 

e Justiça um fundo permanente de $ 209 700,00 (duzentas e 

nove mil e setecentas patacas), para ser gerido por uma comis-

são administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Lam Chi Long, chefe do Gabinete e, nas suas faltas 

ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Lo Fai, assessora do Gabinete;

Vogal: Kuok Iat Long, adjunto-técnico principal.

Vogal suplente: Ieong Wai Fong, técnica superior principal;

Vogal suplente: Lao Chi Ieng, técnica superior principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

 12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 5/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 

Secretário para a Economia e Finanças, para o corrente ano 

económico, um fundo permanente de $ 65 000,00 (sessenta 

e cinco mil patacas), constituído nos termos do disposto nos 

artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 

(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para a Economia 

e Finanças um fundo permanente de $ 65 000,00 (sessenta e 

cinco mil patacas), para ser gerido por uma comissão adminis-

trativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Ku Mei Leng, chefe do Gabinete e, nas suas faltas 

ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Cheang Ngai Teng, técnica superior assessora;

Vogal: Sou Sao Man, secretária pessoal.

Vogal suplente: Chio Pou Chu, assessora do Gabinete;

Vogal suplente: Cheong Chon Loi, secretário pessoal.
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6/2022

2/2018

$70,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$70,000.00

 

7/2022

2/2018

$211,000.00

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 6 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 6/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 

Secretário para a Segurança, para o corrente ano económico, 

um fundo permanente de $ 70 000,00 (setenta mil patacas), 

constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do 

Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da 

Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para a Segurança um 

fundo permanente de $ 70 000,00 (setenta mil patacas), para 

ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos 

seguintes membros:

Presidente: Cheong Ioc Ieng, chefe do Gabinete e, nas suas 

faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chang Cheong, assessor do Gabinete;

Vogal: Leong Pui Ian, assessora do Gabinete.

Vogal suplente: Lei Ka I Madalena, secretária pessoal;

Vogal suplente: Lai Tong Sang, assessor do Gabinete.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 7/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete da 

Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, para o corrente 

ano económico, um fundo permanente de $ 211 000,00 (duzen-

tas e onze mil patacas), constituído nos termos do disposto nos 

artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 

(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);
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$211,000.00

 

8/2022

2/2018

$97,600.00

2/2018

85/2021 181/2019

$97,600.00

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 

manda:

É atribuído ao Gabinete da Secretária para os Assuntos So-

ciais e Cultura um fundo permanente de $ 211 000,00 (duzentas 

e onze mil patacas), para ser gerido por uma comissão admi-

nistrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Ho Ioc San, chefe do Gabinete e, nas suas faltas 

ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Isabel Narana Xete, secretária pessoal e, nas suas faltas 

ou impedimentos, Wong In Chong, técnica superior de 2.ª classe;

Vogal: Vong Fok Sam, adjunto-técnico especialista e, nas 

suas faltas ou impedimentos, Lei Chi Ieng, técnica superior as-

sessora.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 8/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete 

do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, para o 

corrente ano económico, um fundo permanente de $ 97 600,00 

(noventa e sete mil e seiscentas patacas), constituído nos ter-

mos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramen-

to orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para os Transportes e 

Obras Públicas um fundo permanente de $ 97 600,00 (noventa 

e sete mil e seiscentas patacas), para ser gerido por uma comis-

são administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Cheong Chui Ling, chefe do Gabinete e, nas suas 

faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.
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Vogal: Vong Man Kit, assessor do Gabinete;

Vogal: Chang Wai Si, assessora do Gabinete.

Vogal suplente: Vong Pui Fan, técnica superior assessora;

Vogal suplente: Ng Meng Kin, adjunto-técnico principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 9/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 

Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, para o corrente 

ano económico, um fundo permanente de $ 778 800,00 (sete-

centas e setenta e oito mil e oitocentas patacas), constituído 

nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento 

Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enqua-

dramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços para os Assuntos da 

Sede do Governo um fundo permanente de $ 778 800,00 (sete-

centas e setenta e oito mil e oitocentas patacas), para ser gerido 

por uma comissão administrativa composta pelos seguintes 

membros:

Presidente: Lao Kuan Lai da Luz, directora dos Serviços e, 

nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Che Pui Man, chefe do Departamento Administrativo 

e Financeiro;

Vogal: Kuok Sok Wa, chefe da Divisão de Gestão Financeira.

Vogal suplente: Lu Rui Lin, adjunto-técnico principal;

Vogal suplente: Lei Im Wa, adjunta-técnica de 2.ª classe.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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2/2018

$300,000.00
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11/2022

2/2018

$512,400.00

2/2018

85/2021 181/2019

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 10/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 

Serviços de Identificação, para o corrente ano económico, um 

fundo permanente de $ 300 000,00 (trezentas mil patacas), 

constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do 

Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da 

Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Identificação um 

fundo permanente de $ 300 000,00 (trezentas mil patacas), 

para ser gerido por uma comissão administrativa composta 

pelos seguintes membros:

Presidente: Wong Pou Ieng, directora dos Serviços e, nas 

suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chan Un Lai, chefe do Departamento de Estudos da 

Exploração e Administração do Arquivo;

Vogal: Cheong Lai Heng, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira.

Vogal suplente: Chao Wai Ieng, subdirector dos Serviços;

Vogal suplente: Chan Hio Tong, técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 11/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 

Serviços de Estatística e Censos, para o corrente ano económi-

co, um fundo permanente de $ 512 400,00 (quinhentas e doze 

mil e quatrocentas patacas), constituído nos termos do disposto 

nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 

(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:
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É atribuído à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos 

um fundo permanente de $ 512 400,00 (quinhentas e doze mil 

e quatrocentas patacas), para ser gerido por uma comissão ad-

ministrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Ieong Meng Chao, director dos Serviços e, nas 

suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Ng David, chefe da Divisão Administrativa e Finan-

ceira e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal;

Vogal: Wu Pou Wa, chefe da Secção de Contabilidade, Patri-

mónio e Economato.

Vogal suplente: Choi Ieng Fai, técnica especialista;

Vogal suplente: Cheng I Ian, técnica superior de 2.ª classe.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 12/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Conselho 

Permanente de Concertação Social, para o corrente ano 

económico, um fundo permanente de $ 20 520,00 (vinte mil 

quinhentas e vinte patacas), constituído nos termos do disposto 

nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 

(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Conselho e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído ao Conselho Permanente de Concertação Social 

um fundo permanente de $ 20 520,00 (vinte mil quinhentas e 

vinte patacas), para ser gerido por uma comissão administrativa 

composta pelos seguintes membros:

Presidente: Chan Un Tong, secretário-geral.

Vogal: Sun Sok U Rosa Maria, técnica superior assessora 

principal;

Vogal: Si Tou Ha Wan, adjunta-técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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14/2022

2/2018

$61,800.00

2/2018

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 13/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Polícia Judi-

ciária, para o corrente ano económico, um fundo permanente de 

$ 950 000,00 (novecentas e cinquenta mil patacas), constituído 

nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento 

Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enqua-

dramento orçamental);

Sob proposta da Polícia Judiciária e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído à Polícia Judiciária um fundo permanente de 

$ 950 000,00 (novecentas e cinquenta mil patacas), para ser gerido 

por uma comissão administrativa composta pelos seguintes 

membros:

Presidente: Sit Chong Meng, director dos Serviços e, nas suas 

faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Ieong Chon Lai, chefe do Departamento de Gestão e 

Planeamento;

 Vogal: Cheang Pui Ian, chefe da Divisão de Administração 

Financeira e Patrimonial.

Vogal suplente: Lei Ieng Wa, técnica principal;

Vogal suplente: Chong In Teng, técnica especialista;

Vogal suplente: Cheong Sok Mei, técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 14/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 

Serviços de Cartografia e Cadastro, para o corrente ano econó-

mico, um fundo permanente de $ 61 800,00 (sessenta e uma mil 

e oitocentas patacas), constituído nos termos do disposto nos 

artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 

(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
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2/2018

$460,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$460,000.00

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 

manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 

um fundo permanente de $ 61 800,00 (sessenta e uma mil e 

oitocentas patacas), para ser gerido por uma comissão admi-

nistrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Vicente Luís Gracias, director dos Serviços e, 

nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Lao Lai Kuan, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira;

Vogal: Lou Kuai Chan, técnica especialista.

Vogal suplente: Lok Siu Ieng, assistente técnica administrati-

va especialista principal;

Vogal suplente: Au Hoi Chi Raquel, assistente técnica admi-

nistrativa especialista principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 15/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído aos Serviços de 

Polícia Unitários, para o corrente ano económico, um fundo 

permanente de $ 460 000,00 (quatrocentas e sessenta mil pata-

cas), constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º 

do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação 

da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta dos aludidos Serviços e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído aos Serviços de Polícia Unitários um fundo per-

manente de $ 460 000,00 (quatrocentas e sessenta mil patacas), 

para ser gerido por uma comissão administrativa composta 

pelos seguintes membros:

Presidente: Chio U Man, coordenador do Gabinete do Co-

mandante-geral.

Vogal: Chan Si Man, chefe do Departamento de Gestão de 

Recursos e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 

legal;
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Adelina Andrade de Aguiar  

Aureliano Bruno dos Santos

 

Vogal: Ieong Tan Cheng, adjunta-técnica especialista.

Vogal suplente: Iong Kuok Kin, técnico especialista;

Vogal suplente: Lei Ian Nei, adjunta-técnica especialista;

Vogal suplente: Leong Iek Tong, adjunta-técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 16/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete de 

Comunicação Social, para o corrente ano económico, um fun-

do permanente de $ 56 640,00 (cinquenta e seis mil seiscentas 

e quarenta patacas), constituído nos termos do disposto nos 

artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 

(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído ao Gabinete de Comunicação Social um fundo 

permanente de $ 56 640,00 (cinquenta e seis mil seiscentas e 

quarenta patacas), para ser gerido por uma comissão adminis-

trativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Chan Lou, directora do Gabinete e, nas suas faltas 

ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Che Vai Leng, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira;

Vogal: Adelina Andrade de Aguiar, adjunta-técnica especia-

lista.

Vogal suplente: Long Lai Kei, adjunta-técnica especialista;

Vogal suplente: Aureliano Bruno dos Santos, adjunto-técnico 

especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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18/2022

2/2018

$181,800.00

2/2018

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 17/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete 

para a Protecção de Dados Pessoais, para o corrente ano eco-

nómico, um fundo permanente de $ 100 000,00 (cem mil pata-

cas), constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º 

do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação 

da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído ao Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais 

um fundo permanente de $ 100 000,00 (cem mil patacas), para 

ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos 

seguintes membros:

Presidente: Yang Chongwei, coordenador do Gabinete e, nas 

suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Iao Hin Chit, coordenador-adjunto do Gabinete;

Vogal: Chang Heng Pan, técnico superior assessor principal.

Vogal suplente: Io Ian, técnica superior de 1.ª classe;

Vogal suplente: Ho Sok I, técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

 13 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 18/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 

Serviços de Administração e Função Pública, para o corrente 

ano económico, um fundo permanente de $ 181 800,00 (cento e 

oitenta e uma mil e oitocentas patacas), constituído nos termos 

do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento 

orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
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com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Administração e 

Função Pública um fundo permanente de $ 181 800,00 (cento 

e oitenta e uma mil e oitocentas patacas), para ser gerido por 

uma comissão administrativa composta pelos seguintes mem-

bros:

Presidente: Joana Maria Noronha, subdirectora dos Serviços 

e, nas suas faltas ou impedimentos, Fung Kam Meng, chefe da 

Divisão Administrativa e Financeira ou o seu substituto legal.

Vogal: Fung Kam Meng, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira;

Vogal: Ieong Choi Wai, técnico especialista principal.

Vogal suplente: Ip Hou Seng, técnico principal;

Vogal suplente: Wu Chou Weng, assistente técnico adminis-

trativo especialista principal;

Vogal suplente: Sun da Luz Kam Fong Maria, assistente téc-

nica administrativa especialista principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 19/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 

Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, para o 

corrente ano económico, um fundo permanente de $ 373 100,00 

(trezentas e setenta e três mil e cem patacas), constituído nos 

termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadra-

mento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Economia e Desen-

volvimento Tecnológico um fundo permanente de $ 373 100,00 

(trezentas e setenta e três mil e cem patacas), para ser gerido 

por uma comissão administrativa composta pelos seguintes 

membros:

Presidente: Tai Kin Ip, director dos Serviços e, nas suas faltas 

ou impedimentos, o seu substituto legal.
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Vogal: Antonio Leung, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira e, nas suas faltas ou impedimentos, Lo Ka Man, 

técnica especialista principal;

Vogal: Leong Ka I, técnica superior assessora e, nas suas 

faltas ou impedimentos, Lung Vai Kong, adjunto-técnico espe-

cialista principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 20/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção 

de Inspecção e Coordenação de Jogos, para o corrente ano 

económico, um fundo permanente de $ 270 000,00 (duzentas 

e setenta mil patacas), constituído nos termos do disposto nos 

artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 

(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regula-

mentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 

manda:

É atribuído à Direcção de Inspecção e Coordenação de 

Jogos um fundo permanente de $ 270 000,00 (duzentas e setenta 

mil patacas), para ser gerido por uma comissão administrativa 

composta pelos seguintes membros:

Presidente: Adriano Marques Ho, director dos Serviços e, 

nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Iu Keng Fong, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 

legal;

Vogal: Pang Ka Man, adjunta-técnica especialista.

Vogal suplente: Teng Man Heong, adjunta-técnica especialis-

ta;

Vogal suplente: Chiu da Luz Yun Kuen, adjunta-técnica es-

pecialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 21/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 

Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, para o corrente 

ano económico, um fundo permanente de $ 230 000,00 (duzen-

tas e trinta mil patacas), constituído nos termos do disposto nos 

artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 

(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públi-

cas e Transportes, um fundo permanente de $ 230 000,00 (du-

zentas e trinta mil patacas), para ser gerido por uma comissão 

administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Lou Kuai Fong, chefe do Departamento Admi-

nistrativo e Financeiro e, nas suas faltas ou impedimentos, o 

seu substituto legal.

Vogal: Tam Fong In, chefe da Secção de Contabilidade, subs-

tituta;

Vogal: Arlete Maria Amante Madeira de Carvalho, adjunta-

-técnica especialista principal.

Vogal suplente: Tong Lai Ian, adjunta-técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

13 de Janeiro de 2022. 

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 22/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 

Serviços para os Assuntos de Tráfego, para o corrente ano 

económico, um fundo permanente de $ 127 500,00 (cento e 

vinte e sete mil e quinhentas patacas), constituído nos termos 

do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento 

orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 

Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 

artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 

Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-

ças manda:
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É atribuído à Direcção dos Serviços para os Assuntos de 

Tráfego um fundo permanente de $ 127 500,00 (cento e vinte e 

sete mil e quinhentas patacas), para ser gerido por uma comissão 

administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Lam Hin San, director dos Serviços e, nas suas 

faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chiang Ngoc Vai, subdirector dos Serviços e, nas suas 

faltas ou impedimentos, o seu substituto legal;

Vogal: Kwong Weng Kei, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 

legal.

Vogal suplente: Lo Seng Chi, subdirector dos Serviços e, nas 

suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 

de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 13 

de Janeiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 2/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

n.º 2 do artigo 1.º da Ordem Executiva n.º 89/2021, o Secretário 

para a Segurança manda:

São subdelegados na directora da Direcção dos Serviços 

das Forças de Segurança de Macau, Kok Fong Mei, todos os 

poderes necessários para representar a Região Administrativa 

Especial de Macau, na escritura pública relativa ao «Adicional 

ao Contrato de Concessão de Gestão e Exploração das Áre-

as Comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da 

Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau», a celebrar entre a Região 

Administrativa Especial de Macau e a Companhia Industrial 

Nam Kwong Limitada.

10 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Extractos de despachos

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

rança, de 17 de Dezembro de 2021:

Sit Chong Meng — renovada a comissão de serviço, pelo perío-

do de um ano, como director da Polícia Judiciária, nos ter-

mos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento 
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Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Fevereiro de 

2022, em virtude de se manterem os fundamentos que pre-

valeceram à respectiva nomeação.

Chan Kin Hong — renovada a comissão de serviço, pelo perío-

do de um ano, como subdirector da Polícia Judiciária, nos 

termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regula-

mento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Fevereiro 

de 2022, em virtude de se manterem os fundamentos que 

prevaleceram à respectiva nomeação.

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

rança, de 23 de Dezembro de 2021:

Tai Sio Keong, contratado por contrato administrativo de provi-

mento, deste Gabinete — alterada, por averbamento, a cláu-

sula 3.ª do contrato ascendendo a técnico superior principal, 2.º 

escalão, índice 565, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 4 

do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 — Regime das Carreiras dos 

Trabalhadores dos Serviços Públicos, dos artigos 18.º e 19.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/1999 — Estatuto do 

Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, conjuga-

do com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 — Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, a partir de 15 

de Janeiro de 2022.

Zhang Zhengchun, intérprete-tradutor assessor, 2.º escalão, 

em regime de contrato administrativo de provimento, deste 

Gabinete — alterado para contrato administrativo de pro-

vimento de longa duração, pelo período de três anos, nos 

termos do n.º 2 do artigo 4.º, da alínea 1) do n.º 2 e do n.º 3 

do artigo 6.º e do artigo 27.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos) a partir de 19 

de Dezembro de 2021.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 11 de Janeiro 

de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 2/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 

da alínea 3) do n.º 1 do artigo 3.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 4.º 

do Regulamento Administrativo n.º 17/2010 (Composição e 

funcionamento do Conselho de Educação para o Ensino Não 

Superior), conjugados com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 5.º do 

Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, com-

petências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, a 

Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É renovado o mandato de Guo Xiaoming, na qualidade de 

assessor do Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e 

Cultura, como membro do Conselho de Educação para o Ensino 

Não Superior, até 5 de Outubro de 2022.
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2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 

publicação.

13 de Janeiro de 2022.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

Extractos de despachos

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

tos Sociais e Cultura, de 5 de Novembro de 2021:

Sit San Lam — contratada em regime de contrato administrati-

vo de provimento, pelo período experimental de seis meses, 

para o exercício das funções de técnica superior de 2.ª clas-

se, 2.º escalão, no Gabinete da Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura, nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º 

e dos n.os 10 e 11 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do 

Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor, conjugado 

com o artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 

partir de 4 de Janeiro de 2022.

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

tos Sociais e Cultura, de 16 de Dezembro de 2021:

Wong In Chong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento para o exercício 

de funções no Gabinete da Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura, ascendendo a técnica superior de 1.ª classe, 

1.º escalão, índice 485, nos termos do n.º 12 do artigo 19.º do 

Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secre-

tários, em vigor, e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 

(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), 

em vigor, a partir de 19 de Dezembro de 2021.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 12 de 

Janeiro de 2022:

Chan Ka Io — cessa, automaticamente, as funções de técnico 

superior assessor principal, 4.º escalão, em regime de con-

trato administrativo de provimento sem termo, no Gabinete 

da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, nos termos 

do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 19 de Janeiro 

de 2022, data em que inicia funções no Fundo de Desenvol-

vimento da Cultura.

Declaração

Mok Ian Ian — cessa, automaticamente, a sua comissão de ser-

viço para o exercício do cargo de presidente do Instituto Cultural, 

nos termos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 15/2009 

(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direc-

ção e Chefia), a partir de 19 de Janeiro de 2022, data em que 

inicia funções no Centro de Ciência de Macau, S.A..

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 

aos 14 de Janeiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc 
San.
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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 1/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

artigo 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras), o Secretário para 

os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É revista, nos termos e condições constantes do contrato 

em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, a 

concessão, por aforamento, do terreno com a área de 996 m2, 

situado na península de Macau, onde se encontra construído o 

prédio urbano com os n.os 16 e 16A da Estrada da Penha, des-

crito na Conservatória do Registo Predial, doravante designa-

da por CRP, sob o n.º 21 013 a fls. 164 verso do livro B46, para 

ser aproveitado com a construção de um edifício de 4 pisos, 

sendo 1 piso em cave, em regime de propriedade única, desti-

nado às finalidades de vivenda unifamiliar, estacionamento e 

área ajardinada para uso exclusivo.

2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

 10 de Janeiro de 2022.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimun-
do Arrais do Rosário.

––––––––––

ANEXO

(Processo n.º 2 852.01 da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes e Processo n.º 37/2021 da 

Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

A Região Administrativa Especial de Macau, como primeira 

outorgante, e

 A sociedade «Tak Keong Companhia, Limitada», como se-

gunda outorgante. 

Considerando que:

1. A sociedade «Tak Keong Companhia, Limitada», com sede 

em Macau, na Avenida da Praia Grande, n.º 409, Edifício dos 

Serviços Jurídicos China, 25.º andar, registada na Conservatória 

dos Registos Comerciais e de Bens Móveis, sob o n.º 17 399 (SO), 

é titular do domínio útil do terreno concedido por aforamento, 

com a área registal de 996,2 m2, rectificada por novas medições 

para 996 m2, situado na península de Macau, onde se encontra 

construído o prédio urbano com os n.os 16 e 16A da Estrada da 

Penha, descrito na CRP sob o n.º 21 013 a fls. 164 verso do livro 

B46, conforme inscrição a seu favor sob o n.º 242 080G.

2. O domínio directo sobre o mencionado terreno acha-se 

inscrito a favor do Estado sob o n.o 8045 a fls. 2 do livro F9.

3. Pretendendo proceder ao reaproveitamento do referido 

terreno com a construção de um edifício, em regime de pro-

priedade única, compreendendo 4 pisos, sendo 1 piso em cave, 
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destinado às finalidades de vivenda unifamiliar, estaciona-

mento e área ajardinada para uso exclusivo, a concessionária 

submeteu à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 

e Transportes, doravante designada por DSSOPT, em 10 de 

Setembro de 2019, o projecto de alteração de obra que, por 

despacho do chefe do Departamento de Urbanização destes 

Serviços, de 17 de Janeiro de 2020, foi considerado passível de 

aprovação, condicionada ao cumprimento de alguns requisitos 

técnicos.

4. Nestas circunstâncias, em 29 de Abril de 2020, a conces-

sionária solicitou autorização para modificar o aproveitamen-

to do terreno, em conformidade com o referido projecto, e a 

consequente revisão do contrato de concessão, nos termos do 

artigo 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras).

5. Reunidos os documentos necessários à instrução do pro-

cedimento, a DSSOPT procedeu ao cálculo das contrapartidas 

devidas e elaborou a minuta do contrato de revisão da conces-

são que mereceu a concordância da concessionária, expressa 

em declaração apresentada em 3 de Setembro de 2021.

6. O terreno objecto do contrato, com a área rectificada de 

996 m2, encontra-se demarcado e assinalado na planta ca-

dastral n.º 6 139/2003, emitida em 27 de Abril de 2020, pela 

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, doravante 

designada por DSCC.

7. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo o 

processo sido enviado à Comissão de Terras que, reunida em 

16 de Setembro de 2021, emitiu parecer favorável ao deferi-

mento do pedido.

8. Por despacho do Secretário para os Transportes e Obras 

Públicas, de 8 de Outubro de 2021, proferido no uso das com-

petências executivas delegadas pelo n.º 1 da Ordem Executiva 

n.º 184/2019, foi autorizado o pedido de revisão da concessão, 

de acordo com o proposto no parecer da Comissão de Terras.

9. As condições do contrato titulado pelo presente despacho 

foram notificadas à concessionária e por esta expressamente 

aceites, conforme declaração apresentada em 19 de Novembro 

de 2021, assinada por Loi Keong Kuong, casado, com domicí-

lio na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.º 258, Edifício Kin 

Heng Long Plaza, 16.º Andar E, na qualidade de administra-

dor e em representação da sociedade «Tak Keong Companhia, 

Limitada», qualidade e poderes verificados pelo 2.º Cartório 

Notarial, conforme reconhecimento exarado naquela declaração.

10. A concessionária pagou o preço actualizado do domínio 

útil e o prémio estipulados no n.º 1 da cláusula terceira e na 

cláusula sétima, ambas do contrato titulado pelo presente des-

pacho.

Cláusula primeira — Objecto do contrato

1. Constitui objecto do presente contrato a revisão da con-

cessão, por aforamento, do terreno com a área registal de 996,2 

m2 (novecentos e noventa e seis vírgula dois metros quadrados), 

rectificada por novas medições para 996 m2 (novecentos e no-

venta e seis metros quadrados), situado na península de Macau, 

onde se encontra construído o prédio n.os 16 e 16A da Estrada 

da Penha, demarcado e assinalado na planta n.º 6 139/2003, 

emitida pela DSCC, em 27 de Abril de 2020, descrito na CRP 

sob o n.º 21 013 a fls. 164 verso do livro B46, cujo domínio útil 

se acha inscrito sob o n.º 242 080G, a favor da segunda outor-

gante.
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2. Em consequência da presente revisão, a concessão do 

terreno identificado no número anterior, de ora em diante de-

signado, simplesmente, por terreno, passa a reger-se pelas cláu-

sulas do presente contrato.

Cláusula segunda — Reaproveitamento e finalidade do terreno

1. O terreno é reaproveitado com a construção de uma viven-

da unifamiliar, em regime de propriedade única, compreen-

dendo 4 (quatro) pisos, sendo 1 (um) piso em cave, afectado às 

seguintes finalidades de utilização:

1) Vivenda unifamiliar:  ............................................................... 

com a área bruta de construção de 1 223 m2;

2) Estacionamento:  ....................................................................... 

com a área bruta de construção de 200 m2;

3) Área ajardinada para uso exclusivo:  ..................................... 

com a área bruta de construção de 514 m2.

2. As áreas referidas no número anterior podem ser sujeitas 

a eventuais rectificações no momento do pedido de vistoria de 

obra, para efeito de emissão da licença de utilização.

3. A segunda outorgante é obrigada a submeter-se às prescri-

ções do plano urbanístico que vigore na zona onde o terreno se 

situa.

Cláusula terceira — Preço do domínio útil e foro

1. O preço do domínio útil do terreno é actualizado para 

$ 581 100,00 (quinhentas e oitenta e uma mil e cem patacas).

2. O preço actualizado do domínio útil estipulado no núme-

ro anterior é pago integralmente e de uma só vez, aquando da 

aceitação das condições do presente contrato, a que se refere o 

artigo 125.º da Lei n.º 10/2013.

3. O foro anual a pagar é actualizado para $ 1 453,00 (mil, 

quatrocentas e cinquenta e três patacas).

4. O não pagamento pontual do foro determina a cobrança 

coerciva nos termos do processo de execução fiscal.

Cláusula quarta — Prazo de reaproveitamento

1. O reaproveitamento do terreno deve operar-se no prazo 

global de 42 (quarenta e dois) meses, contados a partir da publi-

cação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau do despacho que titula a presente revisão de concessão.

2. O prazo referido no número anterior inclui os prazos para 

a apresentação, pela segunda outorgante, e apreciação, pela 

primeira outorgante, do projecto de obra e para a emissão das 

respectivas licenças.

3. A segunda outorgante deve observar os seguintes prazos:

1) 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação 

do despacho mencionado no n.º 1, para a elaboração e apresen-

tação do projecto de obra (projectos de fundações, estruturas, 

águas, esgotos, electricidade e demais projectos de especialida-

de);

2) 60 (sessenta) dias, contados da data da notificação da 

aprovação do projecto da obra, para a apresentação do pedido 

de emissão da licença de obras;
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3) 15 (quinze) dias, contados da data de emissão da licença 

de obras, para a apresentação do pedido de início da obra.

4. Para efeitos do disposto no número anterior, os projectos 

só se consideram efectivamente apresentados, quando comple-

ta e devidamente instruídos com todos os elementos.

5. A requerimento da segunda outorgante, qualquer dos pra-

zos referidos na presente cláusula pode ser suspenso ou prorro-

gado por autorização da primeira outorgante, por motivo não 

imputável à segunda outorgante e que a primeira outorgante 

considere justificativo.

6. O pedido referido no número anterior tem de ser apresen-

tado antes do termo do respectivo prazo.

Cláusula quinta — Encargos especiais

Constituem encargos especiais, a suportar exclusivamente 

pela segunda outorgante:

1) A desocupação do terreno demarcado e assinalado na 

planta n.º 6 139/2003, emitida pela DSCC, em 27 de Abril de 

2020 e remoção do mesmo de todas as construções, materiais e 

infra-estruturas, porventura aí existentes;

2) De acordo com a Planta de Condições Urbanísticas 

n.º 2016A058, aprovada em 13 de Abril de 2017, a segunda 

outorgante deve responsabilizar-se pela execução das obras 

necessárias de estabilização dos taludes;

3) O projecto, referente às obras mencionadas na alínea an-

terior deve ser elaborado pela segunda outorgante e aprovado 

pela primeira outorgante;

4) A segunda outorgante garante a boa execução e qualidade 

dos materiais a aplicar nas obras referidas na alínea 2), durante 

o período de dois anos, contados da data da recepção provisó-

ria daquelas obras, obrigando-se a reparar e a corrigir todas as 

deficiências que se venham a manifestar durante aquele perío-

do.

Cláusula sexta — Multa

1. Pelo incumprimento de qualquer um dos prazos fixados na 

cláusula quarta, a segunda outorgante fica sujeita a multa no 

montante correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) 

do prémio por cada dia de atraso, até 150 (cento e cinquenta) 

dias.

2. A segunda outorgante fica exonerada da responsabilidade 

referida no número anterior no caso da primeira outorgante ter 

autorizado a suspensão ou a prorrogação do prazo de reapro-

veitamento, por motivo não imputável à segunda outorgante e 

considerado justificativo pela primeira outorgante.

Cláusula sétima — Prémio do contrato

Por força da presente revisão do contrato de concessão, a se-

gunda outorgante paga à primeira outorgante, a título de pré-

mio do contrato, o montante de $ 25 271 280,00 (vinte e cinco 

milhões, duzentas e setenta e uma mil, duzentas e oitenta pata-

cas), integralmente e de uma só vez, aquando da aceitação das 

condições do presente contrato, a que se refere o artigo 125.º 

da Lei n.º 10/2013.
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Cláusula oitava — Transmissão

1. A transmissão de situações decorrentes desta concessão, 

enquanto o terreno não estiver integralmente reaproveitado, 

depende de prévia autorização da primeira outorgante, sob 

pena de nulidade e de nenhum efeito, sem prejuízo do disposto 

na cláusula décima segunda.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, também se 

considera equivalente à transmissão de situações resultantes 

da presente concessão:

1) A transmissão, por uma ou várias vezes em acumulação, 

superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social da se-

gunda outorgante ou do capital social do seu sócio dominante;

2) A constituição de procuração ou substabelecimento que 

confira ao procurador poderes para a prática de todos os actos 

no procedimento ou a disposição das situações resultantes da 

concessão e que seja irrevogável sem o acordo do interessado, 

nos termos do n.º 3 do artigo 258.º do Código Civil.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando se 

verifique a transmissão superior a 10% (dez por cento) do capi-

tal da segunda outorgante ou do capital social do seu sócio do-

minante, esta deve comunicar o facto à DSSOPT no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da sua ocorrência, sob pena de aplica-

ção de multa no montante correspondente a 1% (um por cento) 

do prémio na primeira infracção e de devolução do terreno na 

segunda infracção.

4. A transmissão sujeita o transmissário à revisão das con-

dições do presente contrato, designadamente das relativas ao 

prazo de reaproveitamento e ao pagamento do prémio adicio-

nal.

5. Antes da conclusão do reaproveitamento, a segunda ou-

torgante só pode constituir hipoteca voluntária sobre o direito 

resultante da concessão a favor de instituições de crédito legal-

mente autorizadas a exercer actividade na Região Administra-

tiva Especial de Macau, nos termos do n.º 5 do artigo 42.º da 

Lei n.º 10/2013.

6. A hipoteca constituída em violação do disposto no núme-

ro anterior é nula.

Cláusula nona — Licença de utilização

A licença de utilização apenas é emitida desde que as obri-

gações estabelecidas na cláusula quinta estejam cumpridas e as 

multas, se as houver, estejam pagas.

Cláusula décima — Fiscalização

Durante o período de reaproveitamento do terreno conce-

dido, a segunda outorgante obriga-se a franquear o acesso ao 

mesmo e às obras aos representantes dos Serviços da Adminis-

tração, que aí se desloquem no desempenho da sua acção fisca-

lizadora, prestando-lhes toda a assistência e meios para o bom 

desempenho da sua função.

Cláusula décima primeira — Caducidade

1. A presente concessão caduca nos seguintes casos:

1) Não conclusão do reaproveitamento, decorrido o prazo de 

150 (cento e cinquenta) dias, previsto no n.º 1 da cláusula sexta, 

independentemente de ter sido aplicada ou não a multa;
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2) Suspensão, consecutiva ou intercalada, do reaproveita-

mento do terreno por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo 

por motivo não imputável à segunda outorgante e que a primei-

ra outorgante considere justificativo.

2. A caducidade da concessão é declarada por despacho do 

Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

3. A caducidade da concessão determina a reversão para a 

primeira outorgante dos prémios pagos e de todas as benfeito-

rias por qualquer forma incorporadas no terreno, sem direito a 

qualquer indemnização ou compensação por parte da segunda 

outorgante, sem prejuízo da cobrança pela primeira outorgan-

te, foros em dívida e das eventuais multas ainda não pagas.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso 

de declaração da caducidade da concessão, revertem para a 

primeira outorgante tantos vigésimos do respectivo preço do 

domínio útil quantos os anos em que o terreno esteve na posse 

da segunda outorgante sem reaproveitamento, sendo-lhe resti-

tuído o remanescente do preço.

Cláusula décima segunda — Devolução do terreno

1. A primeira outorgante pode declarar a devolução do terre-

no quando se verifique qualquer dos seguintes factos:

1) Alteração não autorizada da finalidade de concessão ou 

da modificação do reaproveitamento do terreno;

2) Incumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula 

quinta;

3) Transmissão, sem autorização prévia, das situações resul-

tantes da concessão, com violação do disposto no n.º 1 da cláu-

sula oitava;

4) Segunda infracção ao disposto no n.º 3 da cláusula oitava;

5) Quando a utilização do terreno se afaste dos fins para que 

foi concedido ou estes não estejam, em qualquer momento, a 

ser prosseguidos;

6) Quando, no seguimento de alteração do planeamento ur-

banístico que implique a impossibilidade de iniciar ou continuar 

o reaproveitamento do terreno, se verifique qualquer uma das 

situações referidas no n.º 2 do artigo 140.º da Lei n.º 10/2013;

7) Subaforamento.

2. A devolução do terreno é declarada por despacho do 

Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

3. A declaração de devolução do terreno produz os seguintes 

efeitos:

1) Extinção do domínio útil do terreno;

2) Reversão para a primeira outorgante dos prémios e do 

preço do domínio útil pagos, bem como de todas as benfeito-

rias por qualquer forma incorporadas no terreno, tendo a con-

cessionária direito à indemnização a fixar por aquela.

4. A devolução do terreno nos termos da presente cláusula 

não prejudica a cobrança pela primeira outorgante, dos foros 

em dívida e das eventuais multas ainda não pagas.
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5. No caso de devolução com fundamento na alínea 6) do 

n.º 1 da presente cláusula, a segunda outorgante tem direito 

à indemnização prevista nos n.os 5 e 6 do artigo 140.º da Lei 

n.º 10/2013.

Cláusula décima terceira — Foro competente

Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do 

presente contrato, o foro competente é o da Região Adminis-

trativa Especial de Macau.

Cláusula décima quarta — Legislação aplicável

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei 

n.º 10/2013 e demais legislação aplicável.
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Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 2/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 

Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 

7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, 

competências e funcionamento dos serviços e entidades públi-

cas), republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, 

e do n.º 6 da Ordem Executiva n.º 184/2019, com as alterações 

introduzidas pela Ordem Executiva n.º 88/2021, o Secretário 

para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. São subdelegadas no director, substituto, dos Serviços de 

Solos, Obras Públicas e Transportes, Wong Chiu Man, as com-

petências para praticar os seguintes actos:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 

honra;

3) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-

verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 

definitivas;

4) Autorizar ou indeferir os requerimentos de aposentação 

ao abrigo do artigo 263.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro;

5) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 

Macau, em todos os contratos administrativos de provimento e 

individuais de trabalho;

6) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 

provimento ou a sua alteração, desde que não implique mudan-

ça das condições remuneratórias;

7) Autorizar a renovação dos contratos individuais de traba-

lho, desde que não implique mudança das condições remunera-

tórias;

8) Determinar a exoneração e autorizar a rescisão de contra-

tos administrativos de provimento e individuais de trabalho;

9) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 

curta duração;

10) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-

dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores da 

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes;

11) Autorizar a adopção do trabalho por turnos; 

12) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção 

dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes e seus 

familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos 

Serviços de Saúde;

13) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 

outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 

Administração 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 Trabalha-

dores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 

aos respectivos trabalhadores, nos termos legais;

2/2022

2/2021

6/1999

88/2021 184/2019

87/89/M

87/89/M

2/2011

8/2006
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14) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 

direito à percepção de ajudas de custo diárias até três dias; 

15) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-

sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-

lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 

de Macau ou quando realizados no exterior, nas condições 

referidas na alínea anterior; 

16) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 

pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-

tratos com a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 

e Transportes ou com a Região Administrativa Especial de 

Macau; 

17) Autorizar os pedidos de reingresso ou regresso ao servi-

ço público dos trabalhadores em situação de licença sem venci-

mento, de suspensão do contrato ou de outras causas;

18) Autorizar os seguros de pessoal, material e equipamento, 

imóveis e viaturas;

19) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-

dões de documentos arquivados na Direcção dos Serviços de 

Solos, Obras Públicas e Transportes, com exclusão dos excep-

cionados por lei;

20) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial 

de Macau, em todos os instrumentos públicos relativos a con-

tratos que devam ser lavrados no âmbito da Direcção dos Ser-

viços de Solos, Obras Públicas e Transportes;

21) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 

da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior 

no âmbito das atribuições da Direcção dos Serviços de Solos, 

Obras Públicas e Transportes;

22) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-

sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 

capítulo da tabela de despesas do Orçamento da Região Ad-

ministrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Servi-

ços de Solos, Obras Públicas e Transportes, até ao montante 

de $1 000 000,00 (um milhão de patacas), sendo este valor 

reduzido a metade quando tenha sido dispensada a consulta;

23) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea an-

terior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 

ao funcionamento do serviço, como sejam as despesas com a 

locação de bens móveis, com condomínio, com seguros, com 

limpeza, desinfestação, manutenção e segurança, com água, 

gás e electricidade, com serviços de transporte e telecomuni-

cações bem como com publicações periódicas (em suporte de 

papel ou informático);

24) Autorizar despesas de representação até ao montante de 

$ 20 000,00 (vinte mil patacas);

25) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos à 

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 

que forem julgados incapazes para o serviço;

26) Autorizar a realização de trabalhos a mais e autorizar 

trabalhos a menos, em empreitadas de obras públicas, cuja 

competência é subdelegada, nos termos da alínea 22), decor-

rentes da legislação em vigor sobre a matéria;
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27) Aceitar e restituir os montantes depositados como caução, 

cancelar garantias bancárias e extinguir seguros-caução, bem 

como restituir quantias retidas como garantia ou a qualquer ou-

tro título apresentadas em processos de obras ou aquisição de 

bens e serviços, incluindo as custeadas por verbas incluídas no 

PIDDA;

28) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 

nos procedimentos de aquisição de bens e serviços;

29) Homologar os autos de consignação, recepção provisória 

e definitiva nas empreitadas de obras públicas;

30) Aprovar os planos de trabalho nas empreitadas de obras 

públicas;

31) No âmbito dos procedimentos relativos à realização de 

obras e à aquisição de bens e serviços em que a competência 

para adjudicar me está delegada:

(1) Aprovar o caderno de encargos, o programa de concurso 

e outras peças procedimentais relevantes;

(2) Designar os membros das comissões que conduzem a 

abertura e a apreciação das propostas;

(3) Aprovar a minuta do contrato a celebrar e representar a 

Região Administrativa Especial de Macau na sua assinatura.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-

legadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário 

para os Transportes e Obras Públicas, o subdelegado pode sub-

delegar no pessoal de direcção e chefia as competências que 

julgue adequadas ao bom funcionamento dos serviços.

4. A presente subdelegação de competência é feita sem pre-

juízo dos poderes de avocação e superintendência.

5. O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Ja-

neiro de 2022.

14 de Janeiro de 2022. 

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo 
Arrais do Rosário.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Pú-

blicas, aos 14 de Janeiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, 

Cheong Chui Ling.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços de Auditoria, de 23 

de Dezembro de 2021:

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

seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-

gredindo para técnica superior assessora, 2.º escalão, índice 
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190051

–––––––

 

   

12/2015

–––––––

 

625, neste Comissariado, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, 

alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 

vigentes, a partir de 5 de Dezembro de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Cheang Vai Na, téc-

nica superior assessora principal, 2.º escalão, de nomeação 

definitiva, deste Comissariado, foi desligada do serviço, para 

efeitos de aposentação voluntária, nos termos do artigo 263.º, 

n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, a partir de 5 de Janeiro 

de 2022.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 13 de Janeiro de 

2022. — O Chefe do Gabinete, substituto, Chau Ka Lai.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 30 de Dezembro de 2021:

Lio Wai Kit, n.º 190051, técnico superior de 1.ª classe, 1.º esca-

lão, dos Serviços de Alfândega — autorizada, a seu pedido, 

a rescisão do seu contrato em regime de contrato adminis-

trativo de provimento de longa duração celebrado com estes 

Serviços, a partir de 24 de Janeiro de 2022. 

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 13 de Janeiro de 2022. — A 

Subdirectora-geral, Chau Kin Oi, superintendente-geral alfan-

degária.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extracto de deliberação

Por deliberação da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 

de 25 de Novembro de 2021:

Lio Hei Ieng, técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, contra-

tada por contrato administrativo de provimento sem termo, 

da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimen-

to da Juventude — provida por mobilidade para desempe-

nhar funções nestes Serviços, na mesma categoria e escalão, 

nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 6 de 

Janeiro de 2022.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 12 de Janeiro 

de 2022. — A Secretária-Geral, Ieong Soi U. 
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 31 de 

Dezembro de 2021:

Cheong Chi Hoi, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, deste 

Gabinete — alterado o respectivo contrato administrativo de 

provimento de longa duração para contrato administrativo de 

provimento sem termo, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 

2), da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos), a partir de 9 de Novembro de 2021.

Por despacho da directora do Gabinete, de 5 de Janeiro 

de 2022:

Lam Iok Ham, técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão — no-

meada, definitivamente, técnica superior de 1.ª classe, 1.º es-

calão, índice 485, da carreira de técnico superior do quadro 

do pessoal deste Gabinete, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, 

alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 

dos trabalhadores dos serviços públicos), vigente, e 22.º, n.º 8, 

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

ção do presente extracto de despacho.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 12 de Janeiro de 2022. 

— A Directora do Gabinete, Chan Lou.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 16 de Dezembro de 2021:

Chang Wa Keong, técnico especialista, 1.º escalão — renovado 

o contrato administrativo de provimento de longa duração, 

por mais três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 4, 

da Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Fevereiro de 2022.

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

Van Pou Cheong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do contrato administrativo de provimento para auxiliar, 3.º 

escalão, índice 130, nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 

2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e 

Lei n.º 2/2021, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 30 de 

Novembro de 2021.

Lei On Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

contrato administrativo de provimento para técnica espe-

cialista, 2.º escalão, índice 525, nos termos dos artigos 13.º, 

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

n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 17 de Dezembro de 2021.

–––––––

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, aos 12 de Janeiro 

de 2022. — O Secretário-geral, Chao Chong Hang.
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26/2009

14/2009

12/2015
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 

29 de Outubro de 2021:

Fong Hou — rescindido, a seu pedido, o contrato administrati-

vo de provimento como técnico especialista, 3.º escalão, do 

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, a partir de 6 de 

Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 28 de Novembro de 2021:

Chio Chim Chun, técnico superior assessor principal, 4.º esca-

lão, destes Serviços — renovada a comissão de serviço, por 

mais um ano, no cargo de chefe do Departamento de Apoio 

Técnico destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regula-

mento Administrativo n.º 26/2009, por possuir competência 

profissional e aptidão adequadas para o exercício das suas 

funções, a partir de 28 de Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 6 de Dezembro de 2021:

Ng In Cheong — renovada a comissão de serviço, por mais um 

ano, no cargo de chefe do Departamento dos Assuntos do 

Direito Internacional e Direito Inter-Regional destes Servi-

ços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento Administrati-

vo n.º 26/2009, por possuir competência profissional e apti-

dão adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 

6 de Janeiro de 2022.

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 

14 de Dezembro de 2021:

Lei Tak Lam, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da área 

de gestão e administração pública, de nomeação provisória, 

destes Serviços — nomeada, definitivamente, para o mesmo 

lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, do ETAPM, vigente, a 

partir de 26 de Dezembro de 2021.

Por despacho do signatário, de 6 de Janeiro de 2022:

Chan Kun Hou, adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, da área 

de atendimento público, destes Serviços — alterada a cláusula 

3.ª do contrato administrativo de provimento para adjunto-

-técnico especialista principal, 1.º escalão, índice 450, nos 

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

conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em 

vigor, a partir da data da publicação do presente extracto de 

despacho.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Maria Fátima Fu, in-

térprete-tradutora assessora, 4.º escalão, do quadro do pessoal 

destes Serviços, se desligou do serviço para efeitos de aposen-

tação, a partir de 4 de Janeiro de 2022.
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15/2009 26/2009

— Para os devidos efeitos se declara que Cheong Iat Wa, 

adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, de nomeação definitiva, 

destes Serviços, cessou as suas funções nestes Serviços, nos 

termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 5 de 

Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 11 de 

Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho da directora dos Serviços, de 6 de Janeiro 

de 2022:

Chan Sao Fan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo as-

cendendo a adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, índice 

400, nestes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 

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

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

publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 11 de Janeiro de 

2022. — A Directora dos Serviços, Wong Pou Ieng.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extractos de deliberações

Por deliberações do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, na sessão realizada em 23 de De-

zembro de 2021:

Leong Cheok Man — renovada a comissão de serviço, pelo 

período de um ano, como chefe da Divisão de Mercados, 

nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regula-

mento Administrativo n.º 26/2009, por possuir experiência e 

capacidade profissional adequadas para o exercício das suas 

funções, a partir de 1 de Fevereiro de 2022.

Choi Sok I — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe da Divisão de Inspecção e Controlo 

Veterinário, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º 

do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir ex-

periência e capacidade profissional adequadas para o exercí-

cio das suas funções, a partir de 7 de Fevereiro de 2022.
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Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Wing Kwong 

cessou, no termo do seu prazo, a comissão de serviço, como 

chefe da Divisão de Edificações deste Instituto, nos termos do 

artigo 17.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 15/2009, a partir de 1 de 

Janeiro de 2022.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 10 de Janeiro de 

2022. — A Administradora do Conselho de Administração 

para os Assuntos Municipais, To Sok I.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

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

nistração e Justiça, de 6 de Janeiro de 2022:

1. Tang Chi Keong, adjunto-técnico especialista principal, 4.º 

escalão, da Direcção dos Serviços de Finanças, com o número 

de subscritor 101923 do Regime de Aposentação e Sobrevi-

vência, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, 

n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 

voluntária por declaração — fixada, nos termos do artigo 

1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 

com início em 4 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal 

correspondente ao índice 400 da tabela em vigor, calculada 

nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 

265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 32 anos 

de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 

antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 

e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Un Iao Wa, investigador criminal principal, 4.º escalão, 

da Polícia Judiciária, com o número de subscritor 35432 

do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 

serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 

ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 

declaração — fixada, com início em 5 de Janeiro de 2022, 

uma pensão mensal correspondente ao índice 500 da tabela 

em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, 

conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, alínea a), ambos do referi-

do estatuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida do 

montante relativo a 8 prémios de antiguidade, nos termos 

dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se re-

fere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

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

nistração e Justiça, de 10 de Janeiro de 2022:

1. Chao Hou Kin, técnico superior de ciências forenses assessor 

principal, 2.º escalão, da Polícia Judiciária, com o número 
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de subscritor 134058 do Regime de Aposentação e Sobre-

vivência, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, 

n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 

voluntária por declaração — fixada, nos termos do artigo 

1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 

com início em 3 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal 

correspondente ao índice 570 da tabela em vigor, calculada 

nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 

265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 31 anos 

de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 

antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 

e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Lei Kin Cheong, meteorologista operacional especialista 

principal, 3.º escalão, da Direcção dos Serviços Meteoro-

lógicos e Geofísicos, com o número de subscritor 106453 

do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 

serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 

ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 

declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 

em 4 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspondente 

ao índice 375 da tabela em vigor, calculada nos termos do 

artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 

ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 

acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 

nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Ana Fátima da Conceição do Rosário, adjunta-técnica espe-

cialista principal, 1.º escalão, da Direcção dos Serviços de 

Identificação, com o número de subscritor 83577 do Regime 

de Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço de 

acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 

vigor, ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, 

nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 

30 de Novembro, com início em 3 de Janeiro de 2022, uma 

pensão mensal correspondente ao índice 330 da tabela em 

vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-

gado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, 

por contar 30 anos de serviço, acrescida do montante rela-

tivo a 6 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 

9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º da 

Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

Fixação das taxas de reversão

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

nistração e Justiça, de 5 de Janeiro de 2022:

Cheong Han, assessora do Gabinete do Secretário para a Se-

gurança, com o número de contribuinte 3000914, cancelada 

a inscrição no Regime de Previdência em 20 de Dezembro 

de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, 
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em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no 

âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 

dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais» e da 

«Conta das Contribuições da RAEM», por completar 26 

anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

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

Lam Wan Nei, técnica superior do Instituto Cultural, com o 

número de contribuinte 3008575, cancelada a inscrição no 

Regime de Previdência em 20 de Dezembro de 2021, nos 

termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — 

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

Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos 

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

Contribuições da RAEM», por completar 31 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 

artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Chan Kuai Chan, enfermeira de grau I da Direcção dos Ser-

viços das Forças de Segurança de Macau, com o número 

de contribuinte 3010022, cancelada a inscrição no Regime 

de Previdência em 9 de Dezembro de 2021, nos termos do 

artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — 

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

Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos 

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

Contribuições da RAEM», por completar 31 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 

artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Kuan Cheng Sin, auxiliar da Direcção dos Serviços para os 

Assuntos Laborais, com o número de contribuinte 6018180, 

cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 2 de 

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

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

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

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

e da «Conta Especial», por completar 35 anos de tempo de 

contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos ar-

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

Tou Cam Tin, auxiliar da Direcção dos Serviços de Cartografia 

e Cadastro, com o número de contribuinte 6027391, cance-

lada a inscrição no Regime de Previdência em 5 de Dezem-

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

n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que 

tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-

pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 

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

«Conta Especial», por completar 34 anos de tempo de con-

tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 

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

Fong Soi Ha, auxiliar da Direcção dos Serviços de Educação 

e de Desenvolvimento da Juventude, com o número de con-

tribuinte 6040789, cancelada a inscrição no Regime de Pre-

vidência em 3 de Dezembro de 2021, nos termos do artigo 

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

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

Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 

das Contribuições Individuais», da «Conta das Contribui-

ções da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 28 
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anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

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

diploma.

Cheang Kit Fong, auxiliar da Direcção dos Serviços de Assun-

tos Marítimos e de Água, com o número de contribuinte 

6045802, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 

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

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

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

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

Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 

da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 25 anos 

de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 

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

Pedro Maria de Morais da Mesquita, técnico superior do Ins-

tituto Cultural, com o número de contribuinte 6061492, 

cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 13 de 

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

1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de rever-

são a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, 

correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contri-

buições Individuais» e da «Conta Especial», e 94% do saldo 

da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 23 

anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo di-

ploma.

Maria da Graça Magalhães de Moura, docente dos ensinos 

infantil e primário de nível 1 da Direcção dos Serviços de 

Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com o núme-

ro de contribuinte 6205052, cancelada a inscrição no Regi-

me de Previdência em 13 de Dezembro de 2021, nos termos 

do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — 

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

Regime de Previdência, correspondentes a 100% do saldo 

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

da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 6 

anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

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

Zhou Jiangming, trabalhador do Gabinete da Secretária para 

os Assuntos Sociais e Cultura, com o número de contribuin-

te 6210587, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 

em 20 de Dezembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 

da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a 

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

respondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 

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

da RAEM», por completar 5 anos de tempo de contribuição 

no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 

do mesmo diploma.

Van Ka Hei, intérprete-tradutora dos Serviços de Polícia Uni-

tários, com o número de contribuinte 6270024, cancelada 

a inscrição no Regime de Previdência em 6 de Dezembro 

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

em vigor — fixada a taxa de reversão a que tem direito no 

âmbito do Regime de Previdência, correspondente a 100% 

do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e sem 

direito ao saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 

por contar menos de 5 anos de tempo de contribuição no 

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

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

nistração e Justiça, de 6 de Janeiro de 2022:

Ao Kuok Kuong, fiscal das Câmaras Municipais do Instituto 

para os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 

6025356, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 

em 5 de Dezembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 

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

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

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

Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 

da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 33 anos 

de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 

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

Lei Kuoc Meng, auxiliar do Instituto para os Assuntos Muni-

cipais, com o número de contribuinte 6067741, cancelada 

a inscrição no Regime de Previdência em 10 de Dezembro 

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

n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que 

tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-

pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 

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

«Conta Especial», por completar 43 anos de tempo de con-

tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 

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

Jose Luciano Correia de Oliveira, assessor do Gabinete do 

Secretário para a Segurança, com o número de contribuinte 

6158984, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 

em 20 de Dezembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 

da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a 

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

respondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 

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

da RAEM», por completar 8 anos de tempo de contribuição 

no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 

do mesmo diploma.

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

nistração e Justiça, de 10 de Janeiro de 2022:

Lau Chi Keong, adjunto-técnico do Instituto de Acção Social, 

com o número de contribuinte 3008737, cancelada a inscri-

ção no Regime de Previdência em 28 de Dezembro de 2021, 

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

em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no 

âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 

dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais» e da 

«Conta das Contribuições da RAEM», por completar 31 

anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

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

Lao Kit Fai, operário qualificado da Direcção dos Serviços 

das Forças de Segurança de Macau, com o número de con-

tribuinte 6023396, cancelada a inscrição no Regime de Pre-

vidência em 17 de Dezembro de 2021, nos termos do artigo 

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

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

Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 

das Contribuições Individuais», da «Conta das Contribui-

ções da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 33 

anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo di-

ploma.
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Lai Iat Fa, auxiliar da Direcção dos Serviços das Forças de Se-

gurança de Macau, com o número de contribuinte 6033936, 

cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 18 de 

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

1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de rever-

são a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, 

correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contri-

buições Individuais» e da «Conta Especial», e 94% do saldo 

da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 23 

anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo di-

ploma.

Kuok Kun Wai, motorista de pesados dos Serviços de Saúde, 

com o número de contribuinte 6189081, cancelada a inscri-

ção no Regime de Previdência em 9 de Dezembro de 2021, 

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

em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito 

no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 

100% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» 

e 25% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 

por completar 6 anos de tempo de contribuição no Regime 

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

diploma.

Wong Un Teng, assistente técnica administrativa da Direcção 

dos Serviços de Correios e Telecomunicações, com o núme-

ro de contribuinte 6230170, cancelada a inscrição no Regi-

me de Previdência em 27 de Dezembro de 2021, nos termos 

do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada a 

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

Previdência, correspondente a 100% do saldo da «Conta 

das Contribuições Individuais» e sem direito ao saldo da 

«Conta das Contribuições da RAEM», por contar menos de 

5 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

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

Zhuang Yan, técnica superior do Gabinete da Secretária para 

os Assuntos Sociais e Cultura, com o número de contribuin-

te 6240524, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 

em 30 de Dezembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 

da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada a taxa de reversão a 

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

respondente a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 

Individuais» e sem direito ao saldo da «Conta das Contri-

buições da RAEM», por contar menos de 5 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 

artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Lau Chong Hin, enfermeiro de grau I dos Serviços de Saúde, 

com o número de contribuinte 6269905, cancelada a inscri-

ção no Regime de Previdência em 7 de Dezembro de 2021, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 6), da Lei n.º 8/2006, 

em vigor — fixada a taxa de reversão a que tem direito no 

âmbito do Regime de Previdência, correspondente a 100% 

do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e sem 

direito ao saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 

por contar menos de 5 anos de tempo de contribuição no 

Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alí-

nea 1), e 4, do mesmo diploma.

Ng Lai Ian, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, com 

o número de contribuinte 6270040, cancelada a inscrição 

no Regime de Previdência em 20 de Dezembro de 2021, 
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nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor 

— fixada a taxa de reversão a que tem direito no âmbito do 

Regime de Previdência, correspondente a 100% do saldo 

da «Conta das Contribuições Individuais» e sem direito ao 

saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por contar 

menos de 5 anos de tempo de contribuição no Regime de 

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

ploma.

U Weng Seong, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, 

com o número de contribuinte 6271870, cancelada a inscri-

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

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor 

— fixada a taxa de reversão a que tem direito no âmbito do 

Regime de Previdência, correspondente a 100% do saldo 

da «Conta das Contribuições Individuais» e sem direito ao 

saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por contar 

menos de 5 anos de tempo de contribuição no Regime de 

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

ploma.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 13 de Janeiro de 2022. — A Presiden-

te do Conselho de Administração, Ermelinda M.C. Xavier.

IMPRENSA OFICIAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 7 de Janeiro de 2022:

Chiang Sio Iam, adjunta-técnica especialista principal, 2.º es-

calão, do quadro do pessoal dos Serviços de Administração 

e Função Pública — prorrogada a requisição para desempe-

nhar funções nesta Imprensa, pelo período de um ano, na 

categoria de adjunto-técnico especialista principal, 2.º esca-

lão, nos termos do artigo 34.º do ETAPM, vigente, a partir 

de 2 de Abril de 2022.

Por despachos da signatária, de 7 de Janeiro de 2022:

Tang Ieng Keong, operário qualificado, 3.º escalão, em regime 

de contrato administrativo de provimento, desta Imprensa 

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

referência à categoria de operário qualificado, 4.º escalão, 

índice 180, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

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

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

Públicos», a partir de 4 de Janeiro de 2022.

Lam Man Tat, operário qualificado, 3.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento de longa duração, 

desta Imprensa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do contrato com referência à categoria de operário qualifi-

cado, 4.º escalão, índice 180, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, 

alínea 2), da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos tra-

balhadores dos serviços públicos», conjugado com o artigo 

4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos», a partir de 4 de Janeiro de 2022.
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Rectificação

Por se ter verificado uma inexactidão na versão chinesa das 

declarações da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 

de Macau, publicadas no Boletim Oficial da RAEM n.º 2, II 

Série, de 12 de Janeiro de 2022, a páginas 308, se rectifica:

Onde se lê: «  »

deve ler-se: «  ».

–––––––

Imprensa Oficial, aos 12 de Janeiro de 2022. — A Adminis-

tradora, Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 

Finanças, de 5 de Janeiro de 2022:

Yau Yun Wah — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe do Departamento de Desenvolvimento 

das Actividades Económicas destes Serviços, nos termos do 

artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir 

de 31 de Janeiro de 2022, por possuir competência profis-

sional e experiência adequadas para o exercício das suas 

funções.

Por despachos do signatário, de 6 de Janeiro de 2022:

Lai Lei No, Lee Choi Kuan, Mok Kam Ian e Wong Hoi Ian — 

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

administrativos de provimento sem termo para inspectores 

especialistas principais, 1.º escalão, índice 480, nestes Ser-

viços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei 

n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017, e 2/2021, conju-

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

sua publicação.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 

Tecnológico, aos 10 de Janeiro de 2022. — O Director dos Ser-

viços, Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 16 de Setembro de 2021:

Lei Ka In — provido em regime de contrato administrativo de 

provimento, pelo período experimental de seis meses, como 

adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, nes-
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tes Serviços, nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 

«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços pú-

blicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei 

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

Públicos», a partir de 23 de Dezembro de 2021.

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

mia e Finanças, de 29 de Setembro de 2021:

Hoi Lei Hou — provido em regime de contrato administra-

tivo de provimento, pelo período de um ano, como técni-

co superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, área de 

informática, nestes Serviços, nos termos dos artigos 12.º 

da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalha-

dores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, 

e 4.º e 5.º, n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 

22 de Dezembro de 2021.

Chan Wai Kei — provido em regime de contrato administrati-

vo de provimento, pelo período experimental de seis meses, 

como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, 

área de informática, nestes Serviços, nos termos dos artigos 

12.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalha-

dores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º 

e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos», a partir de 22 de Dezembro 

de 2021.

Fong Chi Wai — provido em regime de contrato administrati-

vo de provimento sem termo, pelo período experimental de 

seis meses, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 

índice 260, nestes Serviços, nos termos dos artigos 12.º da 

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

dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º e 

5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos», a partir de 23 de Dezembro 

de 2021.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 23 de Novem-

bro de 2021:

Lai Wai Kuong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo, pas-

sando a vencer pelo índice 220, correspondente à categoria 

de operário qualificado, 6.º escalão, nestes Serviços, nos ter-

mos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 

n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de Novembro 

de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 

e Finanças, de 17 de Dezembro de 2021:

Nos termos dos artigos 37.º e 45.º do Regulamento do Imposto 

Complementar de Rendimentos, nas redacções introdu-

zidas pelo Decreto-Lei n.º 15/85/M, de 2 de Março, e pela 

Lei n.º 4/2011, as Comissões de Fixação e de Revisão do 

imposto complementar de rendimentos, para o ano de 2022 

têm a seguinte nomeação:

COMISSÕES DE FIXAÇÃO

COMISSÃO «A»

Presidente: Tam Chon Ian, técnico superior assessor principal;
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Muraishi Masato Gerald Jeoffrey

 

C

 

D

 

E

 

Vogais: Tam Pui Kam, técnico superior assessor principal, 

como efectivo; 

Alexandre Herculano Lau do Rosário como efectivo e Tsui 

Kum Wing, como suplente, ambos técnicos de contas designa-

dos pelas respectivas Associações; 

Secretário sem voto: Chan Seong Ieng, inspector especialista 

principal.

COMISSÃO «B»

Presidente: Muraishi Masato Gerald Jeoffrey, técnico supe-

rior assessor principal;

Vogais: Fong Keng Kun, técnico superior assessor, como 

efectivo;

Un Se Susana, como efectivo e Cheung Gin Cheung Jason, 

como suplente, ambos técnicos de contas designados pelas res-

pectivas Associações;

Secretário sem voto: Choi Wai Meng, inspector assessor.

COMISSÃO «C»

Presidente: Lao Chi Chi, técnico superior assessor principal; 

Vogais: Ieong Wu Peng, técnico superior assessor, como 

efectivo; 

Leong Wai Lap, como efectivo e Chio Chan Tong, como su-

plente, ambos técnicos de contas designados pelas respectivas 

Associações;

Secretário sem voto: Tai Kin Kam, inspector assessor.

COMISSÃO «D»

Presidente: Cheong Sou Wa, técnico superior assessor;

Vogais: Luiz Francisca, técnico superior assessor principal, 

como efectivo; 

Lam Heng Long, como efectivo e Chan Sou San, como 

suplente, ambos técnicos de contas designados pelas respecti-

vas Associações;

Secretário sem voto: Ho Wai San, inspector assessor.

COMISSÃO «E»

Presidente: Iu Vai Fong, técnico superior assessor principal; 

Vogais: Hui Hau Yung, técnico superior assessor principal, 

como efectivo; 

Choi Tai In, como efectivo e Chu Moune Tsi Stella, como 

suplente, ambos técnicos de contas designados pelas respecti-

vas Associações;

Secretário sem voto: Ma Ho Ian, adjunto-técnico especialista.
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COMISSÃO «F»

Presidente: Kou Ka I, técnico superior assessor principal; 

Vogais: Ho Ka Wai, técnico especialista, como efectivo; 

Lei Kok Hon, como efectivo e Tam Lai Seong, como suplente, 

ambos técnicos de contas designados pelas respectivas Asso-

ciações;

Secretário sem voto: Chong Lai Ian, inspector especialista 

principal.

COMISSÃO «G»

Presidente: Vong Vai Tong, técnico superior assessor princi-

pal; 

Vogais: Ho Sok Chong, técnico superior assessor principal, 

como efectivo; 

Lou Im San, como efectivo e Lam Pui Fan, como suplente, 

ambos técnicos de contas designados pelas respectivas Asso-

ciações;

Secretário sem voto: Lei Vai In, adjunto-técnico especialista 

principal.

COMISSÃO «H»

Presidente: Ho Choi San, técnico superior assessor principal; 

Vogais: Ng Sut In, técnico superior assessor, como efectivo; 

Chong Hoi Meng, como efectivo e Man Keng Wa, como 

suplente, ambos técnicos de contas designados pelas respecti-

vas Associações;

Secretário sem voto: Nunes de Oliveira Joaquim, inspector 

assessor.

COMISSÃO «I»

Presidente: Lei Tat On, técnico superior assessor principal; 

Vogais: Kuok Chi Leng, técnico superior assessor, como 

efectivo; 

Cheng Ho Hong, como efectivo e Ieong Kam Hoi, como 

suplente, ambos técnicos de contas designados pelas respecti-

vas Associações;

Secretário sem voto: Chan Chi Leng, técnico especialista 

principal.

Vogais suplentes das Comissões de Fixação: Veng Hang Leong, 

técnico superior assessor principal;

Carlos Alberto Nunes Alves, técnico superior assessor prin-

cipal;

Fong Chi Lim, técnico superior assessor principal.



N.º 3 — 19-1-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 435

 

 

267/2003

4/2011

A

 

B

 Frederico Francisco Fernando

A

COMISSÃO DE REVISÃO

Presidente: Iong Kong Leong, director dos Serviços;

Vogais: Tam Chon Ian, técnico superior assessor principal, 

como efectivo e Ho Choi San, técnico superior assessor princi-

pal, como suplente; 

Lei Chin Cheng, como efectivo e Vong Hou Piu, como suplente, 

ambos técnicos de contas designados pelas respectivas Asso-

ciações;

Secretário sem voto: Tcheong Madalena, intérprete-tradutor 

chefe.

Secretários suplentes das Comissões: Lei Sio Tong, adjunto-

-técnico de 2.ª classe;

Vong Cheng Man, adjunto-técnico de 2.ª classe.

Nos termos dos artigos 19.º e 80.º do Regulamento do Imposto 

Profissional, republicado integralmente por Despacho do Chefe 

do Executivo n.º 267/2003, em 1 de Dezembro, nas redacções 

introduzidas pela Lei n.º 4/2011, as Comissões de Fixação e de 

Revisão do mesmo imposto, para o ano de 2022 têm a seguinte 

nomeação:

COMISSÕES DE FIXAÇÃO

COMISSÃO «A»

Presidente: Lei Iat Fan, técnico superior assessor;

Vogais: Leong Chin Hong, técnico superior assessor, como 

efectivo, e Chan Mui Kuai, técnico superior principal, como 

suplente;

Ieong Lai Kun, como efectivo, e Wong Weng Hang, como 

suplente, ambos técnicos de contas designados pelas respectivas 

Associações;

Secretário sem voto: U Pui Lin, inspector assessor.

COMISSÃO «B»

Presidente: Hau Koc In, técnico superior assessor principal;

Vogais: Ho Lai Mei Lydia, técnico superior assessor princi-

pal, como efectivo, e Chong Leong Wai, técnico superior asses-

sor, como suplente;

Frederico Francisco Fernando, como efectivo, e Lau Sou 

Lan, como suplente, ambos técnicos de contas designados 

pelas respectivas Associações;

Secretário sem voto: Vu Chi Tong, adjunto-técnico especialista 

principal.

COMISSÕES DE REVISÃO

COMISSÃO «A»

Presidente: Iong Kong Leong, director dos Serviços;
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B

 

 

 

 

19/78/M

A

Lourenço António do Rosário

 

Ieong de Sousa José Augusto

Vogais: Hau Koc In, técnico superior assessor principal, 

como efectivo e Ho Lai Mei Lydia, técnico superior assessor 

principal, como suplente;

Pelos contribuintes do 1.º grupo, Lam Wai Hou, como efectivo, 

e Mok Chi Wai, como suplente;

Pelos contribuintes do 2.º grupo, U Kin Cho, como efectivo, 

e Cheng Ho Tung, como suplente,

os representantes acima mencionados são designados pela 

respectiva Associação;

Secretário sem voto: Wong Long, técnico especialista prin-

cipal.

COMISSÃO «B»

Presidente: Iong Kong Leong, director dos Serviços;

Vogais: Lei Iat Fan, técnico superior assessor, como efectivo 

e Leong Chin Hong, técnico superior assessor, como suplente;

Pelos contribuintes do 1.º grupo, Choi Tat Meng, como efec-

tivo, e Vong Pui San, como suplente;

Pelos contribuintes do 2.º grupo, Un Kin Kuan, como efectivo, 

e Lou Cheok Weng, como suplente,

os representantes acima mencionados são designados pela 

respectiva Associação;

Secretário sem voto: U Chon Man, técnico especialista prin-

cipal.

Secretários suplentes das Comissões: Chan Hoi Teng, técnico 

especialista;

Pang Chiu Wang, técnico especialista.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento da Contribuição 

Predial Urbana, aprovado pela Lei n.º 19/78/M, de 12 de Agosto, 

as Comissões Permanentes de Avaliação de Prédios para o ano 

de 2022, têm a seguinte nomeação:

COMISSÕES PERMANENTES DE AVALIAÇÃO 
DE PRÉDIOS

COMISSÃO «A»

Presidente: Vong Kock Kei, como efectivo, e Chao Chi Kin, 

como suplente, ambos designados pelo director da DSF de 

entre o pessoal do sector de construção civil;

Vogais: Ng Un Cheng, como efectivo e Lourenço António do 

Rosário, como suplente, ambos designados pelo chefe do DAIJ 

de entre o pessoal do sector de construção civil;

Ho Man Him, como efectivo e Chan Wing Kwong, como su-

plente, ambos designados pelo IAM;

Secretário sem voto: Ieong de Sousa José Augusto, técnico 

especialista.
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B

 

Campo Isabel

C

Dos Santos Vieira, Pedro Silvério

 

D

Rebelo Leão, Rui Miguel

 

 

26/2009

COMISSÃO «B»

Presidente: Kuan Celina Veng, como efectivo, e Lam Kuok 

Keng, como suplente, ambos designados pelo director da DSF 

de entre o pessoal do sector de construção civil;

Vogais: Tam Iam Chong, como efectivo, e Choi Chi Iok, 

como suplente, ambos designados pelo chefe do DAIJ de entre 

o pessoal do sector de construção civil;

Mak Kim Meng, como efectivo, e Ho Vai Man José, como 

suplente, ambos designados pelo IAM;

Secretário sem voto: Campo Isabel, assistente técnico admi-

nistrativo especialista principal.

COMISSÃO «C»

Presidente: Choi Tin Tin, como efectivo, e Cheung Kok Veng, 

como suplente, ambos designados pelo director da DSF de 

entre o pessoal do sector de construção civil;

Vogais: Dos Santos Vieira, Pedro Silvério, como efectivo, e 

Lei Chi Fong, como suplente, ambos designados pelo chefe do 

DAIJ de entre o pessoal do sector de construção civil;

Lo Chi Kin, como efectivo, e Vu Si Man, como suplente, am-

bos designados pelo IAM;

Secretário sem voto: Chan Veng Ian, técnico superior assessor.

COMISSÃO «D»

Presidente: Tam Chi Wai, como efectivo, e Rebelo Leão, 

Rui Miguel, como suplente, ambos designados pelo director da 

DSF de entre o pessoal do sector de construção civil;

Vogais: Chan Chi Kam, como efectivo, e Leong Chong In, 

como suplente, ambos designados pelo chefe do DAIJ de entre 

o pessoal do sector de construção civil;

Lei Wa Pao, como efectivo, e Cheong Iat Va, como suplente, 

ambos designados pelo IAM;

Secretário sem voto: Ieong Io Man, técnico superior assessor 

principal.

Secretários suplentes das Comissões: Lai Ka Kin, técnico 

principal;

Su Ching Hsi, técnico superior assessor.

As nomeações acima mencionadas produzem efeitos a partir 

de 1 de Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 31 de Dezembro de 2021:

Yung Chi Chung — renovada a comissão de serviço, pelo perío-

do de um ano, como chefe da Repartição de Finanças de Ma-

cau destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento 

Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Fevereiro de 

2022, por possuir competência profissional e experiência ade-

quadas para o exercício das respectivas funções.
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4/2017 14/2009 12/2015

305

Por despachos do signatário, de 10 de Janeiro de 2022:

Chang Ian U, Ho Sut I, Leung Sio Man, Ng Hio Weng e Ouyang 

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

seus contratos administrativos de provimento com referência 

à categoria de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, ín-

dice 305, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º da Lei 

n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despacho do director destes Serviços, substituto, de 17 

de Dezembro de 2021:

Chiang Sam I — nomeada, definitivamente, técnica especia-

lista, 1.º escalão, índice 505, do quadro do pessoal destes 

Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 

e 4, 17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugados com 

os artigos 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 21/2021, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do 

ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente 

extracto de despacho.

Por despacho da directora destes Serviços, de 31 de De-

zembro de 2021:

Chang Si Ian — nomeada, definitivamente, técnica especia-

lista, 1.º escalão, índice 505, do quadro do pessoal destes 

Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 

e 4, 17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugados com 

os artigos 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 21/2021, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do 

ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente 

extracto de despacho.

Declarações

Cristina da Rosa de Sousa Meira, intérprete-tradutora chefe, 3.º 

escalão, do quadro do pessoal destes Serviços — cessou fun-

ções, a seu pedido, no referido lugar, a partir de 4 de Janeiro de 

2022.

Leong Hong In — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo como adjunta-técnica 

especialista, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 5 de Janeiro 

de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 10 de Janeiro de 2022. 

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

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 28 de Julho de 2021:

Cheang Kam Fong — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento de longa duração como técnico 

superior de 2.ª classe, 2.º escalão, nesta Direcção de Servi-

ços, a partir de 23 de Setembro de 2021.

   

14/2 0 09

21/2021 14/2016

a a

505

14/20 09

21/2021 14/2016

a a

505

 

–––––––
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14/2009

12/2015

330

a

14/2009

12/2015

330

a

14/2009

12/2015

650

a

15/2009 26/2009

15/2009 26/2009

12/2015

Por despacho do signatário, de 28 de Setembro de 2021:

Hong Pek In — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-

trativo de provimento sem termo como assistente técnico 

administrativo principal, 1.º escalão, nesta Direcção de Ser-

viços, a partir de 22 de Novembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 29 de Outubro de 2021:

Hong Heng San — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo com 

referência à categoria de assistente técnico administrativo 

especialista, 3.º escalão, índice 330, nesta Direcção de Servi-

ços, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 

vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, 

com efeitos retroactivos a partir de 5 de Outubro de 2021, 

ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Chan Kuok Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento de longa 

duração com referência à categoria de assistente técnico 

administrativo especialista, 3.º escalão, índice 330, nesta 

Direcção de Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 

e 3, da Lei n.º 12/2015, com efeitos retroactivos a partir de 

9 de Outubro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do CPA.

Chong Pou Chi, Lai Lap Tak e Lai Ka Man — alterada, por 

averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administra-

tivos de provimento sem termo com referência à categoria 

de técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 650, nesta 

Direcção de Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 

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

3, da Lei n.º 12/2015, com efeitos retroactivos a partir de 24 

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

do CPA.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 

Finanças, de 12 de Novembro de 2021:

Lio Chi Chong — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como subdirector desta Direcção de Serviços, 

nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regula-

mento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 3 de Fevereiro 

de 2022, por possuir competência profissional e experiência 

adequadas para o exercício das suas funções.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 

e Finanças, de 17 de Novembro de 2021:

Iu Keng Fong — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe da Divisão Administrativa e Finan-

ceira nesta Direcção de Serviços, nos termos dos artigos 

5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo 

n.º 26/2009, a partir de 3 de Fevereiro de 2022, por possuir 

competência profissional e experiência adequadas para o 

exercício das suas funções.

Por despachos do signatário, de 22 de Novembro de 2021:

Sofia de Sousa Kou, intérprete-tradutora de 2.ª classe, 1.º escalão, 

desta Direcção de Serviços, em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo (período experimental) 
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— autorizada a continuar a exercer funções nesta Direcção 

de Serviços, em regime de contrato administrativo de pro-

vimento sem termo, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 12 de Janeiro de 2022.

Leong Wai Kei, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, desta 

Direcção de Serviços, em regime de contrato administrativo de 

provimento (período experimental) — autorizado a con-

tinuar a exercer funções nesta Direcção de Serviços, em 

regime de contrato administrativo de provimento, pelo 

período de um ano, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, 

n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 10 de 

Janeiro de 2022. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 9 de Novembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento sem termo para as categorias e índices a cada 

um indicados, para exercerem funções nestes Serviços, nos 

termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, con-

jugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 31 de 

Outubro de 2021:

Cheang Sut Mio, para técnica superior assessora, 3.º escalão, 

índice 650;

Chung David, Fong Veng Kit, Ho Kin Chong, Hong Pek 

Fong, Iong Chon Kit, Leong Chon Kit e Leong Weng Wa, para 

técnicos especialistas, 3.º escalão, índice 545;

Kou Hok Wai, para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, 

índice 430;

Chio Chon Ngai, para assistente técnico administrativo espe-

cialista, 3.º escalão, índice 330.

Por despacho do signatário, de 1 de Dezembro de 2021:

Ma Kuok Meng — renovado o contrato administrativo de pro-

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

adjunto-técnico especialista principal, 2.º escalão, nestes Ser-

viços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 28 de Janeiro de 2022. 

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 10 de 

Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.  
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 29 de Dezembro de 2021:

Fong Chi Wai — contratada por contrato administrativo de 

provimento de longa duração, pelo período experimental 

de seis meses, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 

350, nestes Serviços, nos termos dos artigos 12.º, n.os 1 e 3, 

da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis 

n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com os artigos 4.º, n.os 1, e 3, 

e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 

partir de 12 de Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 13 de Ja-

neiro de 2022. — O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Extractos de despachos

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

mia e Finanças, de 6 de Janeiro de 2022:

Cartar Singh Mann, inspector assessor, 3.º escalão, e Leong 

Tak Pong, inspector assessor, 1.º escalão, do quadro do 

pessoal da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvol-

vimento Tecnológico — exercem funções neste Conselho, 

em regime de destacamento, pelo período de um ano, nos 

termos do artigo 33.º do ETAPM, vigente, com efeitos retro-

activos a partir de 4 de Janeiro de 2022, ao abrigo do artigo 

118.º do CPA.

Chiang Iek Wai e Lam Choi San, inspectores especialistas 

principais, 2.º escalão, do quadro do pessoal da Direcção 

dos Serviços de Turismo — exercem funções neste Conse-

lho, em regime de destacamento, pelo período de um ano, 

nos termos do artigo 33.º do ETAPM, vigente, a partir de 10 

de Janeiro de 2022.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 14 de Janeiro de 2022. — O 

Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho da subdirectora desta Polícia, de 13 de De-

zembro de 2021:

Cheang Ieng Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do respectivo contrato administrativo de provimento sem 

termo progredindo para adjunto-técnico principal, 2.º es-
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calão, índice 365, nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, 

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

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

Públicos, vigente, conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, da 

Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 118.º, n.º 2, 

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

e com referência ao disposto no n.º 1, alínea 2), ponto (8) 

do Despacho do Director da Polícia Judiciária n.º 1/DIR-

-PJ/2020, publicado no Boletim Oficial n.º 5/2020, II Série, 

de 30 de Janeiro, a partir de 3 de Dezembro de 2021.

Por despachos do director, substituto, desta Polícia, de 16 

de Dezembro de 2021:

Lam On Na, Lei Ka Chan e Wong Chon Kong — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos respectivos contratos 

administrativos de provimento sem termo progredindo 

para adjuntos-técnicos principais, 2.º escalão, índice 365, 

nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 

4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, 

conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, al-

terada pela Lei n.º 14/2020, e 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência ao 

disposto no n.º 1, alínea 6), do Despacho do Secretário para 

a Segurança n.º 189/2019, publicado no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a partir de 10 de 

Dezembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 17 de Dezembro de 2021:

Cheang Iat Hon — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do respectivo contrato administrativo de provimento sem 

termo progredindo para adjunto-técnico principal, 2.º es-

calão, índice 365, nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, 

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

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

Públicos, vigente, conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, da 

Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 118.º, n.º 2, 

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

com referência ao disposto no n.º 1, alínea 6), do Despacho 

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

Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janei-

ro, a partir de 3 de Dezembro de 2021.

Wong Soi Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do respectivo contrato administrativo de provimento 

sem termo progredindo para adjunto-técnico principal, 

2.º escalão, índice 365, nesta Polícia, nos termos dos arti-

gos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 

e 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime do Contrato de Trabalho 

nos Serviços Públicos, vigente, conjugados com os artigos 

11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 

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

n.º 57/99/M, e com referência ao disposto no n.º 1, alínea 6), 
do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, 

publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, 

de 2 de Janeiro, a partir de 10 de Dezembro de 2021.

Por despacho do signatário, de 22 de Dezembro de 2021:

Carlos Auyong Gerardo  — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª do respectivo contrato administrativo de pro-

vimento sem termo progredindo para assistente técnico 
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Omprakash Khadka Seva Kumar Gurung Birbal Tamang

administrativo especialista, 3.º escalão, índice 330, nesta 

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

da Lei n.º 14/2009, vigente, 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, e 

11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, 

conjugados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência 

ao disposto no n.º 1, alínea 6), do Despacho do Secretá-

rio para a Segurança n.º 189/2019, publicado no Boletim 
Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a 

partir de 5 de Dezembro de 2021.

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

de 23 de Dezembro de 2021:

Tong Sin Hong, investigador criminal de 1.ª classe, 2.º escalão, 

de nomeação definitiva, da Polícia Judiciária, classificado no 

59.º lugar, no concurso a que se refere a lista de classificação 

final publicada na página electrónica desta Polícia, de 15 de 

Outubro de 2021 — nomeado, definitivamente, investiga-

dor criminal principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal de 

investigação criminal do quadro desta Polícia, nos termos 

dos artigos 10.º, n.º 6, da Lei n.º 17/2020, 39.º, n.º 1, do Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado 

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

19.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 22.º, n.º 8, alínea a), e 297.º, n.º 3, todos 

do ETAPM, vigente, conjugados com os artigos 11.º, n.os 1 e 2, 

e 20.º da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, 38.º, 

n.os 1, alínea 2), e 2, e 39.º do Regulamento Administrativo 

n.º 35/2020, e 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, a partir de 24 de Novembro de 

2021.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 12 de Janeiro de 2022. — O Director, 

Sit Chong Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 12 de Novembro de 2021:

Tumya Hang Limbu, Milan Gurung, Shankar Magar, Prakash 

Purja Pun, Ashok Tamang, Bikash Magar, Madan Thapa, 

Bijaya Khatri, Pramod Bogati, Surya Lal Tamang, Dhurba 

Thapa, Subash Thapa, Rajiv Gurung, Niran Shrestha, Ram 

Chandra Shrestha, Sudhin Gurung, Anil Gurung, Santosh 

Gurung, Kumar Purja, Yalamber Rai, Dal Bahadur Rai, 

David Manangthen, Sandesh Ghale, Tak Bahadur Gurung, 

Dharam Gurung, Suraj Gurung, Min Bahadur Gurung, 

Prakash Gurung, Kumar Gurung, Amrit Gurung, Rajesh 

Upreti, Arjun Tamang, Chetendra Karki, Suresh Shrestha, 

Rajendra Gurung, Ram Hajur Gurung, Omprakash Khadka, 

Seva Kumar Gurung, Birbal Tamang, Kishor Rai, Zit Bahadur 
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Ale Magar, Yuvraj Gurung, Yogendra Thapa, Bichindra 

Rai, Bhuwan Thebe, Anchal Gurung, Santosh Tamang, 

Parash Khadka, Rakesh K C, Umesh Bhatta, Anit Lama, 

Deep Love Gurung, Krishna Bhujel, Jyoti Bhandari, Dirgha 

Bahadur Saud e Krishna Waiba Tamang, guardas, 4.º 

escalão, e Nabin Bhetwal, guarda, 3.º escalão — renovados os 

contratos administrativos de provimento, pelo período de 

um ano, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da 

Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 11 de Fevereiro de 2022.

Por despachos do chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

de 13 de Dezembro de 2021:

Lei Koc Leong, assistente técnico administrativo especialista 

principal, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo 

de provimento sem termo — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª do referido contrato com referência à mesma 

categoria, 2.º escalão, índice 355, nos termos do artigo 13.º, 

n.os 1, alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado 

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

7 de Novembro de 2021.

Lao Chi Hong, técnico superior assessor, 1.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento sem termo — alterada, 

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

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

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

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

vigente, a partir de 26 de Novembro de 2021.

Chao Kam Kit, adjunto-técnico principal, 1.º escalão, em regime 

de contrato administrativo de provimento sem termo — 

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

com referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice 365, 

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

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

vigente, a partir de 26 de Novembro de 2021.

Lam Io Kun, técnico especialista, 2.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento sem termo — alterada, 

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

referência à mesma categoria, 3.º escalão, índice 545, nos 

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

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

vigente, a partir de 28 de Novembro de 2021.

Choi Sio Fong, Cheok Kei I, Kou Weng San e Wong Wai Pan, 

adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento sem termo — altera-

da, por averbamento, a cláusula 3.ª dos referidos contratos 

com referência à mesma categoria, 3.º escalão, índice 430, nos 

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

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

vigente, a partir de 28 de Novembro de 2021.

Kuan Iok Kuong, assistente técnico administrativo especialista, 

2.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-

mento sem termo — alterada, por averbamento, a cláusula 

3.ª do referido contrato com referência à mesma categoria, 3.º 

escalão, índice 330, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 

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

n.º 2, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 28 de Novembro 

de 2021.
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Kou Tak Son, motorista de pesados, 3.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento de longa duração — 

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

com referência à mesma categoria, 4.º escalão, índice 200, nos 

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

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

vigente, a partir de 29 de Novembro de 2021.

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

rança, de 17 de Dezembro de 2021:

Tang Man Sam — renovada a comissão de serviço, por mais 

um ano, como chefe da Divisão Financeira e Patriomonial, 

nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 7.º e 8.º do Re-

gulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir compe-

tência profissional e experiência adequadas para o exercício 

das suas funções, a partir de 1 de Abril de 2022.

Sou Weng Sio, motorista de pesados, 3.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento de longa duração — 

alterado o contrato para o contrato administrativo de provi-

mento sem termo, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), 

e 3, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 6 de Novembro 

de 2021.

Por despachos do signatário, de 17 de Dezembro de 2021:

Chang Hiu Ming, médico geral, 5.º escalão — renovado o con-

trato administrativo de provimento de longa duração, pelo 

período de três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, 

n.º 4, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 22 de Fevereiro 

de 2022.

Lo Seong I, técnica principal, 1.º escalão — renovado o con-

trato administrativo de provimento de longa duração, pelo 

período de três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, 

n.º 4, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 1 de Março de 

2022.

Fong Keng San, adjunto-técnico principal, 1.º escalão — renovado 

o contrato administrativo de provimento de longa duração, 

pelo período de três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, 

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

de 2022.

Lou Si Man e Un Sio Wan, adjuntos-técnicos de 1.ª classe, 1.º 

escalão — renovados os contratos administrativos de provi-

mento de longa duração, pelo período de três anos, nos termos 

dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, vigente, 

a partir de 1 de Março de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 30 

de Dezembro de 2021:

Ieong Tang San e Chong Wai Peng, técnicos superiores asses-

sores, 3.º escalão — alterada, por averbamento, a cláusula 

3.ª dos seus contratos administrativos de provimento sem 

termo com referência à categoria de técnico superior assessor 

principal, 1.º escalão, índice 660, nos termos dos artigos 14.º, 

n.os 1, alínea 1), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente, e 4.º da 

Lei n.º 12/2015, vigente, a partir da data da sua publicação 

no Boletim Oficial da RAEM.



N.º 3 — 19-1-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 455

14/2009

14/2016 12/2015

400

14/2009

14/2016

a a

27/2015

–––––––

 

   

12/2015

Ruy Alberto Madeira de 

Carvalho e Rey

710 50%

14/2009

a

350

–––––––

 

Chao Kam Kit, adjunto-técnico principal, 2.º escalão — altera-

da, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato adminis-

trativo de provimento sem termo com referência à categoria de 

adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, índice 400, nos termos 

dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 

vigente, 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir da data da 

sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Seng Kai Wang, Chan Kit Ieng e Wong Chi Cheng — nomea-

dos, definitivamente, adjuntos-técnicos de 1.ª classe, 1.º esca-

lão, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal da 

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

Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, vigente, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea 
a), do ETAPM, vigente, ocupando as vagas da carreira de 

dotação global criada pelo Mapa I constante do Anexo I ao 

Regulamento Administrativo n.º 27/2015, vigente, a partir 

da data da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 10 de Janeiro de 

2022. — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirector.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

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

de 5 de Novembro de 2021:

Ruy Alberto Madeira de Carvalho e Rey — contratado em 

regime de contrato administrativo de provimento, pelo período 

de um ano, como técnico superior assessor principal, 3.º 

escalão, com vencimento correspondente a 50% do valor do 

índice 710, nos termos do artigo 268.º do ETAPM, vigente, 

conjugado com o n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 4 de Janeiro de 2022.

Por despacho da signatária, de 31 de Dezembro de 2021:

Choi Iek Lao — nomeado, definitivamente, fiscal técnico espe-

cialista, 1.º escalão, índice 350, da carreira de fiscal técnico 

do quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das 

Forças de Segurança de Macau, nos termos do artigo 14.º da 

Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, 

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

ção do presente extracto de despacho no Boletim Oficial da 
RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 6 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.
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ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

DE MACAU

Extractos de despachos

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

rança, de 1 de Novembro de 2021:

Fung Ka Chun, subinspector alfandegário dos Serviços de Al-

fândega, Lam Kam Po e Sio Chi Hong, verificadores prin-

cipais alfandegários dos Serviços de Alfândega — prestam 

serviço, em regime de comissão de serviço normal, na Esco-

la Superior das Forças de Segurança de Macau, nos termos 

dos artigos 2.º e 41.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2021, a partir de 1 de 

Novembro de 2021.

Pak Chi Man, verificador principal alfandegário dos Serviços de 

Alfândega — presta serviço, em regime de comissão de serviço 

normal, na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 

nos termos dos artigos 2.º e 41.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2021, a 

partir de 18 de Novembro de 2021.

Lou Kam In, comissária alfandegária dos Serviços de Alfânde-

ga — presta serviço, em regime de comissão de serviço nor-

mal, na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 

nos termos dos artigos 2.º e 41.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2021, a 

partir de 20 de Novembro de 2021.

Ho Chon Meng, subinspector alfandegário dos Serviços de Al-

fândega — presta serviço, em regime de comissão de serviço 

normal, na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 

nos termos dos artigos 2.º e 41.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2021, a 

partir de 1 de Janeiro de 2022.

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

de 23 de Novembro de 2021:

Nos termos do artigo 206.º da Lei n.º 13/2021 e da alínea a) do 

n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento Administra-

tivo, vigente, a diligência dos agentes abaixo mencionados 

que prestam serviço na ESFSM é convertida em destaca-

mento, com efeitos retroactivos a partir de 15 de Setembro 

de 2021:

Agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Nome Categoria Número

Ma Chon Fai Chefe 121961

Lam Kin Chi Subchefe 116961

Ho Keng Tang Subchefe 389921

Lei Ka Chong Subchefe 278951

Ieong Kuok Chen Guarda principal 157980

Cheong Meng Io Guarda 132131

Agente do Corpo de Bombeiros

Nome Categoria Número

Wong Ka Lon Bombeiro 426171

–––––––
Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 11 

de Janeiro de 2022. — O Director, Wong Chi Fai, superinten-

dente-geral.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-

ção destes Serviços, de 16 de Novembro de 2021:

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por aver-

bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 

de provimento para as carreiras, escalões, índices e datas 

a cada uma indicadas, para exercerem funções nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 7.º e do mapa IV anexo 

à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Docentes e 

Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais do Ensino Não 

Superior», e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos», e 7.º da Lei n.º 4/2021 «Al-

teração ao “Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos 

Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude”, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, de 1 de Novembro»:

Wong Kuai Seong, para docente dos ensinos infantil e pri-

mário de nível 1 (primário), 5.º escalão, índice 525, a partir de 

31 de Dezembro de 2021;

Chan Hoi Si, para docente dos ensinos infantil e primário de 

nível 1 (infantil), 4.º escalão, índice 505, a partir de 24 de De-

zembro de 2021.

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

tos Sociais e Cultura, de 7 de Dezembro de 2021:

Vong Chin Hao — cessou, a seu pedido, a comissão de serviço 

como inspector escolar destes Serviços, a partir de 9 de Ja-

neiro de 2022.

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

suntos Sociais e Cultura, de 16 de Dezembro de 2021:

Wong Ian U, auxiliar de ensino, 1.º escalão, índice 260, em re-

gime de contrato administrativo de provimento, destes Ser-

viços — alterado para contrato administrativo de provimen-

to de longa duração, pelo período de três anos, nos termos 

do mapa VI anexo à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras 

dos Docentes e Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais 

do Ensino Não Superior», e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, 

alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a 

partir de 4 de Novembro de 2021.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento 

de longa duração, destes Serviços — alterado para o regime 

de contrato administrativo de provimento sem termo, nos 

termos do mapa VI anexo à Lei n.º 12/2010 «Regime das 

Carreiras dos Docentes e Auxiliares de Ensino das Escolas 

Oficiais do Ensino Não Superior», e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, 

alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Choi Fong I e Mok Si Kei, como auxiliares de ensino, 2.º es-

calão, índice 280, a partir de 23 de Outubro de 2021.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento, 

destes Serviços — alterado para o regime de contrato admi-

nistrativo de provimento de longa duração, pelo período de 
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três anos, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 

«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Pú-

blicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos arti-

gos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada 

pela Lei n.º 2/2021:

Cheong Man I e Ieong Man San, como adjuntas-técnicas de 

2.ª classe, 2.º escalão, índice 275, a partir de 5 de Novembro de 

2021 e de 17 de Novembro de 2021, respectivamente.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 16 de 

Dezembro de 2021:

Wong Chi Un — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de seis meses, como auxiliar de ensino, 

1.º escalão, índice 260, nestes Serviços, nos termos do mapa 

VI anexo à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Do-

centes e Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais do En-

sino Não Superior», e dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 

alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de Janeiro de 2022.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — renovados os contra-

tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 

para o exercício das funções abaixo indicadas, nestes Servi-

ços, nos termos do mapa VI anexo à Lei n.º 12/2010 «Regi-

me das Carreiras dos Docentes e Auxiliares de Ensino das 

Escolas Oficiais do Ensino Não Superior», e dos artigos 4.º e 

6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Qin Xiaowen e Tong Ka Ieng, como auxiliares de ensino, 1.º 

escalão, índice 260, a partir de 2 de Janeiro de 2022 e de 6 de 

Janeiro de 2022, respectivamente.

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-

ção destes Serviços, de 17 de Dezembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices e 

datas a cada um indicados, para exercerem funções nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 2 do anexo 

I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-

res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 

2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Lao Ka Lai, para técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, 

índice 455, a partir de 12 de Janeiro de 2022;

Iun Sai Mei, Kuong Fong Ha, Leong Io Weng, Tam Hou In, 

Vong Heng Lan e Wong Im Heng, para auxiliares, 3.º escalão, 

índice 130, a partir de 2 de Janeiro de 2022.

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 

23 de Dezembro de 2021:

Chao Man I — cessou, a seu pedido, o contrato administrativo 

de provimento, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º esca-

lão, nestes Serviços, a partir de 5 de Janeiro de 2022.
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Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 28 de 

Dezembro de 2021:

Lei Wai Kei — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, como assistente técnica 

administrativa especialista, 2.º escalão, índice 315, nestes 

Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo II, e dos artigos 5.º, 

n.os 1, alínea 2), 2, e 12.º da Lei n.º 2/2021, e 4.º e 6.º da Lei 

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

Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de Janeiro 

de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-

tos administrativos de provimento de longa duração, pelo 

período de três anos, para o exercício das funções abaixo 

indicadas, nestes Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo 

I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-

res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 

2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela 

Lei n.º 2/2021:

Wu On Kei, como técnica principal, 1.º escalão, índice 450, a 

partir de 3 de Janeiro de 2022;

Lao Keng Chong, como técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, ín-

dice 400, a partir de 7 de Janeiro de 2022;

Kuong Fong Ha e Vong Heng Lan, como auxiliares, 3.º esca-

lão, índice 130, a partir de 3 de Janeiro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-

tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 

para o exercício das funções abaixo indicadas, nestes Ser-

viços, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 

«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Pú-

blicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos arti-

gos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Lao Ka Lai, como técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, 

índice 455, a partir de 13 de Janeiro de 2022;

Lam Pong Nei, como técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 

420, a partir de 4 de Janeiro de 2022;

Ip Nga Cheng, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, 

índice 260, a partir de 20 de Janeiro de 2022;

Julieta Amândio Noronha Novo de Assunção, como operá-

ria qualificada, 6.º escalão, índice 220, a partir de 1 de Janeiro 

de 2022;

Lam Kuoc Lon, como operário qualificado, 4.º escalão, índi-

ce 180, a partir de 1 de Janeiro de 2022;

In Ka Ion e Wong Kit Kei, como auxiliares, 8.º escalão, índi-

ce 200, a partir de 1 de Janeiro de 2022;

Cheong Chu Chum, Fátima Castilho e Tai Iok Fong, como 

auxiliares, 7.º escalão, índice 180, a partir de 1 de Janeiro de 

2022;

Iun Sai Mei, Leong Io Weng, Tam Hou In e Wong Im Heng, 

como auxiliares, 3.º escalão, índice 130, a partir de 3 de Janeiro 

de 2022;

Maria do Ceu Chan, como auxiliar, 2.º escalão, índice 120, a 

partir de 2 de Janeiro de 2022.
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Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-

tratos administrativos de provimento, pelo período de seis 

meses, para o exercício das funções abaixo indicadas, nestes 

Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 

«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Pú-

blicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 

4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 

nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Wong Nga Leng, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º esca-

lão, índice 430, a partir de 27 de Janeiro de 2022;

Pang Hoi Cheng, Wong Chon U e Wong Ka In, como adjun-

tos-técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, a partir de 13 

de Janeiro de 2022;

Guan Xinjie, Leong Kam, Liang Guiying e Mak Choi Ip, 

como auxiliares, 1.º escalão, índice 110, a partir de 13 de Janei-

ro de 2022;

Li Dan, como auxiliar, 1.º escalão, índice 110, a partir de 20 

de Janeiro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-

tos administrativos de provimento, para o exercício das fun-

ções abaixo indicadas, nestes Serviços, nos termos do mapa 

2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos 

Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis 

n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 

alterada pela Lei n.º 2/2021:

Ho Wai Seng, como operário qualificado, 8.º escalão, índice 

260, a partir de 1 de Janeiro de 2022 e termo em 12 de Janeiro 

de 2022;

Fok Weng Chun, como auxiliar, 8.º escalão, índice 200, a 

partir de 1 de Janeiro de 2022 e termo em 26 de Junho de 2022;

Leong Soi Fong, como auxiliar, 8.º escalão, índice 200, a par-

tir de 1 de Janeiro de 2022 e termo em 30 de Abril de 2022.

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

tos Sociais e Cultura, de 30 de Dezembro de 2021:

Chan In Fan, docente dos ensinos infantil e primário de nível 

1 (primário), de nomeação definitiva, destes Serviços — 

designada subdirectora da Escola Oficial de Seac Pai Van, 

nos termos dos artigos 2.º da Ordem Executiva n.º 174/2019 

«Cria a Escola Oficial de Seac Pai Van» e 32.º, n.º 1, do 

Regulamento Administrativo n.º 40/2020 «Organização e 

funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude», a partir de 10 de Janeiro 

de 2022 e termo em 31 de Julho de 2022.

Por despacho da subdirectora destes Serviços, de 5 de Ja-

neiro de 2022:

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

seu contrato administrativo de provimento para adjunta-téc-

nica de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, nestes Serviços, nos 

termos dos artigos 14.º, 15.º e do mapa 2 do anexo I da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 

Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 

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

nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, e 5.º do 
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Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 

Selecção e Formação para efeitos de Acesso dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos», alterado pelos Regulamentos 

Administrativos n.os 23/2017 e 21/2021, a partir da data da 

publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 14 de Janeiro de 2022. — O Director dos 

Serviços, Lou Pak Sang.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura, de 17 de Dezembro de 2021:

Xu Kui, Wu Xu, Liu Mingyan, Luo Qi, Liu Tingting, Guan 

Xianyue, Gao Kai, Cheong Ka Son, She Jian, He Junni, Lam 

Man Yin Anissa e Ren Yuejia — alterada, por averbamento, 

a cláusula 7.ª dos seus contratos individuais de trabalho para 

exercerem funções, neste Instituto, nos termos dos artigos 

25.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 1.º, n.º 5, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 12/2015 e n.º 1 da Ordem Executiva 

n.º 183/2019, a partir de 1 de Janeiro de 2022.

Gao Yun, Yang Xiaofan e Song Nan — alterada, por averba-

mento, a cláusula 7.ª dos seus contratos individuais de tra-

balho para exercerem funções, neste Instituto, nos termos 

dos artigos 97.º da Lei Básica da RAEM, 25.º, n.º 1, da 

Lei n.º 12/2015, 1.º, n.º 5, da Lei n.º 14/2009, alterada pela 

Lei n.º 12/2015 e n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, a 

partir de 1 de Janeiro de 2022.

Liu Xiao e Ma Xiaoyu — alterada, por averbamento, a cláusu-

la 7.ª dos seus contratos individuais de trabalho para exer-

cerem funções, neste Instituto, nos termos dos artigos 97.º 

da Lei Básica da RAEM, 18.º, n.º 5, da Lei n.º 12/2015, 1.º, 

n.º 5, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 12/2015 e n.º 1 

da Ordem Executiva n.º 183/2019, a partir de 1 de Janeiro de 

2022.

–––––––

Instituto Cultural, aos 13 de Janeiro de 2022. — A Presiden-

te do Instituto, Mok Ian Ian.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 12 de Janeiro de 2022:

Chang Heng Lon, Kong Cheng I, Ng Iok Ieng e Pun Si Man, 

adjuntos-técnicos de 2.ª classe — nomeados, definitivamen-

te, adjuntos-técnicos de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
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a

–––––––

 

   

12/2015

adjunto-técnico do quadro do pessoal deste Instituto, nos 

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

alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o 

artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em vigor, a partir da 

data da publicação.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 13 de Janeiro de 2022. — O Presi-

dente do Instituto, Pun Weng Kun.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços, de 16 de Agosto 

de 2021:

Chan Iat Si — exonerado, a seu pedido, do quadro do pessoal 

destes Serviços, como médico geral, 5.º escalão, de nomea-

ção definitiva, a partir de 16 de Novembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 20 de Agosto 

de 2021:

Cheong Weng In — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo, como enfermeiro de 

grau I, 4.º escalão, destes Serviços, a partir de 1 de Outubro 

de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 30 de Agosto 

de 2021:

Lao Fong Lun — cessou as funções de enfermeiro de grau I, 1.º 

escalão, em regime de contrato administrativo de provi-

mento, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 5, da 

Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 24 de Novembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 21 de Setembro 

de 2021:

Chan Sok Man — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento, como enfermeiro de grau I, 1.º 

escalão, nestes Serviços, a partir de 17 de Outubro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 8 de Outubro 

de 2021:

Lok Weng Kuan — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-

trativo de provimento, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 

nestes Serviços, a partir de 17 de Outubro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 22 de Outubro 

de 2021:

Man Yan — rescindido, a seu pedido, o contrato administra-

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

nestes Serviços, a partir de 31 de Outubro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 25 de Outubro 

de 2021:

Li Yachan — rescindido, a seu pedido, o contrato individual de 

trabalho como técnico superior assessor principal, 4.º esca-

lão, nestes Serviços, a partir de 1 de Novembro de 2021.
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Wu Ngai Tong — cessou as funções de enfermeiro de grau I, 1.º 

escalão, em regime de contrato administrativo de provimento, 

nestes Serviços, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, alínea 3), da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Novembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 8 de Novembro 

de 2021:

Tang Wang Weng — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo como adjunto-técnico 

especialista, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 17 de 

Novembro de 2021.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, substituta, 

para os CSG, de 23 de Dezembro de 2021:

Ye ZhengXian — concedida autorização para o exercício pri-

vado da profissão de médico de medicina tradicional chine-

sa, licença n.º W-0794.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despacho da subdirectora dos Serviços, substituta,  

para os CSG, de 31 de Dezembro de 2021:

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 

Dentário Chou’s, com designação em língua inglesa de Chou’s 

Dental Center, situado na Rua Gago Coutinho, n.os 9 – 13C, 

Vila Nova Ho Lan Un (Blocos N-S), r/c O, P, Q, R e Avenida 

do Conselheiro Ferreira de Almeida, n.os 123 – 123-B, r/c S, 

Macau, alvará n.º AL-0546, cuja titularidade pertence à Clínica 

Dentária Chou’s Companhia Limitada, com sede na Rua 

Gago Coutinho, n.os 1B-1C, Vila Nova Ho Lan Un (Blocos 

A-H), r/c D, Macau.

(Custo desta publicação $ 488,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de 

Cuidados de Saúde Comunitários, de 5 de Janeiro de 

2022:

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 

Mei Lam, situado na Avenida Panorâmica do Lago Nam 

Van, n.º 810, H7, Macau, alvará n.º AL-0530, cuja titularida-

de pertence a Maylin Grupo Limitada, com sede na Alame-

da Dr. Carlos D’Assumpção n.º 180, Tong Nam Ah Jardim 

(Tong Nam Ah Central Comércio), A15, Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro de Medi-

cina Luxmed, com designação em língua inglesa de Luxmed 

Medical Center, situado na Avenida Panorâmica do Lago 

Nam Van n.º 810, FBC, E19, Macau, alvará n.º AL-0547, 

cuja titularidade pertence a Luxmed (Macau) Grupo Mé-

dico, Limitada, com sede na Avenida Panorâmica do Lago 

Nam Van n.º 810, FBC, E19, Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de 

Cuidados de Saúde Comunitários, de 6 de Janeiro de 

2022:

Chan Hei Long — concedida autorização para o exercício pri-

vado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-3550.

(Custo desta publicação $ 306,00)
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AL-0084

258 H9

426

16 AH

 $420.00

 

c 12/2015

Autorizada a transmissão da titularidade da Clínica Ou Lai, 

alvará n.º AL-0084, com o local de funcionamento na Ala-

meda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 258, Praça Kin Heng 

Long-Heng Hoi Kuok, Kin Fu Kuok, H9, Macau, a favor da 

Leong Lai Chi, com residência na Ave. do General Castelo 

Branco n.º 426, Edf. Jardim Iat Lai Bloco 4, 16 andar AH, 

Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Sou Sok Fong, técnico 

superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato ad-

ministrativo de provimento sem termo, cessou as suas funções 

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

a partir de 11 de Outubro de 2021, data em que iniciou funções 

no Fundo de Segurança Social.

— Para os devidos efeitos se declara que O Hio Kuok, in-

terno do internato complementar, em regime de contrato ad-

ministrativo de provimento sem termo, cessou as suas funções 

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

a partir de 18 de Outubro de 2021, data em que iniciou funções 

na Direcção dos Serviços Correccionais. 

— Para os devidos efeitos se declara que Lam Ka Wai, téc-

nico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento de longa duração, cessou as suas 

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

vigente, a partir de 20 de Outubro de 2021, data em que iniciou 

funções na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunica-

ções.

— Para os devidos efeitos se declara que Ieong Weng Ian, 

adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação provi-

sória, cessou as suas funções nestes Serviços, nos termos do 

artigo 45.º do ETAPM, vigente, a partir de 9 de Novembro de 

2021, data em que iniciou funções na Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental.

— Para os devidos efeitos se declara que Tong Kei Kei, 

adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contratado por con-

trato administrativo de provimento de longa duração, cessou 

as suas funções nestes Serviços, nos termos do artigo 45.º do 

ETAPM, vigente, a partir de 15 de Novembro de 2021, data em 

que iniciou funções no Gabinete do  Presidente do Tribunal de 

Última Instância.

— Para os devidos efeitos se declara que Lam Hio Si, adjun-

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

cessou as suas funções nestes Serviços, nos termos do artigo 

45.º do ETAPM, vigente, a partir de 17 de Novembro de 2021, 

data em que iniciou funções na Direcção dos Serviços de Fi-

nanças.

— Para os devidos efeitos se declara que Leong Chak Fai, 

motorista de pesados, 7.º escalão, em regime de contrato ad-

ministrativo de provimento sem termo, nestes Serviços, rescin-

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

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

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

tubro de 2021.
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c 12/2015

c 12/2015

c 12/2015

c

–––––––

 

   

12/2015

2 23/01/2022

1 23/01/2022

1 23/01/2022

1 23/01/2022

— Para os devidos efeitos se declara que Chang King U 

Manuel, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 5.º escalão, em 

regime de contrato administrativo de provimento sem termo, 

nestes Serviços, rescindido o contrato, por atingir o limite de 

idade, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vi-

gente, conjugado com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 25 de Outubro de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Lee Lai Wa, auxi-

liar de enfermagem de 2.ª classe, 3.º escalão, em regime de con-

trato administrativo de provimento sem termo, nestes Serviços, 

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

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

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

Novembro de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Vu Fat Chi, moto-

rista de pesados, 8.º escalão, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento sem termo, nestes Serviços, rescindido 

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

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

15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 6 de Novembro de 

2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Chan Ngan Ha, en-

fermeiro-graduado, 4.º escalão, de nomeação definitiva, nestes 

Serviços, rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, 

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

a partir de 17 de Novembro de 2021.

–––––––

Serviços de Saúde, aos 12 de Janeiro de 2022. — O Director 

dos Serviços, Lo Iek Long.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura, de 31 de Dezembro de 2021:

O seguinte pessoal, deste Fundo — alterada, por averbamento, 

a cláusula 2.ª do seu contrato administrativo de provimento 

de longa duração para contrato administrativo de provimen-

to sem termo, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 2), 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir da data a cada um indicada:

Nome Categoria Escalão
Data efectiva 
do contrato

Kuong Chi Ian Adjunto-técnico 

especialista

2 23/01/2022

Tam Weng I Adjunto-técnico 

principal

1 23/01/2022

Iu Wai In Adjunto-técnico 

principal

1 23/01/2022

Wong Ka Sin Adjunto-técnico 

principal

1 23/01/2022
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1 26/01/2022

1 30/01/2022

12/2015 4/2017

14/2009

21/2021

14/2016

450

–––––––

   

   

15/2009

26/2009

40/2021

21/2021

183/2019

15/2009

Nome Categoria Escalão
Data efectiva 
do contrato

Lao Man Teng Adjunto-técnico 

especialista

1 26/01/2022

Leung Kam Yung Adjunto-técnico 

principal

1 30/01/2022

Por despachos do signatário, de 11 de Janeiro de 2022:

Leong Sok Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo para 

técnico principal, 1.º escalão, índice 450, da carreira de técnico, 

neste FSS, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 

14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, na redacção 

da Lei n.º 4/2017, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regula-

mento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da sua 

publicação.

Choi Chan Wai e Lei Keng Fai, técnicos superiores de 2.ª clas-

se, 1.º escalão, de nomeação provisória, deste FSS — nome-

ados, definitivamente, para os mesmos lugares, nos termos 

do artigo 22.º, n.º 3, do ETAPM, vigente, a partir de 19 de 

Fevereiro de 2022.

Ho Kam Pui, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de no-

meação provisória, deste FSS — nomeado, definitivamente, 

para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, do 

ETAPM, vigente, a partir de 26 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 13 de Janeiro de 2022. — O 

Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extracto de despacho

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

tos Sociais e Cultura, de 22 de Dezembro de 2021:

Ho Hou Nang — nomeado, em comissão de serviço, pelo perí-

odo de um ano, chefe da Divisão de Apoio Geral do Fundo 

de Desenvolvimento da Cultura, nos termos da alínea 2) do 

n.º 3 do artigo 2.º, e dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 

(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de 

Direcção e Chefia), do n.º 2 do artigo 2.º, do n.º 2 do artigo 

3.º, do artigo 5.º e dos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do 

estatuto do pessoal de direcção e chefia), e do artigo 27.º do 

Regulamento Administrativo n.º 40/2021 (Organização e 

Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), 

conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, 

alterada pela Ordem Executiva n.º 21/2021, a partir de 1 de 

Janeiro de 2022. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, são pu-

blicados os fundamentos da nomeação e os currículos acadé-

mico e profissional do nomeado:
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1. 

2. 

3. 

2005 10 2009 12

2010 1 2015 12

2016 1 2017 12

2018 1 2021 12

–––––––

 

   

14/2009

12/2015

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo; 

— Ho Hou Nang possui competência profissional e aptidão 

para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Apoio Geral, 

que se demonstra pelo seu curriculum vitae. 

2. Currículo académico: 

— Licenciatura em Ciências (Ciência Informática e Matemá-

tica) pela University of Hawaii at Manoa (E.U.A.);

— Mestrado em Administração Pública pela Universidade 

de Pequim, (organizado conjuntamente pela Academia de 

Governação da China e a Universidade de Pequim).

3. Currículo profissional: 

— Técnico administrativo da Comissão do Grande Prémio 

de Macau, de Outubro de 2005 a Dezembro de 2009;

— Técnico superior da Comissão do Grande Prémio de 

Macau, de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2015;

— Técnico superior do Fundo das Indústrias Culturais, de 

Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017 (área de informática);

— Coordenador do Centro de Informática e Arquivo do 

Fundo das Indústrias Culturais, de Janeiro de 2018 a Dezem-

bro de 2021. 

–––––––

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 6 de Janeiro 

de 2022. — A Membro do Conselho de Administração,                                                                                                       

Wong Keng Chao. 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Departamento Administrati-

vo e Financeiro destes Serviços, de 6 de Dezembro de 

2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — al-

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

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

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

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

de 2021, mantendo-se as demais condições contratuais:

Wu King Fai, progredindo para técnico superior assessor, 2.º 

escalão;

Ana Filipa Kuan Barroso, Choi Chon Kit e Pun Ka Man, 

progredindo para intérpretes-tradutores principais, 2.º escalão;

Chan Wan Pio, Che Hang Mei, Choi Mio, Ip Wai Kin, Lam 

Su Pan, Shih Chin Shing e Tam Wai Man, progredindo para 

adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão;
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12/2015

14/2009

12/2015

 

Joaquim José Cândido de Far inha 

Lourenço

–––––––

 

   

Ieong Teng Teng e Pun Iun Mei, progredindo para assisten-

tes técnicas administrativas principais, 2.º escalão.

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 

17 de Dezembro de 2021:

U Sio Pang, técnico superior assessor, 1.º escalão, destes Servi-

ços — renovado o seu contrato administrativo de provimen-

to de longa duração, pelo período de três anos, nos termos 

dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, em 

vigor, a partir de 20 de Fevereiro de 2022.

Por despacho da chefe do Departamento Administrativo 

e Financeiro destes Serviços, de 30 de Dezembro de 

2021:

Lei Ka Weng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento progredindo para 

motorista de ligeiros, 6.º escalão, nestes Serviços, nos termos 

dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, em 

vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 

29 de Dezembro de 2021, mantendo-se as demais condições 

contratuais.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Joaquim José Cândido 

de Farinha Lourenço, técnico superior assessor principal, 2.º 

escalão, em contrato administrativo de provimento de longa 

duração, cessou as suas funções nestes Serviços, no termo do 

seu contrato, a partir de 10 de Janeiro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Engenheiro Wong 

Chiu Man, Engenheiro U Weng Lon e Engenheiro Wong 

Kuong U, cessam, automaticamente, as funções de técnico su-

perior assessor principal, 3.º escalão, para o primeiro, e de téc-

nicos superiores assessores, 3.º escalão, para os dois restantes, 

em regime de contrato administrativo de provimento, a partir 

de 12 de Janeiro de 2022, por nomeação, em comissão de 

serviço, respectivamente, como subdirector, chefe do Depar-

tamento de Infra-estruturas e chefe da Divisão de Hidráulica 

e Saneamento destes Serviços, nos termos do artigo 45.º do 

ETAPM, em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-

tes, aos 13 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, 

Chan Pou Ha.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 24 de Novembro de 2021:

Chan Sai Wo, operário qualificado, destes Serviços — rescindi-

do o contrato administrativo de provimento sem termo, por 

atingir o limite de idade, a partir de 8 de Janeiro de 2022.
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12/2015

150

12/2015

280

15/2009

26/2009

b a

30/2018

14/2013

15/2009

1. 

2. 

 

 

3. 

2006 10 9 2007 10 8

2007 10 9 2009 11 8

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 26 de Novembro de 2021:

Zhang Junwei — contratado em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, pelo período experimental de seis 

meses, como operário qualificado, 1.º escalão, índice 150, 

nos termos do artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 

4 de Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 2 de Dezembro de 2021:

Sio Kin Fong — contratado em regime de contrato administrativo 

de provimento, pelo período experimental de seis meses, como 

controlador de tráfego marítimo de 2.ª classe, 1.º escalão, 

índice 280, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 10 de Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 10 de Dezembro de 2021:

Mestre Wu Chon Ip — nomeado, em comissão de serviço, pelo 

período de um ano, renovável, como chefe de divisão do 

grupo de pessoal de direcção e chefia previsto no anexo 1 

ao Regulamento Administrativo n.º 14/2013, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 30/2018, nos termos dos 

artigos 2.º, n.º 3, alínea 2), e 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, con-

jugados com os artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 2, e 5.º e 7.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 26/2009, e 20.º, n.º 1, alínea b), 
e 23.º, n.º 1, artigo a), do ETAPM, vigente, para preencher a 

vaga do chefe da Divisão de Apoio Técnico e Administrati-

vo destes Serviços, a partir de 19 de Janeiro de 2022. 

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 

a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 

currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação de Wu Chon Ip para o cargo 

de chefe da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo: 

— Vacatura do cargo; 

— Wu Chon Ip possui competência e aptidão para assumir o 

cargo de chefe da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo 

destes Serviços, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico: 

— Licenciatura em Engenharia (Ciência da Engenharia e 

Engenharia Oceânica) da Universidade de Taiwan;

— Mestrado em Engenharia (Ciência da Engenharia e Enge-

nharia Oceânica) da Universidade de Taiwan.

3. Currículo profissional:

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água:

— De 9 de Outubro de 2006 a 8 de Outubro de 2007, como 

adjunto-técnico;

— De 9 de Outubro de 2007 a 8 de Novembro de 2009, como 

técnico;
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2009 11 9
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–––––––

 

   

2/2021 12/2015

430

2/2021 12/2015

430

2/2021 12/2015

430

–––––––

 

— Desde 9 de Novembro de 2009 até à presente data, como 

técnico superior;

— De 1 de Janeiro de 2017 a 30 de Junho de 2017, como chefe 

da Divisão de Produção, substituto;

— Desde 20 de Julho de 2021 até à presente data, como chefe 

da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo, substituto.

 Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato administra-

tivo de provimento sem termo de Wu Chon Ip, técnico superior 

assessor, 3.º escalão, destes Serviços, cessa, automaticamente, 

nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, por motivo de 

nomeação, em comissão de serviço, como chefe da Divisão de 

Apoio Técnico e Administrativo da Direcção dos Serviços de 

Assuntos Marítimos e de Água, a partir de 19 de Janeiro de 

2022.

–––––––

   Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 10 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Wong 
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 29 de Novembro de 2021:

Wong Son Hong — provido em regime de contrato administra-

tivo de provimento, pelo período experimental de seis me-

ses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 

430, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º e do n.º 1 do 

artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 

partir de 4 de Janeiro de 2022.

Lam Weng Kin — provido em regime de contrato administrati-

vo de provimento, pelo período experimental de seis meses, 

como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, 

nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 5.º 

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

10 de Janeiro de 2022.

Zhang Xinjian — provido em regime de contrato administra-

tivo de provimento, pelo período de um ano, como técnico 

superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, nestes Serviços, 

nos termos dos artigos 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 2), e 6.º, n.º 1, da 

Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 10 

de Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 10 de 

Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.
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14/2009 12/2015
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4/2017 2/2021

14/2009 12/2015

430

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 4 de Novembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contratos 

administrativos de provimento de longa duração, pelo período 

de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015:

Kwok Chan Pong Nuno, como adjunto-técnico especialista, 

2.º escalão, a partir de 20 de Fevereiro de 2022;

Leong Veng Ian, como adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, 

a partir de 20 de Fevereiro de 2022;

Chong Chung Yan, como distribuidor postal, 5.º escalão, a 

partir de 8 de Fevereiro de 2022;

Lam Wai Cheng e Fong Kin Wai, como distribuidores postais, 4.º 

escalão, a partir de 8 de Fevereiro de 2022;

Chan Ka Hou, como distribuidor postal, 3.º escalão, a partir 

de 8 de Fevereiro de 2022.

Por despacho da signatária, de 11 de Novembro de 2021:

Castilho Lou Camilo Luis — renovado o contrato administrativo 

de provimento, pelo período de um ano, como distribuidor 

postal, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 

n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 7 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 19 de Novembro de 2021:

Wong Nga Teng — contratada em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento, pelo período experimental de seis 

meses, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 

260, nos termos do artigo 12.º, n.os 1 e 3, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com os 

artigos 4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, da Lei n.º 12/2015, a partir 

de 4 de Janeiro de 2022.

Por despacho da signatária, de 24 de Novembro de 2021:

Lei Chan Wai — renovado o contrato administrativo de provi-

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

classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 

n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 23 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 2 de Dezembro de 2021:

Cheong Wan Chong — contratado em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento, pelo período experimental de seis 

meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 

430, nos termos do artigo 12.º, n.os 1 e 3, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com os 

artigos 4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, da Lei n.º 12/2015, a partir 

de 4 de Janeiro de 2022.
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15/2009

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 3 de Dezembro de 2021:

Hong Keng Wai — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe da Divisão de Actividade Financeira 

destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 26/2009, a partir de 17 de Fevereiro de 2022, 

por possuir competência profissional e experiência adequa-

das para o exercício das funções.

Por despacho da signatária, de 10 de Dezembro de 2021:

Lam Hio Lam — renovado o contrato administrativo de provi-

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

classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 

n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de Março de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 15 de Dezembro de 2021:

Ting Lai Kuan — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe da Divisão de Gestão de Recursos 

Humanos destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do 

Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 

de Março de 2022, por possuir competência profissional e 

experiência adequadas para o exercício das funções.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 30 de Dezembro de 2021:

Au Kit Peng — renovada a comissão de serviço, como chefe da 

Divisão de Contabilidade Internacional e Relações Externas 

destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento 

Administrativo n.º 26/2009, de 1 de Março de 2022 a 4 de 

Maio de 2022, por possuir competência profissional e expe-

riência adequadas para o exercício das funções.

Tam Hoi Iong — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe da Divisão de Exploração destes 

Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 26/2009, a partir de 2 de Abril de 2022, por 

possuir competência profissional e experiência adequadas 

para o exercício das funções.

Por despacho da signatária, de 7 de Janeiro de 2022:

Ieong Ut Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento muda para a 

categoria de assistente técnico administrativo especialista 

principal, 1.º escalão, índice 345, nestes Serviços, nos termos 

dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, alterada 

pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 5.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 

Lei n.º 2/2021, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Adminis-

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

Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Chou Ian Kuai, ces-

sou, automaticamente, a seu pedido, no termo do seu prazo, a 

comissão de serviço como chefe da Divisão de Filatelia destes 

Serviços, regressando ao seu lugar de origem de técnica espe-

cialista, 2.º escalão, do quadro do pessoal destes Serviços, nos 

termos dos artigos 17.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 15/2009, e 23.º, 

n.º 6, do ETAPM, em vigor, a partir de 1 de Janeiro de 2022.
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12/2015

15/2009 26/2009

–––––––

 

— Wong Un Teng, rescindido, a seu pedido, o contrato ad-

ministrativo de provimento de longa duração como assistente 

técnica administrativa de 1.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, 

a partir de 27 de Dezembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 

10 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lau Wai 
Meng.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Ho Maria de Lurdes, 

adjunta-técnica especialista principal, 4.º escalão, do quadro 

do Instituto de Habitação, desligada do serviço, por motivo de 

aposentação voluntária, a partir de 13 de Janeiro de 2022.

–––––––

Instituto de Habitação, aos 13 de Janeiro de 2022. — O Presi-

dente do Instituto, Arnaldo Santos.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despacho do director da Direcção dos Serviços 

Meteorológicos e Geofísicos, de 5 de Janeiro de 2022:

Wong Chan Seng — renovado o contrato administrativo de 

provimento, pelo período de um ano, como meteorologista 

assessor, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 

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

de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 10 de Janeiro de 2022:

Tang Iu Man — renovada a comissão de serviço, por mais 

um ano, como subdirector destes Serviços, nos termos dos 

artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 26/2009, a partir de 18 de Março de 2022, por 

possuir competência profissional e experiências adequadas 

para o exercício das suas funções.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 13 

de Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extractos de despachos

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 30 de 

Novembro de 2021:

Chan Mou Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo 

progredindo para intérprete-tradutor principal, 2.º escalão, 

índice 565, neste Gabinete, nos termos da alínea 2) do n.os 1 

e 4 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, em vigor, e do artigo 4.º, 

n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 30 de Novembro de 

2021.

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 2 de 

Dezembro de 2021:

Lei Wa Chio, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, deste 

Gabinete, em regime de contrato administrativo de provimento 

de longa duração (período experimental) — autorizado a conti-

nuar a exercer funções neste Gabinete, em regime de contrato 

administrativo de provimento de longa duração, pelo período 

de três anos, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 21 de Dezembro de 2021.

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 13 de 

Dezembro de 2021:

Leong Chi Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo  

progredindo para técnico superior assessor, 3.º escalão, 

índice 650, neste Gabinete, nos termos da alínea 2) do n.os 1 

e 4 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, em vigor, e do artigo 4.º, 

n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 12 de Dezembro de 

2021.

–––––––

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 

10 de Janeiro de 2022. — O Coordenador do Gabinete, Lam 
Wai Hou.
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GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 

com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 293/2018, vem o Gabinete do Chefe do Executivo 

publicar a listagem dos apoios financeiros concedidos no 4.º 

trimestre do ano de 2021:

 

293/2018

54/GM/97

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 
Montantes Finalidades

Tung Sin Tong

25/11/2021 $ 100,000.00

Subsídio para apoio às suas acções beneméritas.

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal 

Ou Mun

25/11/2021 $ 100,000.00 2021

Marcha de Caridade para Um Milhão 2021.

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 6 de Janeiro de 2022. 

A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Lista

Nos termos do disposto no Despacho n.º 54/GM/97, com as 

alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do Executivo 

n.º 293/2018, vem o Gabinete do Secretário para a Adminis-

tração e Justiça publicar a lista de atribuição de apoio referente 

ao 4.º trimestre do ano de 2021:

 

 $1,178.00

 

293/2018 54/GM/97

Entidade beneficiária

 

Data da 

atribuição 

do apoio 

financeiro

Montante do 

apoio
Finalidade

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal 

Ou Mun

26/11/2021 $25,000.00

Solidariedade social
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 $1,382.00

 

293/2018

54/GM/97

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 

11 de Janeiro de 2022.

O Chefe do Gabinete, Lam Chi Long.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS 

SOCIAIS E CULTURA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 

com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 293/2018, vem o Gabinete da Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura publicar a lista do apoio concedido 

no 4.º trimestre do ano de 2021:

Entidade beneficiária

Data da 

atribuição 

do apoio 

financeiro

Montante do 

apoio
Finalidade

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal 

Ou Mun

26/11/2021 $20,000.00 2021

Marcha de Caridade para Um Milhão 2021.

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 

aos 13 de Janeiro de 2022.

A Chefe do Gabinete, Ho Ioc San.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES 

E OBRAS PÚBLICAS

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 

com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 293/2018, vem o Gabinete do Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas publicar a listagem dos apoios 

concedidos no 4.º trimestre do ano de 2021:

 

 $1,462.00

 

293/2018

54/GM/97
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 $1,417.00

 

293/2018

54/GM/97

 :

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 

aos 13 de Janeiro de 2022.

A Chefe do Gabinete, Cheong Chui Ling.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-

to, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe 

do Executivo n.º 293/2018, vem o Comissariado contra a Cor-

rupção publicar a lista de apoio financeiro concedido no 4.º 

trimestre do ano de 2021:

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição

dos apoios 

Montantes

subsidiados
Finalidades

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal 

Ou Mun

23/11/2021 $ 20,000.00 2021

Marcha de Caridade para Um Milhão 2021.

Associação de Beneficência «Tung Sin Tong»

23/11/2021 $ 20,000.00

Subsídio para apoio às suas acções beneméritas.

Entidade beneficiária
Data da atribuição 

dos apoios

Montante 

subsidiado
Finalidade

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun

12/11/2021 $20,000.00

Solidariedade social

Comissariado contra a Corrupção, aos 13 de Janeiro de 

2022.

O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Concurso Público n.º 01/2022/DAF/SA

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de 

acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 19 de Novembro de 2021, se encontra aberto o 

concurso público para a aquisição de «Serviços de manutenção 

das lanchas de fiscalização dos SA, A-7, A-8 e A-9».

  

 $1,020.00

 

01/2022/DAF/SA

A-7 A-8 A-9
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www.customs.gov.mo

8989 4343 8989 4357

 

$160,000.00

 

 $2,515.00

 

54/GM/97

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 

encontram-se disponíveis na Secretaria do Edifício dos Servi-

ços de Alfândega de Macau, sita na Rua de S. Tiago da Barra, 

Doca D. Carlos I, SW, Macau, onde decorrerá o processo do 

concurso, podendo os mesmos ser consultados nos dias úteis 

e nas horas de expediente. Os interessados precisam de pagar 

para adquirirem as fotocópias dos documentos acima referidos 

ou podendo aceder à página electrónica destes Serviços para 

fazer o respectivo descarregamento gratuito (www.customs.

gov.mo).

A fim de permitir aos concorrentes compreenderem melhor 

o objectivo, estes Serviços vão organizar uma sessão de escla-

recimento. Os concorrentes devem informar a Divisão Finan-

ceira do Departamento Administrativo e Financeiro destes 

Serviços dos nomes dos representantes (dois representantes 

no máximo), através do n.º de telefone 89894343 e do n.º de fax 

89894357, até às 12 horas do dia 26 de Janeiro de 2022, no sen-

tido de facilitar a organização.

Data e hora da sessão de esclarecimento: às 10,30 horas do 

dia 28 de Janeiro de 2022.

Local: Departamento de Inspecção Marítima da Ilha Verde.

As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços 

de Alfândega de Macau até às 17,00 horas, do dia 22 de Feve-

reiro de 2022. 

Para além dos documentos acima referidos, exigidos no res-

pectivo programa do concurso e no caderno de encargos, deve 

o concorrente entregar ainda o documento comprovativo da 

efectivação da caução provisória no valor de $160 000,00 (cento 

e sessenta mil patacas). A respectiva caução deve ser prestada 

em numerário, cheque, livrança (em nome de Serviços de Al-

fândega da RAEM) ou por garantia bancária. Caso seja pres-

tada em numerário, cheque ou livrança, deverá ser entregue na 

Tesouraria do Departamento Administrativo e Financeiro dos 

Serviços de Alfândega de Macau; caso seja prestada em ga-

rantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou termo 

resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos 

Serviços de Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca 

D. Carlos I, SW, Macau, pelas 10,00 horas, no dia 23 de Feve-

reiro de 2022. 

 Serviços de Alfândega, aos 11 de Janeiro de 2022.

O Director-geral, Vong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 2 515,00)

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 

vêm os Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa publicar a 

lista de apoio financeiro concedido no 4.º trimestre do ano de 

2021:
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 $1,178.00

 

293/2018

54/GM/97

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 11 de Janeiro 

de 2022.

A Secretária-geral, Ieong Soi U.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-

to, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 293/2018, vem a Direcção dos Serviços de Assun-

tos de Justiça publicar a lista do apoio concedido no 4.º trimes-

tre do ano de 2021:

Entidade beneficiária
Data da 

atribuição 

dos apoios

Montante 

subsidiado

 

  Finalidade

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal 

Ou Mun

16/11/2021 $10,000.00

Solidariedade social

Entidade beneficiária
Data da 

atribuição 

dos apoios

Montante 

subsidiado

 

  Finalidade

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal 

Ou Mun

14/12/2021 $2,750.00 2021

Marcha de caridade para um milhão 2021.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 12 de 

Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Ng Soi Sun, viúva de U Weng Cheong, 

que foi guarda, aposentado, do Corpo de Polícia de Segurança 

Pública, tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada 

 

 $1,258.00
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 $952.00

 

293/2018

54/GM/97

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 14 de Janeiro de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 952,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-

to, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, 

referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 

a instituições particulares, vem a Direcção dos Serviços de 

Economia e Desenvolvimento Tecnológico publicar a lista do 

apoio financeiro concedido no 4.º trimestre do ano 2021:

Entidade beneficiária
Data da 

atribuição 

do apoio

Montante

subsidiado
Finalidade

Associação Promotora das Ciências e Tec-

nologias de Macau

18/11/2021 $ 297,200.00

Apoio financeiro destinado a custear as despe-

sas com a realização da Cimeira de Ciência e 

Tecnologia da China.

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-

nológico, aos 13 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 

no átrio da Divisão Administrativa e Financeira da DSEDT, 

sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º andar, Edifício 

Banco Luso Internacional, Macau, podendo ser consultada 

no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a 

quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas e 

 

 $1,337.00

 

23/2017 14/2016
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http://www.dsedt.gov.mo/ http://

www.safp.gov.mo/

 

 $1,462.00

sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), e 

disponibilizada na página electrónica destes Serviços — http://

www.dsedt.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.gov.

mo/ — a lista classificativa da prova de conhecimentos (prova 

escrita) dos candidatos ao concurso de avaliação de competên-

cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos, em 

regime de contrato administrativo de provimento, de técnico 

superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-

rior, área de tecnologia de informação e ciência de dados, da 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-

nológico, 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 19, II Série, de 12 de Maio de 2021. 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-

nológico, aos 10 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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Avisos

Protecção de Marca

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/181119

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

[730]  Requerente : Retail Technology Asia Limited

  Endereço : 5/F, Devon House, Taikoo Place, 979 

King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de pesquisa, de navegação, de agrimensura, foto-

gráficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de 

pesagem, de medição, de sinalização, de detecção, de 

ensaio, de inspecção e de ensino; aparelhos e instru-

mentos para registo, transmissão, reprodução ou pro-

cessamento de sons, imagens ou dados; suportes grava-

dos e descarregáveis, suportes de gravação e armaze-

namento digitais ou analógicos em branco; software 

informático; computadores e dispositivos periféricos 

informáticos; programas informáticos; software e 

programas de aplicação e de comunicação; software 

de aplicações informáticos; aplicações de software 

informáticos descarregáveis; arquivos de imagens 

descarregáveis; plataformas de software informáticos, 

software de Interface de Programação de Aplicações 

(API), e kits de desenvolvimento de software (SDKs) 

para uso na construção de aplicações de software; sof-

tware de jogos informáticos; programas operacionais 

informáticos; cartões electrónicos (e-cards); aplicações 

de software (apps) para dispositivos móveis ou sem fios 

e dispositivos informáticos; publicações electrónicas e 

digitais descarregáveis; aparelhos e equipamentos de 

Sistema de Posicionamento Global (GPS); software 

informático e software informático de aplicação móvel 

para uso em programas de incentivo, de recompensa e 

fidelização de clientes; software aplicativo para uso em 

publicidade e marketing.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181120

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

[730]  Requerente : Retail Technology Asia Limited

  Endereço : 5/F, Devon House, Taikoo Place, 979 

King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ministração de empresas; serviços de trabalhos ad-

ministrativos (escritório); gestão de bases de dados 

e de ficheiros informatizados; controlo e preparação 

informatizado de inventários; serviços de vendas a 

retalho online (comércio electrónico (e-commerce)); 

serviços de vendas a retalho de aparelhos electrónicos 

e software informático; serviços de encomendas infor-

matizadas online por telefone, Internet; publicidade 

online; fornecimento de um mercado online para com-

pradores e vendedores de produtos e serviços; optimi-

zação de motores de busca para promoção de vendas; 

promoção de vendas de hardware e software informá-

ticos; optimização de motores de busca para promoção 

de vendas; processamento de dados; gestão de bases 

de dados; serviços de consultadoria de negócios rela-

cionados com a operação de um mercado electrónico 

para compradores e vendedores de produtos e / ou 

serviços de uma rede informática global; assistência 

comercial relacionada com a facilitação de transacções 

comerciais através de redes informáticas locais e globais; 
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serviços de administração comercial para o processa-

mento de vendas efectuadas na Internet; serviços de 

gestão de negócios relacionados com comércio electró-

nico; optimização de motores de busca; optimização 

de tráfego de páginas de Internet; serviços publicitá-

rios através de PPC (Pay-Per-Click); actualização e 

manutenção de dados em bases de dados informáticas; 

serviços informatizados de recolha de dados de pontos 

de venda; serviços de assessoria, de consultadoria e de 

informação sobre os serviços precedentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181121

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

[730]  Requerente : Retail Technology Asia Limited

  Endereço : 5/F, Devon House, Taikoo Place, 979 

King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e concepção relacionados 

nisso; serviços de análises e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informáticos; programação de computadores; consul-

tadoria em segurança informática; consultadoria de 

software informático; análise de sistema informático; 

concepção de sistema informático; consultadoria em 

tecnologia informática; serviços de protecção contra 

vírus informáticos; desenvolvimento de plataformas 

informáticas; consultadoria em concepção e desenvol-

vimento de hardware informático; aluguer de software 

informático; computação em nuvem; criação e concep-

ção de índices de informação baseados em websites 

para terceiros (serviços de tecnologia da informação); 

criação e manutenção de sites de Internet para tercei-

ros; serviços de encriptação de dados; consultadoria 

em segurança de dados; armazenamento electrónico 

de dados; consultadoria em tecnologia da informação 

(TI); hospedagem de sites informáticos (sites de Web); 

instalação, manutenção e actualização de software 

informático; monitorização de sistemas informáticos 

por acesso remoto; Plataformas como Serviço (PaaS); 

Software como Serviço (SaaS); consultadoria em con-

cepção de sites de Web; aluguer de servidores de Web; 

concepção e integração de sistemas informáticos e 

de comércio electrónico (e-commerce); redes infor-

máticas para comércio electrónico; fornecedores de 

serviços de aplicação, nomeadamente, fornecimento, 

hospedagem, gestão, desenvolvimento e manutenção 

de aplicações, software, sítios de Web e bases de dados 

nos domínios de comércio electrónico, pagamentos 

online, enfileiramento de encomendas, concepção de 

sítios de Web, armazenamento de dados e serviços de 

mensagens; consultadoria e concepção de hardware e 

software informáticos móveis e dispositivos de comu-

nicações móveis; concepção de software para compu-

tadores móveis e dispositivos de comunicações móveis 

para terceiros; serviços de autenticação de utilizadores 

mediante tecnologia de início de sessão única para 

aplicações de software online; serviços de autentica-

ção de usuário usando tecnologia para transacções de 

comércio electrónico; serviços de consultadoria técni-

ca relacionados com tecnologia informática; serviços 

informáticos relacionados com sistemas de gestão de 

vendas a retalho; serviços informáticos relacionados 

com websites e serviços de Internet; serviços infor-

máticos relacionados com a produção de produtos de 

multimédia e / ou interactivos; serviços informáticos 

relacionados com a actualização, revisão e manuten-

ção de software; serviços informáticos online; serviços 

de concepção, criação, manutenção e hospedagem de 

páginas de Web; serviços de assessoria, consultadoria 

e informação sobre os serviços precedentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182938

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

[730]  Requerente : CREATIONS DE VERSAIL-

LES S.A.R.L.

  Endereço : 6 rue de Braque 75003 Paris

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Capas para laptops; sacos adaptados 

para computadores portáteis; sinais luminosos; capas 

para smartphones; correias de telemóveis; ausculta-

dores; fones de ouvido de realidade virtual; aparelhos 

e instrumentos ópticos; fatos de mergulho; óculos de 
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protecção para desporto; capacetes de protecção para 

desporto; óculos; armações de lunetas; correntes de 

óculos; cordões de óculos; estojos para óculos; óculos 

de sol; baterias eléctricas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182940

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

[730]  Requerente : CREATIONS DE VERSAIL-

LES S.A.R.L.

  Endereço : 6 rue de Braque 75003 Paris

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Impressos; publicações impressas; 

revistas (periódicas); jornais; catálogos; postais; carta-

zes; periódicos; aparelhos e máquinas de encadernação 

(material de escritório); fotografias (impressas); artigos 

de papelaria; materiais de desenho; pincéis; material 

de ensino à excepção dos aparelhos; sacos (bolsas) em 

papel ou em matérias plásticas para embalagem; carac-

téres de tipografia; clichés para tipografia; clipes para 

dinheiro; bolsas para passaportes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182941

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

[730]  Requerente : CREATIONS DE VERSAIL-

LES S.A.R.L.

  Endereço : 6 rue de Braque 75003 Paris

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro não trabalhado ou semi-tra-

balhado; carteiras de bolso; pastas escolares; porta-

cartões (pastas); cofres de viagem (artigos em couro); 

mochilas; sacos de rede para compras; pastas (malas); 

malas de mão; estojos de viagem (artigos em couro); 

arcas (bagagem); estojos (caixinhas) para artigos de 

higiene pessoal; sacos de desporto; sacos; guarnições 

em couro para mobília; correias em couro para usar a 

tiracolo; chapéus-de-chuva; bengalas; vestuário para 

animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184642

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, NY, 

United States of America, 10504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção; serviços de 

reparação e instalação de computadores; manutenção 

de hardware de computador; manutenção de compu-

tadores por programadores; reparação de computa-

dores por programadores; instalação e manutenção 

de hardware de computador para redes informáticas; 

serviços de suporte técnico, nomeadamente resolução 

de problemas sob forma de serviços de manutenção e 

reparação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Maurícia

N.º MU/M/2021/033264

[210]  N.º : N/184648

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, NY, 

United States of America, 10504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção; serviços de 

reparação e instalação de computadores; manutenção 

de hardware de computador; manutenção de compu-

tadores por programadores; reparação de computa-

dores por programadores; instalação e manutenção 

de hardware de computador para redes informáticas; 

serviços de suporte técnico, nomeadamente resolução 
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de problemas sob forma de serviços de manutenção e 

reparação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/15  França

N.º 214755605

[210]  N.º : N/185233

[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 : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas accionadas eletricamente; motores e enge-

nhos, excepto para veículos terrestres; componentes de 

acoplamento e transmissão de máquinas (excepto para 

veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem ser 

accionados manualmente; incubadoras para ovos; má-

quinas automáticas de vendas; peças de máquinas de 

alinhamento de quadros (frame alignment machines) e 

peças estruturais de substituição para os mesmos, para 

veículos; distribuidores para motores de veículos; fil-

tradores de ar para veículos motorizados e máquinas; 

cilindros de motor para veículos; geradores para veí-

culos terrestres; dispositivos de ignição para motores e 

veículos terrestres; acessórios para veículos, nomeada-

mente, garras (grapple buckets) e lâminas para mover 

terra e objectos soltos; compressores hidráulicos [má-

quinas] para veículos e compressores de ar [máquinas] 

para veículos; peças para veículos terrestres, nomeada-

mente cabos para velas de ignição; bombas de combus-

tível para veículos terrestres; colectores como peças de 

sistemas de escape de veículos; bombas de combustível 

para veículos terrestres; bombas de água para veículos 

terrestres; peças de veículos, nomeadamente válvulas 

de potência para carburadores; peças de veículos, no-

meadamente coberturas de cames; peças de veículos, 

nomeadamente, colectores de admissão; peças de 

máquinas ou motores, nomeadamente, protectores de 

cames de motores; peças de veículos, nomeadamente, 

caixas (invólucros) para motores; peças de motores de 

veículos, nomeadamente, braços oscilantes; peças de 

veículos, nomeadamente, bielas de comando; peças de 

motores de veículos, nomeadamente, arrefecedores de 

óleo; peças de motores de veículos, nomeadamente, 

válvulas de ventilação positiva do cárter para motores; 

partes de motores de veículos, nomeadamente, tampas 

e tampões de depósitos de óleo; partes de motores 

de veículos, nomeadamente, recipientes de óleo; si-

lenciadores sendo peças de sistemas de escape; peças 

para motores de combustão interna, nomeadamente 

bielas; peças de motores mecânicos para veículos 

terrestres; correias de distribuição para motores de 

veículos terrestres; bombas de combustível para mo-

tores de veículos terrestres; alternadores para veículos 

terrestres; geradores eléctricos; peças de veículos, 

nomeadamente, carburadores; peças para injetores 

de combustível para motores de veículos terrestres e 

náuticos; compressores de ar para veículos; cilindros 

de motor para veículos; motores de limpa pára-brisas 

para veículos marítimos ou terrestres; peças para mo-

tores de veículos, nomeadamente refrigeradores de ar 

de carga (refrigeradores internos) e respectivas peças 

componentes; peças de motor de veículos, nomeada-

mente refrigeradores internos; cabos de ignição para 

veículos terrestres; tubos de escape para veículos ter-

restres; unidades de conversão catalítica para escapes 

de veículos; ignições electrónicas para veículos; juntas 

metálicas para motores de veículos; filtros de combus-

tível para motores de veículos; válvulas de eixos para 

motores de veículos; radiadores para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185235

[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 : 35

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

nistração de negócios; serviços de escritório; serviços 

comerciais, nomeadamente, operação de sistemas 

de baterias eléctricas compostas com software e fir-

mware para fins comerciais, e serviços de consultoria 

empresarial relacionados com os mesmos; serviços 

retalhistas relacionados com veículos terrestres e veí-
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culos; lojas de venda a retalho, pontos de venda, e lojas 

pop-up no domínio dos veículos terrestres e veículos; 

serviços de consultoria empresarial, nomeadamente, 

prestação de assistência no desenvolvimento de estra-

tégias empresariais; consultoria comercial/empresarial 

no domínio da eficiência energética relativa à energia 

solar e às energias renováveis; prestação de serviços de 

aconselhamento e consultoria em matéria de compras 

aos consumidores para a aquisição de veículos terres-

tres; prestação de um serviço de informação em linha 

de directório com informações comerciais relativas a 

veículos e estações de carregamento; serviços de negó-

cios comerciais de combustíveis no domínio das frotas; 

serviços de gestão de frotas na natureza de rastreio de 

veículos da frota para fins comerciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185237

[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 : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção; serviços de ins-

talação e reparação; serviços de extração mineira, per-

furação de petróleo e de gás; serviços de instalação, 

manutenção e reparação, e actualização de aparelhos 

de baterias eléctricas sem fios, e consultoria relacio-

nada com os mesmos, para o armazenamento e des-

carga de electricidade armazenada para estabilizar e 

satisfazer a procura de electricidade e os objectivos de 

utilização; serviços de fornecimento de manutenção e 

reparação de veículos; consulta de reparação de veícu-

los; consulta de manutenção de veículos; carregamento 

de baterias de veículos; serviços de estações de recarga 

de veículos; reparação e manutenção de veículos; por-

menores de veículos; estações de serviço de veículos; 

pintura de veículos; serviços de estações de recarga 

de veículos eléctricos; serviços de manutenção de veí-

culos para frota de transporte; serviços de assistência 

rodoviária de emergência (reparação), nomeadamente, 

resposta a pedidos de assistência rodoviária, mudança 

de pneus furados, carregamento de baterias de emer-

gência; construção de edifícios; serviços de reparação; 

serviços de instalação; manutenção (serviço), e repara-

ção de veículos automóveis eléctricos especializados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185239

[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 : 40

[511]  Serviços : Tratamento de materiais; reciclagem 

de resíduos e lixo; purificação do ar e tratamento de 

água; serviços de impressão; preservação de alimentos 

e bebidas; aluguer de geradores eléctricos; acabamen-

to em acrílico de veículos; fabrico por encomenda de 

veículos automóveis eléctricos especializados; serviços 

de personalização de veículos, nomeadamente, cons-

trução de veículos personalizados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185241

[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 : 42

[511]  Serviços : Serviços de ciência e tecnologia e de 

pesquisa e concepção relacionados com os mesmos; 

serviços de análise industrial, pesquisa industrial e 

concepção industrial; serviços de controlo de qualida-

de e autenticação; serviços de concepção e desenvol-

vimento de hardware e software informático; forneci-

mento de software informático não descarregáveis on-

-line para monitorização de veículos para assegurar o 

bom funcionamento; fornecimento de software infor-

mático não descarregável on-line para monitorização 

remota do funcionamento, desempenho e eficiência 

dos veículos eléctricos; serviços de fornecimento de 

software não descarregável utilizado para análise pre-



N.º 3 — 19-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 487

dictiva da carga e manutenção de veículos eléctricos, 

e análise predictiva das necessidades dos consumido-

res; serviços de concepção de engenharia; serviços de 

consultoria no desenvolvimento de produtos; serviços 

de consultoria no domínio da concepção de veículos 

para terceiros; consultoria no domínio da engenharia; 

serviços de monitorização de aparelhos de baterias 

eléctricas ligadas sem fios com firmware e software 

incorporado para armazenamento e fornecimento de 

electricidade para assegurar o funcionamento e pro-

gramação adequados para satisfazer as necessidades 

de eléctricas e os objectivos de utilização; serviços de 

concepção de sistemas de baterias eléctricas compos-

tas por aparelhos de baterias eléctricas ligadas sem 

fios e software de apoio, tudo para armazenamento 

e descarga de electricidade armazenada, a fim de 

optimizar a eficiência da concepção, programação 

e configuração dos referidos sistemas, e serviços de 

consultoria relacionados com os mesmos; serviço de 

software como serviço (SAAS) com software infor-

mático para monitorização, optimização, e regulação 

do armazenamento e descarga de energia armazenada 

de e para aparelhos de baterias eléctricas ligadas sem 

fios; fornecimento de software online não descarregá-

vel para monitorização, optimização e regulação do 

armazenamento e descarga de energia armazenada de 

e para aparelhos de baterias eléctricas ligadas sem fios; 

serviço de gestão de software e firmware incorporado 

em aparelhos de bateria eléctrica ligados sem fios para 

o armazenamento e descarga de electricidade arma-

zenada através da programação e configuração de sof-

tware informático para aparelhos de bateria eléctrica; 

instalação, manutenção, e reparação e actualização 

de software e firmware de computador remotamente 

actualizável, incorporado em aparelhos de baterias 

eléctricas ligadas sem fios, e consultoria relacionada 

com os mesmos, para o armazenamento e descarga de 

electricidade armazenada para estabilizar e satisfazer 

a procura de electricidade e os objectivos de utiliza-

ção; serviços de inspecção de veículos para veículos 

novos e usados para pessoas que compram e vendem 

seus veículos; serviços de inspecção de veículos moto-

rizados para testar o desempenho em estrada; serviços 

de concepção de peças para veículos motorizados; 

fornecimento de acesso a software informático não 

descarregável relacionado com gestão de frotas de ve-

ículos; fornecimento de acesso a software informático 

não descarregável para a gestão da compra, financia-

mento, arrendamento, seguro, segurança e diagnóstico 

para veículo; concepção e desenvolvimento de veículos 

automóveis eléctricos especializados; consultoria no 

domínio da eficiência energética relativa à energia so-

lar e às energias renováveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185243

[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 : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas accionadas eletricamente; motores e enge-

nhos, excepto para veículos terrestres; componentes de 

acoplamento e transmissão de máquinas (excepto para 

veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem ser 

accionados manualmente; incubadoras para ovos; má-

quinas automáticas de vendas; peças de máquinas de 

alinhamento de quadros (frame alignment machines) e 

peças estruturais de substituição para os mesmos, para 

veículos; distribuidores para motores de veículos; fil-

tradores de ar para veículos motorizados e máquinas; 

cilindros de motor para veículos; geradores para veí-

culos terrestres; dispositivos de ignição para motores e 

veículos terrestres; acessórios para veículos, nomeada-

mente, garras (grapple buckets) e lâminas para mover 

terra e objectos soltos; compressores hidráulicos [má-

quinas] para veículos e compressores de ar [máquinas] 

para veículos; peças para veículos terrestres, nomeada-

mente cabos para velas de ignição; bombas de combus-

tível para veículos terrestres; colectores como peças de 

sistemas de escape de veículos; bombas de combustível 

para veículos terrestres; bombas de água para veículos 

terrestres; peças de veículos, nomeadamente válvulas 

de potência para carburadores; peças de veículos, no-

meadamente coberturas de cames; peças de veículos, 

nomeadamente, colectores de admissão; peças de 

máquinas ou motores, nomeadamente, protectores de 

cames de motores; peças de veículos, nomeadamente, 

caixas (invólucros) para motores; peças de motores de 

veículos, nomeadamente, braços oscilantes; peças de 

veículos, nomeadamente, bielas de comando; peças de 

motores de veículos, nomeadamente, arrefecedores de 
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óleo; peças de motores de veículos, nomeadamente, 

válvulas de ventilação positiva do cárter para motores; 

partes de motores de veículos, nomeadamente, tampas 

e tampões de depósitos de óleo; partes de motores 

de veículos, nomeadamente, recipientes de óleo; si-

lenciadores sendo peças de sistemas de escape; peças 

para motores de combustão interna, nomeadamente 

bielas; peças de motores mecânicos para veículos 

terrestres; correias de distribuição para motores de 

veículos terrestres; bombas de combustível para mo-

tores de veículos terrestres; alternadores para veículos 

terrestres; geradores eléctricos; peças de veículos, 

nomeadamente, carburadores; peças para injetores 

de combustível para motores de veículos terrestres e 

náuticos; compressores de ar para veículos; cilindros 

de motor para veículos; motores de limpa pára-brisas 

para veículos marítimos ou terrestres; peças para mo-

tores de veículos, nomeadamente refrigeradores de ar 

de carga (refrigeradores internos) e respectivas peças 

componentes; peças de motor de veículos, nomeada-

mente refrigeradores internos; cabos de ignição para 

veículos terrestres; tubos de escape para veículos ter-

restres; unidades de conversão catalítica para escapes 

de veículos; ignições electrónicas para veículos; juntas 

metálicas para motores de veículos; filtros de combus-

tível para motores de veículos; válvulas de eixos para 

motores de veículos; radiadores para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185245

[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 : 35

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

nistração de negócios; serviços de escritório; serviços 

comerciais, nomeadamente, operação de sistemas de 

baterias eléctricas compostas com software e firmware 

para fins comerciais, e serviços de consultoria empre-

sarial relacionados com os mesmos; serviços retalhis-

tas relacionados com veículos terrestres e veículos; 

lojas de venda a retalho, pontos de venda, e lojas pop-

-up no domínio dos veículos terrestres e veículos; 

serviços de consultoria empresarial, nomeadamente, 

prestação de assistência no desenvolvimento de estra-

tégias empresariais; consultoria comercial/empresarial 

no domínio da eficiência energética relativa à energia 

solar e às energias renováveis; prestação de serviços de 

aconselhamento e consultoria em matéria de compras 

aos consumidores para a aquisição de veículos terres-

tres; prestação de um serviço de informação em linha 

de directório com informações comerciais relativas a 

veículos e estações de carregamento; serviços de negó-

cios comerciais de combustíveis no domínio das frotas; 

serviços de gestão de frotas na natureza de rastreio de 

veículos da frota para fins comerciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185247

[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 : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção; serviços de ins-

talação e reparação; serviços de extração mineira, per-

furação de petróleo e de gás; serviços de instalação, 

manutenção e reparação, e actualização de aparelhos 

de baterias eléctricas sem fios, e consultoria relacio-

nada com os mesmos, para o armazenamento e des-

carga de electricidade armazenada para estabilizar e 

satisfazer a procura de electricidade e os objectivos de 

utilização; serviços de fornecimento de manutenção e 

reparação de veículos; consulta de reparação de veícu-

los; consulta de manutenção de veículos; carregamento 

de baterias de veículos; serviços de estações de recarga 

de veículos; reparação e manutenção de veículos; por-

menores de veículos; estações de serviço de veículos; 

pintura de veículos; serviços de estações de recarga 

de veículos eléctricos; serviços de manutenção de veí-

culos para frota de transporte; serviços de assistência 

rodoviária de emergência (reparação), nomeadamente, 

resposta a pedidos de assistência rodoviária, mudança 
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de pneus furados, carregamento de baterias de emer-

gência; construção de edifícios; serviços de reparação; 

serviços de instalação; manutenção (serviço), e repara-

ção de veículos automóveis eléctricos especializados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185249

[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 : 40

[511]  Serviços : Tratamento de materiais; reciclagem 

de resíduos e lixo; purificação do ar e tratamento de 

água; serviços de impressão; preservação de alimentos 

e bebidas; aluguer de geradores eléctricos; acabamen-

to em acrílico de veículos; fabrico por encomenda de 

veículos automóveis eléctricos especializados; serviços 

de personalização de veículos, nomeadamente, cons-

trução de veículos personalizados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185251

[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 : 42

[511]  Serviços : Serviços de ciência e tecnologia e de 

pesquisa e concepção relacionados com os mesmos; 

serviços de análise industrial, pesquisa industrial e 

concepção industrial; serviços de controlo de qualida-

de e autenticação; serviços de concepção e desenvol-

vimento de hardware e software informático; forneci-

mento de software informático não descarregáveis on-

-line para monitorização de veículos para assegurar o 

bom funcionamento; fornecimento de software infor-

mático não descarregável on-line para monitorização 

remota do funcionamento, desempenho e eficiência 

dos veículos eléctricos; serviços de fornecimento de 

software não descarregável utilizado para análise pre-

dictiva da carga e manutenção de veículos eléctricos, 

e análise predictiva das necessidades dos consumido-

res; serviços de concepção de engenharia; serviços de 

consultoria no desenvolvimento de produtos; serviços 

de consultoria no domínio da concepção de veículos 

para terceiros; consultoria no domínio da engenharia; 

serviços de monitorização de aparelhos de baterias 

eléctricas ligadas sem fios com firmware e software 

incorporado para armazenamento e fornecimento de 

electricidade para assegurar o funcionamento e pro-

gramação adequados para satisfazer as necessidades 

de eléctricas e os objectivos de utilização; serviços de 

concepção de sistemas de baterias eléctricas compos-

tas por aparelhos de baterias eléctricas ligadas sem 

fios e software de apoio, tudo para armazenamento 

e descarga de electricidade armazenada, a fim de 

optimizar a eficiência da concepção, programação 

e configuração dos referidos sistemas, e serviços de 

consultoria relacionados com os mesmos; serviço de 

software como serviço (SAAS) com software infor-

mático para monitorização, optimização, e regulação 

do armazenamento e descarga de energia armazenada 

de e para aparelhos de baterias eléctricas ligadas sem 

fios; fornecimento de software online não descarregá-

vel para monitorização, optimização e regulação do 

armazenamento e descarga de energia armazenada de 

e para aparelhos de baterias eléctricas ligadas sem fios; 

serviço de gestão de software e firmware incorporado 

em aparelhos de bateria eléctrica ligados sem fios para 

o armazenamento e descarga de electricidade arma-

zenada através da programação e configuração de sof-

tware informático para aparelhos de bateria eléctrica; 

instalação, manutenção, e reparação e actualização 

de software e firmware de computador remotamente 

actualizável, incorporado em aparelhos de baterias 

eléctricas ligadas sem fios, e consultoria relacionada 

com os mesmos, para o armazenamento e descarga de 

electricidade armazenada para estabilizar e satisfazer 

a procura de electricidade e os objectivos de utiliza-

ção; serviços de inspecção de veículos para veículos 

novos e usados para pessoas que compram e vendem 

seus veículos; serviços de inspecção de veículos moto-

rizados para testar o desempenho em estrada; serviços 
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de concepção de peças para veículos motorizados; 

fornecimento de acesso a software informático não 

descarregável relacionado com gestão de frotas de ve-

ículos; fornecimento de acesso a software informático 

não descarregável para a gestão da compra, financia-

mento, arrendamento, seguro, segurança e diagnóstico 

para veículo; concepção e desenvolvimento de veículos 

automóveis eléctricos especializados; consultoria no 

domínio da eficiência energética relativa à energia so-

lar e às energias renováveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185782

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

[730]  Requerente : LABORATOIRES LA PRAI-

RIE SA

  E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswil, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos; utensílios de 

toilette; bolsas de toucador; pentes e esponjas; escovas; 

pincéis para maquilhagem; colheres para uso cosmé-

tico; espátulas para uso cosmético; vaporizadores de 

perfume.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185783

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

[730]  Requerente : LABORATOIRES LA PRAI-

RIE SA

  E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswil, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; produtos para limpar a pele; 

perfumaria, óleos essenciais; maquilhagem; sabonetes 

não medicinais; preparações e tratamentos não medi-

cinais para o cabelo; desodorizantes e antitranspiran-

tes para uso pessoal; preparações de proteção solar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185785

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

[730]  Requerente : LABORATOIRES LA PRAI-

RIE SA

  E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswil, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos; utensílios de 

toilette; bolsas de toucador; pentes e esponjas; escovas; 

pincéis para maquilhagem; colheres para uso cosmé-

tico; espátulas para uso cosmético; vaporizadores de 

perfume.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185786

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

[730]  Requerente : LABORATOIRES LA PRAI-

RIE SA

  E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswil, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; produtos para limpar a pele; 

perfumaria, óleos essenciais; maquilhagem; sabonetes 

não medicinais; preparações e tratamentos não medi-

cinais para o cabelo; desodorizantes e antitranspiran-

tes para uso pessoal; preparações de proteção solar.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185802

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e médicas, 

vacinas; dispositivos médicos vendidos pré-carregados 

com preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186521

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186522

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186523

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186536

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C
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[210]  N.º : N/186537

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186538

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186591

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186592

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186593

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186595

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186596

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186597

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186598

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186603

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/186604

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186793

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

[730]  Requerente : MILLION MILES FOOD MA-

NUFACTURING SDN. BHD.

  Endereço : No. 29, Jalan Tiara Sentral 1, Kawasan 

Perindustrian Nilai Utama, 71800 Nilai, Negeri Sem-

bilan, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186794

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

[730]  Requerente : MILLION MILES FOOD MA-

NUFACTURING SDN. BHD.

  Endereço : No. 29, Jalan Tiara Sentral 1, Kawasan 

Perindustrian Nilai Utama, 71800 Nilai, Negeri Sem-

bilan, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186945

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187058

[220]  Data de pedido : 2021/08/27

[730]  Requerente : 

 Beauty Design Inc.

  Endereço : 19 5

804

 #804 Yamate-mansion, 19-5, Udagawacho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0042 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 



N.º 3 — 19-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 495

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/187177

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

[730]  Requerente : International Business Machines 

Corporation

  Endereço : New Orchard Road, Armonk, NY, 

United States of America, 10504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção; serviços de 

reparação e instalação de computadores; manutenção 

de hardware de computador; manutenção de compu-

tadores por programadores; reparação de computa-

dores por programadores; instalação e manutenção 

de hardware de computador para redes informáticas; 

serviços de suporte técnico, nomeadamente resolução 

de problemas sob forma de serviços de manutenção e 

reparação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187333

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

[730]  Requerente : 

 Roraj Trade LLC

  Endereço : 90071, , 

400 800

 400 South Hope Street, Suite 800, Los Angeles, Cali-

fornia 90071, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/05  China

N.º 54057058

[210]  N.º : N/187676

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : PREMIUM BEVERAGES IN-

TERNATIONAL B.V.

  Endereço : Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 

ZD Amsterdam, Holanda

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas; kvas (bebidas 

sem álcool); bebidas energéticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187954

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

[730]  Requerente : Buzzballz, LLC

  Endereço : 2114 McDaniel Drive, Carrollton, 

Texas 75006, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excluindo cerve-

ja); bebidas alcoólicas aromatizadas à base de malte 

excepto cervejas; bebidas alcoólicas, nomeadamente, 

bebidas alcoólicas misturadas ou vinho misturado com 

aguardente (rum)/cola (coke), gin e água tónica, vodka 

tónica, martinis, whisky sour, cosmopolitan (bebi-

da alcoólica), Manhattan (bebida alcoólica), mojito 

(bebida alcoólica), vinho tinto, vinho branco, vinho 

rosa, scotch e água, scotch e soda, margaritas (bebida 

alcoólica), e outras bebidas alcoólicas mistas; misturas 

de cocktails alcoólicos; bebidas alcoólicas, nomeada-

mente, bebidas à base de bebidas espirituosas; bebidas 

alcoólicas de malte excepto cerveja; bebidas alcoólicas 

de malte aromatizadas, excepto cervejas; cocktails à 

base de malte; bebidas alcoólicas prontas a beber, ex-

cepto à base de cerveja; bebidas alcoólicas contendo 

frutas; vinho; vinhos de fruta; bebidas espirituosas; co-
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cktails congelados e outras bebidas alcoólicas (excepto 

cervejas).

[554]  Marca : 

[571]  Descrição da marca : A marca é um recipiente 

redondo, com uma tampa metálica no topo e uma base 

inferior plana com saliências que sobem para dentro 

do recipiente. O requerente reivindica a forma do reci-

piente como um elemento da marca.

[210]  N.º : N/187987

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

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

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

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

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

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

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

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

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

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

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmeras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

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

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

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

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 
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para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electró-

nicos para utilização com todos os produtos atrás 

referidos; interfaces para computadores, periféricos 

para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos 

digitais móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, 

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

tores e gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã 

adaptados a monitores de computador; capas, sacos, 

estojos, capas protectoras, correias e cordões para 

computadores, telemóveis, dispositivos electrónicos 

digitais móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, 

auscultadores, codificadores / descodificadores (set-top 

boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas 

para selfies (monopods manuais); carregadores de ba-

teria para cigarros electrónicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, azul e branco.

[300]  Prioridade : 2021/03/26  Jamaica

N.º 82972

[210]  N.º : N/187990

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bolsas tricotadas (não sendo em me-

tais preciosos) para embalagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/596,813

[210]  N.º : N/188006

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188008

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188015

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188017

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 192C

297C

[210]  N.º : N/188024

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188026

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  Endereço : P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Isalnds

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188033

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

[730]  Requerente : 

 CHI FOR EST T ECH NOLOGY (SINGA POR E) 

PTE. LTD.

  Endere ç o : 120 #13-01 

068913

 120 Robinson Road #13-01 Singapore 068913

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188034

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

[730]  Requerente : 

 CHI FOR EST T ECH NOLOGY (SINGA POR E) 

PTE. LTD.
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  Endere ç o : 120 #13-01 

068913

 120 Robinson Road #13-01 Singapore 068913

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188035

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

[730]  Requerente : 

 CHI FOR EST T ECH NOLOGY (SINGA POR E) 

PTE. LTD.

  Endere ç o : 120 #13-01 

068913

 120 Robinson Road #13-01 Singapore 068913

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188036

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

[730]  Requerente : 

 CHI FOR EST T ECH NOLOGY (SINGA POR E) 

PTE. LTD.

  Endere ç o : 120 #13-01 

068913

 120 Robinson Road #13-01 Singapore 068913

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188037

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

[730]  Requerente : 

 CHI FOR EST T ECH NOLOGY (SINGA POR E) 

PTE. LTD.

  Endere ç o : 120 #13-01 

068913

 120 Robinson Road #13-01 Singapore 068913

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188038

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

[730]  Requerente : 

 CHI FOR EST T ECH NOLOGY (SINGA POR E) 

PTE. LTD.

  Endere ç o : 120 #13-01 

068913

 120 Robinson Road #13-01 Singapore 068913

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188039

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

 CHI FOR EST T ECH NOLOGY (SINGA POR E) 

PTE. LTD.

  Endere ç o : 120 #13-01 

068913

 120 Robinson Road #13-01 Singapore 068913

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188040

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

[730]  Requerente : 

 CHI FOR EST T ECH NOLOGY (SINGA POR E) 

PTE. LTD.

  Endere ç o : 120 #13-01 

068913

 120 Robinson Road #13-01 Singapore 068913

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188065

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

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/22  Reino Unido

N.º UK00003672211

[210]  N.º : N/188066

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

[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 : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/22  Reino Unido

N.º UK00003672211

[210]  N.º : N/188067

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

[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 : 35

[511]  Serv iços : 

DV D

T
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/22  Reino Unido

N.º UK00003672211

[210]  N.º : N/188068

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

[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 : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/22  Reino Unido

N.º UK00003672211

[210]  N.º : N/188077

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

[730]  Requerente : 

 Jeunesse Global Group Limited

  Endereço : 79

7

 7th Floor, China Minmetals Tower, No. 79 Chatham 

Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188078

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

[730]  Requerente : 

 Jeunesse Global Group Limited

  Endereço : 79

7

 7th Floor, China Minmetals Tower, No. 79 Chatham 

Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188377

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : Martin-Logan, Ltd.

  Endereço : 2101 Delaware Street, Lawrence, KS 

66046 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188383

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

USB
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3D

USB

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/12  China

N.º 55127475

[210]  N.º : N/188384

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/02  China

N.º 54903832

[210]  N.º : N/188385

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/02  China

N.º 54923034

[210]  N.º : N/188386

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/02  China

N.º 54923130

[210]  N.º : N/188387

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/02  China

N.º 54913911

[210]  N.º : N/188388

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/02  China

N.º 54920126

[210]  N.º : N/188391

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/22  China

N.º 57916716

[210]  N.º : N/188392

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/22  China

N.º 57919098

[210]  N.º : N/188393

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/22  China

N.º 57920989

[210]  N.º : N/188584

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Loiça de porcelana para uso na deco-

ração de mesas, serviços de mesa em porcelana, nome-

adamente pratos de mesa, decantadores, jarros, cháve-

nas, pires, canecas, chaleiras, cafeteiras (não elétricas), 

pratos, saladeiras, tigelas, açucareiros, recipiente para 

creme, copos para frutas, terrinas para sopa, loiça de 

porcelana para uso na decoração de mesas, nomeada-

mente objectos decorativos em porcelana (taças feitas 

de porcelana e tabuleiros para uso doméstico), centros 

de mesa, louça em barro para uso na decoração de me-

sas, vasos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/06  França

N.º 214751887

[210]  N.º : N/188623

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : Roberta’s Pizza, LLC

  Endereço : 261 Moore Street, Brooklyn, New 

York 11206 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pizzas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188624

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : Roberta’s Pizza, LLC

  Endereço : 261 Moore Street, Brooklyn, New 

York 11206 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pizzas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188625

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : Roberta’s Pizza, LLC

  Endereço : 261 Moore Street, Brooklyn, New 

York 11206 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pizzas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188626

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : Roberta’s Pizza, LLC

  Endereço : 261 Moore Street, Brooklyn, New 

York 11206 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pizzas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188627

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : Roberta’s Pizza, LLC

  Endereço : 261 Moore Street, Brooklyn, New 

York 11206 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pizzas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188628

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : Roberta’s Pizza, LLC

  Endereço : 261 Moore Street, Brooklyn, New 

York 11206 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pizzas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188629

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : Roberta’s Pizza, LLC

  Endereço : 261 Moore Street, Brooklyn, New 

York 11206 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de catering e serviços de res-

taurantes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores amarela, verme-

lho, tal como representadas na figura.

[210]  N.º : N/188673

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Programas de computador; software 

de computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; aplicações de software descarregáveis 

para telefones inteligentes; software descarregável 

como dispositivo médico [SaMD].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188674

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188675

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha; plataforma como 

serviço [PaaS]; software como serviço [SaaS].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188676

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos e fornecimento de 

informações e aconselhamento relacionados com os 

mesmos; serviços de terapia e fornecimento de infor-

mações e aconselhamento relacionados com os mes-

mos; fornecimento de informações médicas; serviços 

de tratamento médico e fornecimento de informações 

e aconselhamento relacionados com os mesmos; ser-

viços de aconselhamento médico e fornecimento de 

informações e conselhos relacionados com os mesmos; 

serviços de reabilitação de pacientes com doenças 

mentais e fornecimento de informações e conselhos 

relacionados com os mesmos; serviços de psicoterapia 

e fornecimento de informações e conselhos relacio-

nados com os mesmos; serviços de terapia cognitiva e 

fornecimento de informações e conselhos relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188677

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

de computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; aplicações de software descarregáveis 

para telefones inteligentes; software descarregável 

como dispositivo médico [SaMD].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188678

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos médicos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188679

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha; plataforma como 

serviço [PaaS]; software como serviço [SaaS].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188680

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos e fornecimento de 

informações e aconselhamento relacionados com os 

mesmos; serviços de terapia e fornecimento de infor-

mações e aconselhamento relacionados com os mes-

mos; fornecimento de informações médicas; serviços 

de tratamento médico e fornecimento de informações 

e aconselhamento relacionados com os mesmos; ser-

viços de aconselhamento médico e fornecimento de 

informações e conselhos relacionados com os mesmos; 

serviços de reabilitação de pacientes com doenças 

mentais e fornecimento de informações e conselhos 

relacionados com os mesmos; serviços de psicoterapia 

e fornecimento de informações e conselhos relacio-

nados com os mesmos; serviços de terapia cognitiva e 

fornecimento de informações e conselhos relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188681

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

de computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; aplicações de software descarregáveis 

para telefones inteligentes; software descarregável 

como dispositivo médico [SaMD].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188682

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188683

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha; plataforma como 

serviço [PaaS]; software como serviço [SaaS].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188684

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44
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[511]  Serviços : Serviços médicos e fornecimento de 

informações e aconselhamento relacionados com os 

mesmos; serviços de terapia e fornecimento de infor-

mações e aconselhamento relacionados com os mes-

mos; fornecimento de informações médicas; serviços 

de tratamento médico e fornecimento de informações 

e aconselhamento relacionados com os mesmos; ser-

viços de aconselhamento médico e fornecimento de 

informações e conselhos relacionados com os mesmos; 

serviços de reabilitação de pacientes com doenças 

mentais e fornecimento de informações e conselhos 

relacionados com os mesmos; serviços de psicoterapia 

e fornecimento de informações e conselhos relacio-

nados com os mesmos; serviços de terapia cognitiva e 

fornecimento de informações e conselhos relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188685

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

de computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; aplicações de software descarregáveis 

para telefones inteligentes; software descarregável 

como dispositivo médico [SaMD].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188686

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188687

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha; plataforma como 

serviço [PaaS]; software como serviço [SaaS].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188688

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos e fornecimento de 

informações e aconselhamento relacionados com os 

mesmos; serviços de terapia e fornecimento de infor-

mações e aconselhamento relacionados com os mes-

mos; fornecimento de informações médicas; serviços 

de tratamento médico e fornecimento de informações 

e aconselhamento relacionados com os mesmos; ser-

viços de aconselhamento médico e fornecimento de 

informações e conselhos relacionados com os mesmos; 

serviços de reabilitação de pacientes com doenças 

mentais e fornecimento de informações e conselhos 

relacionados com os mesmos; serviços de psicoterapia 

e fornecimento de informações e conselhos relacio-

nados com os mesmos; serviços de terapia cognitiva e 

fornecimento de informações e conselhos relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188689

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

de computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; aplicações de software descarregáveis 

para telefones inteligentes; software descarregável 

como dispositivo médico [SaMD].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188690

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188691

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha; plataforma como 

serviço [PaaS]; software como serviço [SaaS].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188692

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos e fornecimento de 

informações e aconselhamento relacionados com os 

mesmos; serviços de terapia e fornecimento de infor-

mações e aconselhamento relacionados com os mes-

mos; fornecimento de informações médicas; serviços 

de tratamento médico e fornecimento de informações 

e aconselhamento relacionados com os mesmos; ser-

viços de aconselhamento médico e fornecimento de 

informações e conselhos relacionados com os mesmos; 

serviços de reabilitação de pacientes com doenças 

mentais e fornecimento de informações e conselhos 

relacionados com os mesmos; serviços de psicoterapia 

e fornecimento de informações e conselhos relacio-

nados com os mesmos; serviços de terapia cognitiva e 

fornecimento de informações e conselhos relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188693

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

de computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; aplicações de software descarregáveis 

para telefones inteligentes; software descarregável 

como dispositivo médico [SaMD].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188694

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188695

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha; plataforma como 

serviço [PaaS]; software como serviço [SaaS].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188696

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos e fornecimento de 

informações e aconselhamento relacionados com os 

mesmos; serviços de terapia e fornecimento de infor-

mações e aconselhamento relacionados com os mes-

mos; fornecimento de informações médicas; serviços 

de tratamento médico e fornecimento de informações 

e aconselhamento relacionados com os mesmos; ser-

viços de aconselhamento médico e fornecimento de 

informações e conselhos relacionados com os mesmos; 

serviços de reabilitação de pacientes com doenças 

mentais e fornecimento de informações e conselhos 

relacionados com os mesmos; serviços de psicoterapia 

e fornecimento de informações e conselhos relacio-

nados com os mesmos; serviços de terapia cognitiva e 

fornecimento de informações e conselhos relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188697

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

de computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; aplicações de software descarregáveis 

para telefones inteligentes; software descarregável 

como dispositivo médico [SaMD].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188698

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188699

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha; plataforma como 

serviço [PaaS]; software como serviço [SaaS].
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188700

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos e fornecimento de 

informações e aconselhamento relacionados com os 

mesmos; serviços de terapia e fornecimento de infor-

mações e aconselhamento relacionados com os mes-

mos; fornecimento de informações médicas; serviços 

de tratamento médico e fornecimento de informações 

e aconselhamento relacionados com os mesmos; ser-

viços de aconselhamento médico e fornecimento de 

informações e conselhos relacionados com os mesmos; 

serviços de reabilitação de pacientes com doenças 

mentais e fornecimento de informações e conselhos 

relacionados com os mesmos; serviços de psicoterapia 

e fornecimento de informações e conselhos relacio-

nados com os mesmos; serviços de terapia cognitiva e 

fornecimento de informações e conselhos relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188701

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

de computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; aplicações de software descarregáveis 

para telefones inteligentes; software descarregável 

como dispositivo médico [SaMD].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188702

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188703

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha; plataforma como 

serviço [PaaS]; software como serviço [SaaS].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188704

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos e fornecimento de 

informações e aconselhamento relacionados com os 

mesmos; serviços de terapia e fornecimento de infor-

mações e aconselhamento relacionados com os mes-

mos; fornecimento de informações médicas; serviços 

de tratamento médico e fornecimento de informações 

e aconselhamento relacionados com os mesmos; ser-

viços de aconselhamento médico e fornecimento de 

informações e conselhos relacionados com os mesmos; 

serviços de reabilitação de pacientes com doenças 

mentais e fornecimento de informações e conselhos 

relacionados com os mesmos; serviços de psicoterapia 
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e fornecimento de informações e conselhos relacio-

nados com os mesmos; serviços de terapia cognitiva e 

fornecimento de informações e conselhos relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188705

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

de computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; aplicações de software descarregáveis 

para telefones inteligentes; software descarregável 

como dispositivo médico [SaMD].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188706

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188707

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha; plataforma como 

serviço [PaaS]; software como serviço [SaaS].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188708

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

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos e fornecimento de 

informações e aconselhamento relacionados com os 

mesmos; serviços de terapia e fornecimento de infor-

mações e aconselhamento relacionados com os mes-

mos; fornecimento de informações médicas; serviços 

de tratamento médico e fornecimento de informações 

e aconselhamento relacionados com os mesmos; ser-

viços de aconselhamento médico e fornecimento de 

informações e conselhos relacionados com os mesmos; 

serviços de reabilitação de pacientes com doenças 

mentais e fornecimento de informações e conselhos 

relacionados com os mesmos; serviços de psicoterapia 

e fornecimento de informações e conselhos relacio-

nados com os mesmos; serviços de terapia cognitiva e 

fornecimento de informações e conselhos relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188720

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

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

  Endereço : Via Rossini, 40 - 21011 Casorate Sem-

pione (VA), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade, gestão de negócios comer-

ciais, administração comercial, trabalhos de escritório, 

serviços de franchising, assessoria e assistência em 

gestão comercial, organização e promoção de vendas, 

assessoria e assistência comercial relativamente à or-
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ganização e à direcção de armazéns, lojas e pontos de 

venda, serviços de venda a retalho online, exposição 

para fins comerciais de artigos variados, assessoria e 

assistência comercial relativamente à organização e à 

direcção de bares, cafés, restaurantes, enotecas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188722

[220]  Data de pedido : 2021/10/06

[730]  Requerente : Fenty Skin LLC

  Endereço : 425 Market Street, 19th Floor, San 

Francisco, California 94105, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações não medicinais para os 

cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/30  Estados Unidos 

da América N.º 90/684,628

[210]  N.º : N/188808

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : Azumi Limited

  Endereço : 2nd Floor, King’s Court, 2-16 Goodge 

Street, London, W1T 2QA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de gestão empresarial; servi-

ços de gestão comercial de restaurantes; serviços de 

gestão empresarial de hotéis; consultoria empresarial 

relacionada com o franchising de restaurantes; servi-

ços de encomendas on-line para serviços para comer 

fora e entrega de restaurantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/15  Reino Unido

N.º UK00003627084

[210]  N.º : N/188814

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : DE’ LONGHI APPLIANCES 

S.R.L.

  Endereço : Via L. Seitz 47-31100 Treviso (TV) 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188815

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : mesutta inc.

  Endereço : 5-7-5, Midor i-cho, Akishima-shi, 

Tokyo 196-0004, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188816

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de produção e distribuição de 

vídeos, e de suportes electrónicos sendo vídeos e fotos 

de imagens fixas, assim como transmissão contínua de 

vídeo pela Internet e programas de televisão, na área 

da moda e bens de consumo doméstico, com visuali-

zação assistida por câmara para uso na descrição das 

características do produto, assim como para assistir na 

verificação da resiliência do tecido, para os fins incluí-

dos na classe 41.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/636,765
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[210]  N.º : N/188927

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Academy of Motion Picture Arts 

and Sciences

  Endereço : 8949, Wilshire Boulevard, Beverly 

Hills, California 90 211 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação e divertimento 

relacionados com filmes cinematográficos e a indústria 

cinematográfica, cerimónias de atribuição de prémios, 

entrega de prémios; fornecimento de informações rela-

cionadas com filmes cinematográficos através de sítios 

web, da internet e das redes sociais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188974

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : MARGIELA

  Endereço : 163, rue Saint Maur - 75011 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188975

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : MARGIELA

  Endereço : 163, rue Saint Maur - 75011 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

-

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188976

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : MARGIELA

  Endereço : 163, rue Saint Maur - 75011 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188977

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : MARGIELA

  Endereço : 163, rue Saint Maur - 75011 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

-

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188989

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : François MORAND

  Endereço : 23 rue Weber, 75116 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria; perfumes; água de toilette; 

água-de-perfume; água-de-colónia; preparações cos-

méticas para os cuidados da pele e dos lábios; loções 

para uso cosmético; máscaras de beleza; preparações 

cosméticas para as mãos, rosto e corpo; sabonetes; géis 

para o duche; géis para o banho; óleos para o banho; 

leite de limpeza para fins de toilette; desodorizantes 

para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189006

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 

30 1 101 201 402 502

 Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, No.30, Science Park 

Rd., Zhong-Guan-Cun Life Science Park, Changping 

District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55361428

[210]  N.º : N/189007

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 

30 1 101 201 402 502

 Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, No.30, Science Park 

Rd., Zhong-Guan-Cun Life Science Park, Changping 

District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55367566

[210]  N.º : N/189008

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 

30 1 101 201 402 502

 Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, No.30, Science Park 

Rd., Zhong-Guan-Cun Life Science Park, Changping 

District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55354012

[210]  N.º : N/189009

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 

30 1 101 201 402 502

 Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, No.30, Science Park 

Rd., Zhong-Guan-Cun Life Science Park, Changping 

District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55362949

[210]  N.º : N/189010

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 

30 1 101 201 402 502

 Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, No.30, Science Park 

Rd., Zhong-Guan-Cun Life Science Park, Changping 

District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55337538

[210]  N.º : N/189011

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 

30 1 101 201 402 502

 Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, No.30, Science Park 

Rd., Zhong-Guan-Cun Life Science Park, Changping 

District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55338382

[210]  N.º : N/189012

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 

30 1 101 201 402 502

 Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, No.30, Science Park 

Rd., Zhong-Guan-Cun Life Science Park, Changping 

District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55338390

[210]  N.º : N/189013

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 

30 1 101 201 402 502

 Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, No.30, Science Park 

Rd., Zhong-Guan-Cun Life Science Park, Changping 

District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55351901

[210]  N.º : N/189014

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 

30 1 101 201 402 502

 Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, No.30, Science Park 

Rd., Zhong-Guan-Cun Life Science Park, Changping 

District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55367593

[210]  N.º : N/189015

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : 
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 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 

30 1 101 201 402 502

 Rm. 101, 201, 402, 502 of Bldg 1, No.30, Science Park 

Rd., Zhong-Guan-Cun Life Science Park, Changping 

District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/19  China

N.º 55343593

[210]  N.º : N/189109

[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, botões de punho, 

argolas para chaves, caixas de prata, porta-cartões de 

prata.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/20  Su íça

N.º 06183/2021

[210]  N.º : N/189110

[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 : 16

[511]  Produtos : Abridores de cartas, instrumentos de 

escrita, pisa-papéis, molas para dinheiro.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/20  Su íça

N.º 06183/2021

[210]  N.º : N/189111

[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 : 21

[511]  Produtos : Pentes, saca-rolhas, tabuleiros para 

fins domésticos, bandejas (tabuleiros) para pequenos 

adornos de joalharia, abre-garrafas, frascos de prata.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/20  Su íça

N.º 01683/2021

[210]  N.º : N/189112

[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 : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores, isqueiros.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/20  Su íça

N.º 01683/2021

[210]  N.º : N/189142

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Apo Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 2

1703

 Room 1703, No. 2, Danan Road, Yuexiu Distr ict, 

Guangzhou, Guangdong Province, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189143

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Apo Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 2

1703

 Room 1703, No. 2, Danan Road, Yuexiu Distr ict, 

Guangzhou, Guangdong Province, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189157

[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 : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189175

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 MAKE UP ARTS PRODUCTION

  Endereço : 75011 19

 19 rue de la Pierre Levée 75011 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189176

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 MAKE UP ARTS PRODUCTION

  Endereço : 75011 19

 19 rue de la Pierre Levée 75011 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189177

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 MAKE UP ARTS PRODUCTION

  Endereço : 75011 19

 19 rue de la Pierre Levée 75011 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189178

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 MAKE UP ARTS PRODUCTION

  Endereço : 75011 19

 19 rue de la Pierre Levée 75011 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189179

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 MAKE UP ARTS PRODUCTION

  Endereço : 75011 19

 19 rue de la Pierre Levée 75011 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189180

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : 

 MAKE UP ARTS PRODUCTION

  Endereço : 75011 19

 19 rue de la Pierre Levée 75011 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189207

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : Limited Liability Company Ge-

ekbrains

  Endereço : Russian Federation, 125167, Moscow, 

39 Leningradskiy prospect, bldg.79, floor 23, placement 

XXXIV, part of room 1

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189208

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : Limited Liability Company Ge-

ekbrains

  Endereço : Russian Federation, 125167, Moscow, 

39 Leningradskiy prospect, bldg.79, floor 23, placement 

XXXIV, part of room 1

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189209

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : Limited Liability Company Ge-

ekbrains

  Endereço : Russian Federation, 125167, Moscow, 

39 Leningradskiy prospect, bldg.79, floor 23, placement 

XXXIV, part of room 1

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189210

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : Limited Liability Company Ge-

ekbrains

  Endereço : Russian Federation, 125167, Moscow, 

39 Leningradskiy prospect, bldg.79, floor 23, placement 

XXXIV, part of room 1

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189211

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : Limited Liability Company Ge-

ekbrains

  Endereço : Russian Federation, 125167, Moscow, 

39 Leningradskiy prospect, bldg.79, floor 23, placement 

XXXIV, part of room 1

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189219

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/07  China

N.º 57513998

[210]  N.º : N/189220

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/07  China

N.º 57507681

[210]  N.º : N/189221

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/07  China

N.º 57527934

[210]  N.º : N/189269

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189270

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189271

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189272

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189273

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189274

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189275

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/19  China

N.º 58605404

[210]  N.º : N/189276

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS



N.º 3 — 19-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 525

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/19  China

N.º 58598501

[210]  N.º : N/189320

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : Gan Shmuel Health Industries 

(2017)

  Endereço : Kibbutz Gan Shmuel, 3881000, Israel

  Nacionalidade :  Israelita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos :  

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189321

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : Gan Shmuel Health Industries 

(2017)

  Endereço : Kibbutz Gan Shmuel, 3881000, Israel

  Nacionalidade :  Israelita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189322

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1341

2 6 510

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189323

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1341

2 6 510

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189324

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1341

2 6 510

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189325

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1341

2 6 510

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189326

[220]  Data de pedido : 2021/10/22



526    3   2022  1  19 

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189327

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

1 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189328

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

1 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189329

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

1 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189330

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

1 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189331

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

1 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189332

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

1 201
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189333

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

1 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189334

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

1 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189335

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189336

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189337

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189338

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189466

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189469

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : PERENNEBELL Co., Ltd.

  Endereço : 311-320, 49, Achasan-ro 17-gil, Seong-

dong-gu, Seoul

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos funcionais sendo produtos 

para os cuidados da pele; cremes de noite; cremes cos-

méticos para reafirmar o contorno dos olhos; loções e 

óleos de massagem; máscaras para a pele [cosméticos]; 

cosméticos para os cuidados do corpo e de beleza; pro-

dutos para limpar o corpo; cremes de proteção solar 

[cosméticos]; produtos para lavar o rosto [cosméticos]; 

preparações cosméticas para o cuidado da pele; sabões 

para o banho sob a forma líquida, sólida ou em gel; 

materiais (cosméticos) para a protecção da pele dos 

lábios; loções para o rosto e corpo; espumas para lim-

peza da pele; cremes para as mãos; preparados para o 

cuidado dos cabelos; preparações para desmaquilha-

gem; cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189470

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : PERENNEBELL Co., Ltd.

  Endereço : 311-320, 49, Achasan-ro 17-gil, Seong-

dong-gu, Seoul

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda por grosso 

apresentando máscaras para fins cosméticos; serviços 

de lojas de venda por grosso apresentando produ-

tos de maquilhagem; serviços de lojas de venda por 

grosso apresentando produtos para limpeza corporal; 

serviços de lojas de venda por grosso apresentando 

sabonetes para uso pessoal; serviços de lojas de venda 

por grosso apresentando champôs; serviços de lojas de 

venda por grosso apresentando produtos de limpeza 

facial; serviços de lojas de venda por grosso apresen-

tando preparações cosméticas para o cuidado da pele; 

serviços de lojas de venda a retalho apresentando cos-

méticos providenciados através da Internet; serviços 

de lojas de venda por grosso apresentando cosméticos 

providenciados através da Internet; promoção de arti-

gos e serviços através da exploração de um centro co-

mercial abrangente online; serviços de intermediários 

comerciais relacionados com a venda por correspon-

dência através de telecomunicações; serviços de lojas 

de venda por grosso apresentando perfumes; serviços 

de lojas de venda por grosso apresentando produtos 
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para lavagem do cabelo; serviços de lojas de venda por 

grosso apresentando preparações para o cuidado dos 

cabelos; serviços de lojas de venda por grosso apresen-

tando cosméticos; serviços de lojas de venda a retalho 

apresentando cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189480

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 9-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189481

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 9-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189499

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 Tianjin Qunyi Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

89 10 121

 Room 121, Building 10, No. 89 Heyuan Road, Jingjin 

Science and Technology Valley Industrial Park, Wu-

qing District, Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189500

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : 

 Tianjin Qunyi Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

89 10 121

 Room 121, Building 10, No. 89 Heyuan Road, Jingjin 

Science and Technology Valley Industrial Park, Wu-

qing District, Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189578

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

383 7 1602

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189579

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

383 7 1602

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189615

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 PINTEA (Guangzhou) Technology Co., Ltd.

  Endereço : 148

1160

 Room 1160, No. 148 Qianjin Road, Haizhu District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/27  China

N.º 58827792

[210]  N.º : N/189616

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 PINTEA (Guangzhou) Technology Co., Ltd.

  Endereço : 148

1160

 Room 1160, No. 148 Qianjin Road, Haizhu District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/27  China

N.º 58818763

[210]  N.º : N/189617

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 PINTEA (Guangzhou) Technology Co., Ltd.

  Endereço : 148

1160

 Room 1160, No. 148 Qianjin Road, Haizhu District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/27  China

N.º 58827812

[210]  N.º : N/189618

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 PINTEA (Guangzhou) Technology Co., Ltd.

  Endereço : 148

1160

 Room 1160, No. 148 Qianjin Road, Haizhu District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/27  China

N.º 58812593

[210]  N.º : N/189697

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

[730]  Requerente : BOUCHERON

  Endereço : 26 Place Vendôme, 75001 Paris, Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/02  França

N.º 214782192

[210]  N.º : N/189698

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

[730]  Requerente : 

 Share Properties AG

  Endereço : 50

 Rietstrasse 50 Zurich Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189699

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

[730]  Requerente : 

 Share Properties AG

  Endereço : 50

 Rietstrasse 50 Zurich Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189700

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

[730]  Requerente : 

 Share Properties AG

  Endereço : 50

 Rietstrasse 50 Zurich Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189701

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

[730]  Requerente : 

 Share Properties AG

  Endereço : 50

 Rietstrasse 50 Zurich Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189702

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

[730]  Requerente : 

 Share Properties AG

  Endereço : 50

 Rietstrasse 50 Zurich Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189703

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

[730]  Requerente : 

 Share Properties AG

  Endereço : 50

 Rietstrasse 50 Zurich Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189721

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 157

A711

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189722

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 157

A711

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189723

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 157

A711

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189724

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 157

A711

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189725

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 157

A711

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189726

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 157

A711

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189764

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : E.LAND WORLD LIMITED

  Endereço : 19-8 Changjeon-Dong, Mapo-Gu, 

Seoul, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; chapéus; casacos 

[vestuário]; t-shirts; saias; ceroulas; roupa interior; 

meias; luvas [vestuário]; cachecóis; fatos de banho; cin-

tos [vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189765

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : E.LAND WORLD LIMITED

  Endereço : 19-8 Changjeon-Dong, Mapo-Gu, 

Seoul, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; chapéus; casacos 

[vestuário]; t-shirts; saias; ceroulas; roupa interior; 

meias; luvas [vestuário]; cachecóis; fatos de banho; cin-

tos [vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189766

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

565 31 3107A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189767

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189852

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

[730]  Requerente : SBI Pharmaceuticals Co., Ltd.

  Endereço : 6-1, Roppongi 1-chome, Minato-ku 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; suplementos 

dietéticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189855

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

[730]  Requerente : Hanatour Service Inc.

  Endereço : 41 Insadong 5-gil, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea (03161)

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/189856

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

[730]  Requerente : Hanatour Service Inc.

  Endereço : 41 Insadong 5-gil, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea (03161)

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189857

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

[730]  Requerente : Hanatour Service Inc.

  Endereço : 41 Insadong 5-gil, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea (03161)

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189864

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189867

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

[730]  Requerente : Antengene Therapeutics Limited

  Endereço : L evel 54, Hopewel l Centre, 183 

Queen’s Road East, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicamentos para a medicina hu-

mana; reconstituintes [medicamentos]; medicamentos 

em estado bruto; preparações nutracêuticas para fins 

terapêuticos ou médicos; preparações farmacêuticas; 

preparações farmacêuticas; pastilhas para uso farma-

cêutico; drogas para uso medicinal; germicidas; pre-

parações para a esterilização; preparações biológicas 

para uso medicinal; preparações químicas para uso 

farmacêutico; preparações químicas para uso medi-

cinal; preparações químicas para uso veterinário; an-

tibióticos; preparações de microorganismos para uso 

médico ou veterinário; antisséticos; produtos farma-

cêuticos injetáveis; preparações medicinais para o cui-

dado da boca a serem aplicados/tomados sob a forma 

de comprimidos (tablets) e comprimidos compressos 

(compressed tablets); preparações de diagnóstico para 

uso médico; substâncias dietéticas para uso medicinal; 

medicamentos para uso veterinário; artigos para pen-

sos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189893

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

virais, doenças autoimunes e inflamatórias, doenças 

cardiovasculares e pulmonares, doenças do sistema 

nervoso central, doenças do sistema nervoso periférico, 

dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointestinais, 

doenças infecciosas, doenças metabólicas, doenças 

oncológicas, doenças respiratórias, úlceras digitais, 

e doenças cerebrovasculares; vacinas; ansiolíticos; 

antialérgicos; anti-infecciosos; excluindo preparações 

farmacêuticas oftalmológicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189921

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189922

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189939

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : SANDRO ANDY

  Endereço : 150 boulevard Haussmann, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário em couro ou imi-

tações de couro; roupa interior; roupa desportiva (sem 

ser para mergulho); macacões (vestuário e roupa in-

terior); cardigans; suéteres; camisas; camisetas; cintos 

[vestuário]; lenços de cabeça ou pescoço; gravatas; gra-

vata-borboleta; xales; tops (camisolas sem alças); cole-

tes; saias; vestuário impermeável; sobretudos; casacos; 

jaquetas [vestuário]; blusões; gabardinas; parkas; fatos; 

suspensórios; calças; calças de ganga; camisolas [pu-

lôveres]; vestidos; faixas para a cabeça [vestuário]; tur-

bantes (vestuário); faixas para vestir; luvas [vestuário]; 

collants; peúgas; fatos de banho; roupões de banho; pi-

jamas; camisas de dormir; calções; bermudas; sapatos, 

botas e chinelos; chapelaria; solidéus; gorros; chapéus; 

bodies  (roupa interior); corpetes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/10  União Euro-

peia N.º 018468761

[210]  N.º : N/189963

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189980

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : BentallGreenOak (Canada) Limi-

ted Partnership

  Endereço : 1055 Dunsmuir Street, Suite 1800, 

Vancouver, BC V7X 1B1, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de investimento financeiro, 

investimento imobiliário e serviços de consultoria no 

domínio do imobiliário, nomeadamente, serviços de 

consultoria e gestão de investimentos, e formação e 

gestão de fundos de investimento e de investimentos 

em contas separadas; serviços bancários de investi-

mento; serviços de consultoria em investimentos finan-

ceiros relacionados com fusões, aquisições e investi-

mento de capital; serviços de investimento em fundos 

imobiliários; serviços de gestão e aconselhamento em 

investimentos; serviços de pesquisa de investimento; 

serviços financeiros relacionados com negociações 

de investimentos imobiliários directos e indirectos, 

participações públicas e não públicas, dívidas, títulos 

híbridos e derivados, incluindo sem limitação, títulos 

hipotecários comerciais, futuros, moedas, opções, di-

visas e mercadorias; serviços de gestão de activos imo-

biliários, gestão de propriedades (bens imobiliários) e 

de gestão de desenvolvimento de bens imobiliários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189981

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : BentallGreenOak (Canada) Limi-

ted Partnership

  Endereço : 1055 Dunsmuir Street, Suite 1800, 

Vancouver, BC V7X 1B1, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de investimento financeiro, 

investimento imobiliário e serviços de consultoria no 

domínio do imobiliário, nomeadamente, serviços de 

consultoria e gestão de investimentos, e formação e 

gestão de fundos de investimento e de investimentos 

em contas separadas; serviços bancários de investi-

mento; serviços de consultoria em investimentos finan-

ceiros relacionados com fusões, aquisições e investi-

mento de capital; serviços de investimento em fundos 

imobiliários; serviços de gestão e aconselhamento em 

investimentos; serviços de pesquisa de investimento; 

serviços financeiros relacionados com negociações 

de investimentos imobiliários directos e indirectos, 

participações públicas e não públicas, dívidas, títulos 

híbridos e derivados, incluindo sem limitação, títulos 

hipotecários comerciais, futuros, moedas, opções, di-

visas e mercadorias; serviços de gestão de activos imo-

biliários, gestão de propriedades (bens imobiliários) e 

de gestão de desenvolvimento de bens imobiliários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189982

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : BentallGreenOak (Canada) Limi-

ted Partnership

  Endereço : 1055 Dunsmuir Street, Suite 1800, 

Vancouver, BC V7X 1B1, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de investimento financeiro, 

investimento imobiliário e serviços de consultoria no 

domínio do imobiliário, nomeadamente, serviços de 

consultoria e gestão de investimentos, e formação e 

gestão de fundos de investimento e de investimentos 

em contas separadas; serviços bancários de investi-

mento; serviços de consultoria em investimentos finan-

ceiros relacionados com fusões, aquisições e investi-
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mento de capital; serviços de investimento em fundos 

imobiliários; serviços de gestão e aconselhamento em 

investimentos; serviços de pesquisa de investimento; 

serviços financeiros relacionados com negociações 

de investimentos imobiliários directos e indirectos, 

participações públicas e não públicas, dívidas, títulos 

híbridos e derivados, incluindo sem limitação, títulos 

hipotecários comerciais, futuros, moedas, opções, di-

visas e mercadorias; serviços de gestão de activos imo-

biliários, gestão de propriedades (bens imobiliários) e 

de gestão de desenvolvimento de bens imobiliários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189983

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : BentallGreenOak (Canada) Limi-

ted Partnership

  Endereço : 1055 Dunsmuir Street, Suite 1800, 

Vancouver, BC V7X 1B1, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de investimento financeiro, 

investimento imobiliário e serviços de consultoria no 

domínio do imobiliário, nomeadamente, serviços de 

consultoria e gestão de investimentos, e formação e 

gestão de fundos de investimento e de investimentos 

em contas separadas; serviços bancários de investi-

mento; serviços de consultoria em investimentos finan-

ceiros relacionados com fusões, aquisições e investi-

mento de capital; serviços de investimento em fundos 

imobiliários; serviços de gestão e aconselhamento em 

investimentos; serviços de pesquisa de investimento; 

serviços financeiros relacionados com negociações 

de investimentos imobiliários directos e indirectos, 

participações públicas e não públicas, dívidas, títulos 

híbridos e derivados, incluindo sem limitação, títulos 

hipotecários comerciais, futuros, moedas, opções, di-

visas e mercadorias; serviços de gestão de activos imo-

biliários, gestão de propriedades (bens imobiliários) e 

de gestão de desenvolvimento de bens imobiliários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190009

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

[730]  Requerente : HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD.

  Endereço : 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seong-

nam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Pneus para automóveis; pneus de bi-

cicleta; lonas para pneus [pneumáticos]; capas para 

pneus; pneus para motociclos; remendos adesivos de 

borracha [cauchu] para a reparação de câmaras-de-

-ar; câmaras de ar para bicicletas; câmaras de ar para 

motociclos; câmaras-de-ar para pneumáticos; câmaras 

de ar para rodas de veículos; câmaras de ar para pneus 

de veículos; redes de bagagem para veículos; pneus; 

estojos para a reparação das câmaras-de-ar; jantes de 

rodas para veículos; coberturas de selins para bici-

cletas; coberturas de assentos para motociclos; cintos 

de segurança para assentos de veículos; segmentos de 

travões para veículos; amortecedores para veículos; 

porta-esquis para automóveis; picos para pneus; tachas 

para pneus; pneus para rodas de veículos; pneus sóli-

dos para rodas de veículos; bandas de rodagens para 

recauchutagem de pneus; bandas de rodagem; lagartas 

para veículos; pneus sem câmara-de-ar para bicicletas; 

pneus sem câmara-de-ar para motociclos; válvulas 

para pneus de veículos; rodas para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190020

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

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frango; panados de frango; asas de 

frango; refeições preparadas para consumo dentro ou 

fora das instalações, nomeadamente, frango cozido; 

palitos de queijo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e verde.
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[210]  N.º : N/190021

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

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pizzas; pão achatado, piadiana, pizza 

redondas, calzone, e stromboli; paus de queijo para 

pizza; pãezinhos; pãezinhos com pepperoni; gressinos; 

biscoitos; brownies (biscoito de chocolate e nozes); 

sobremesas cozidas, nomeadamente, pão de canela e 

bolos de bolacha; donuts; molhos; molhos para barrar 

(dipping sauces); molhos à base de alho; molhos pican-

tes; molhos de rancho; molhos de queijo azul; molho 

de queijo de búfalo; molho de churrasco; molho de 

mostarda de mel; molho de queijo; condimentos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e verde.

[210]  N.º : N/190022

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

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de entregas de pizza; serviços 

de entrega de comidas e bebidas por restaurantes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e verde.

[210]  N.º : N/190023

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

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

restaurantes com serviço de refeição dentro do estabe-

lecimento e serviços de entrega de refeições para fora; 

serviços de restaurantes que fornecem comida para 

fora.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e verde.

[210]  N.º : N/190032

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190033

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190034

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190055

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/27  União Euro-

peia N.º 018480967

[210]  N.º : N/190056

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[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 : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/27  União Euro-

peia N.º 018480967

[210]  N.º : N/190057

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[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 : 35

[511]  Serv iços : 
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DV D

T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/27  União Euro-

peia N.º 018480967

[210]  N.º : N/190058

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[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 : 44

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/27  União Euro-

peia N.º 018480967

[210]  N.º : N/190127

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE COMÉRCIO LUZ LIMITADA

  Endereço : 235-243 14

P

 Alameda Dr. Carlos D’assumpção, Edf China Civil 

Plaza 235-243, 14 Andar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190128

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE COMÉRCIO LUZ LIMITADA

  Endereço : 235-243 14

P

 Alameda Dr. Carlos D’assumpção, Edf China Civil 

Plaza 235-243, 14 Andar P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190135

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : NHS, INC.

  Endereç o : 104 Bronson St. Ste.9, SA N TA 

CRUZ, CA 95062, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190136

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : NHS, INC.

  Endereç o : 104 Bronson St. Ste.9, SA N TA 

CRUZ, CA 95062, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190141

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : NHS, INC.

  Endereç o : 104 Bronson St. Ste.9, SA N TA 

CRUZ, CA 95062, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190145

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

777 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190155

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : NHS, INC.

  Endereç o : 104 Bronson St. Ste.9, SA N TA 

CRUZ, CA 95062, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190160

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Caterina Sartoretto

  Endereço : via sant’antonino 278/3 31100 Treviso 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190161

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Caterina Sartoretto

  Endereço : via sant’antonino 278/3 31100 Treviso 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190162

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : MARIA DEL CARMEN JIME-

NEZ GARCIA

  Endereço : Plz/ Parque Generalife, 5 4ºC 04006, 

Almería, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190163

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : MARIA DEL CARMEN JIME-

NEZ GARCIA

  Endereço : Plz/ Parque Generalife, 5 4ºC 04006, 

Almería, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190164

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190166

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190167

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190168

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190169

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190170

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190171

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190172

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190173

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190174

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190175

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190176

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190177

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190178

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190179

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190180

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190181

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190182

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190183

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190184

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190185

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

117-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190186

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

117-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190187

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

117-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190188

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

117-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43



N.º 3 — 19-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 549

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190189

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 3 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190190

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

 LAM CHAN HONG HA

  Endereço : 22 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190195

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[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 : 37

[511]  Serviços : Manutenção, reparação e actualização 

de hardware e periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190196

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Lex Mundi, Ltd.

  Endereço : 2100 West Loop South, Suite 1000, 

Houston, Texas 77027, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático descarregável, 

nomeadamente, a provisão de uma base de dados pes-

quisável apresentando informações comerciais e aos 

consumidores sobre advogados e escritórios de advo-

gados; software informático descarregável para uso 

na pesquisa e contacto com advogados e escritórios de 

advogados; software informático descarregável para o 

fornecimento de notícias, informação e recursos sobre 

assuntos legais; software informático descarregável 

para permitir o acesso aos usuários a informações so-

bre eventos e organizar horários de eventos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190197

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Lex Mundi, Ltd.

  Endereço : 2100 West Loop South, Suite 1000, 

Houston, Texas 77027, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Boletins informativos e directórios im-

pressos relacionados com a prática e desenvolvimento 
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do direito local e global e com a troca de informações 

profissionais relacionadas com os mesmo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190201

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

 LI QINGYING

  Endereço : 11A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190202

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e suas partes estruturais.

[540]  Marca : 

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

cinzenta e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/190206

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS 

LIMITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190209

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS 

LIMITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190210

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS 

LIMITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190212

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS 

LIMITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190216

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS 

LIMITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190219

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS 

LIMITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190220

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS 

LIMITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190222

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS 

LIMITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190227

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Hongli Garments Co. Ltd.

  Endereço : 

2 3707

 Room 3707, Building 2, Qianjiang International Times 

Square, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190228

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Hongli Garments Co. Ltd.

  Endereço : 

2 3707

 Room 3707, Building 2, Qianjiang International Times 

Square, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190229

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Hongli Garments Co. Ltd.

  Endereço : 

2 3707

 Room 3707, Building 2, Qianjiang International Times 

Square, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190230

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : SNK

  Endereço : 1 16

17

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190231

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : SNK

  Endereço : 1 16

17

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190232

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190233

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B



556    3   2022  1  19 

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190234

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190235

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190236

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190237

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee
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  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190238

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190239

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190240

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190241

[220]  Data de pedido : 2021/11/16
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[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190242

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190243

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190244

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/190245

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190246

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190247

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190248

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

  

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190249

[220]  Data de pedido : 2021/11/16
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[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190250

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190251

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 2022 19

 The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising 

Committee

  Endereço : 150

B

 Building B, Kunlun Centre, 150 Fuchun Road, Hangzhou 

310016, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190252

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : TEFUA MFG. CO., LTD.

  Endereço : 2F., No. 67, Lane 77, Xing-Ai Road, 

Neihu Dist., Taipei City 11494, Taiwan , China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Descansos para bicicletas; correntes 

para bicicletas; guiadores para bicicletas; pneus para 

bicicletas; travões para bicicletas; guarda-lamas para 

bicicletas; pedaleiras para bicicletas; motores para bi-

cicletas; pedais para bicicletas; rodas para bicicletas; 

selins para bicicletas; quadros para bicicletas; campai-

nhas para bicicletas; atrelados para bicicletas; bicicle-

tas; bicicletas eléctricas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190253

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

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

Hiroshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[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 ve-

ículos; 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 : 

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

branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/06/03  Japão

N.º 2021-068373

[210]  N.º : N/190254

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

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

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Tampões para protecção de ouvidos 

[dispositivos de protecção auricular]; aparelhos e ins-

trumentos médicos; luvas para uso médico; limpadores 

de ouvidos; aparelhos eléctricos de massagem para uso 

doméstico.

[540]  Marca : 

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

branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/06/03  Japão

N.º 2021-068373

[210]  N.º : N/190255

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[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 : 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 
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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 : 

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

branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/06/03  Japão

N.º 2021-068373

[210]  N.º : N/190256

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

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

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos; pedras preciosas em 

bruto; correntes para chaves; amuletos para porta-cha-

ves; caixas para joalharia; troféus [taças de prémios]; 

escudos comemorativos; ornamentos pessoais (joalha-

ria); brincos; pulseiras; broches; medalhas; alfinetes 

de gravata; emblemas em metais preciosos; colares; 

botões de punho; pedras preciosas semitrabalhadas 

e suas imitações; ornamentos para sapatos em metais 

preciosos; relógios de mesa ou de parede e relógios; 

relógios despertadores; cronómetros; relógios de pul-

so; pulseiras e braceletes para relógios; relógios para 

automóveis.

[540]  Marca : 

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

branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/06/03  Japão

N.º 2021-068373

[210]  N.º : N/190257

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[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 : 

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

branca e vermelha tal como representado na figura.
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[300]  P r ior idade : 2021/06/03  Japão

N.º 2021-068373

[210]  N.º : N/190258

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

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

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Guarnições de metal para sacos; arma-

ções para porta-moedas; ferraduras; correias de couro; 

recipientes de embalagem industrial em couro; vestu-

ário para animais domésticos; sacos; malas de viagem; 

malas de mão; mochilas; pastas para documentos; 

estojos para cartões [porta-notas]; sacos de compras; 

bolsas; etiquetas para bagagem (marroquinaria); por-

ta-moedas; porta-chaves (marroquinaria); carteiras; 

porta-cartões de visita; caixas para artigos de toilette, 

não equipadas; chapéus-de-chuva e suas peças; benga-

las; bastões de caminhada; selaria.

[540]  Marca : 

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

branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/06/03  Japão

N.º 2021-068373

[210]  N.º : N/190259

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

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

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental; vidro em bruto ou semitra-

balhado, excepto para construção; manjedouras para 

animais [manjedouras para gado]; utensílios cosmé-

ticos e de toilette; escovas de dentes, eléctricas; uten-

sílios cosméticos e de toilette, excepto escovas de 

dentes eléctricas ; pentes; esponjas de maquilhagem; 

escovas para unhas; pincéis de barbear; escovas de 

dentes, não eléctricas; luvas para uso doméstico; reci-

pientes de embalagem industrial em vidro ou porcela-

na; utensílios e recipientes de cozinha, não incluindo 

aquecedores de água a gás para uso doméstico, placas 

de aquecimento não eléctricas para uso doméstico, 

bancadas de cozinha e lava-louças de cozinha; louça 

de mesa, excepto facas, garfos e colheres; canecas; co-

pos; copos para beber; decantadores; tigelas japonesas 

para arroz [chawan]; canecas para cerveja; caixas para 

gelo não eléctricas para uso doméstico; frascos para 

beber; utensílios de cozinha; argolas de guardanapo; 

cafeteiras, não eléctricas; taças para ovos; fachis [pau-

zinhos]; palitos de dentes; paliteiros; recipientes para 

uso doméstico ou para a cozinha; bases para copos, 

sem ser em papel ou em matérias têxteis; individuais 

de mesa, sem ser em papel ou em matérias têxteis; 

ferramentas de limpeza e utensílios de lavagem; vas-

souras; esfregões; vasos para flores; regadores; escovas 

para vestuário; mealheiros; pacotes de aquecimento 

ou resfriamento preenchidos com substâncias quími-

cas prontas para reagir quando necessário; vasos para 

flores; escovas para sapatos; calçadeiras; panos para 

engraxar sapatos; esponjas e panos para engraxar sa-

patos; formas para calçado [alargadores].

[540]  Marca : 

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

branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/06/03  Japão

N.º 2021-068373

[210]  N.º : N/190260

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

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

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário exterior de estilo 

não japonês; fatos; saias; calças; batas; jaquetas; casa-

cos; sobretudos; suéteres; camisas para fatos; punhos 

de camisa; macacões; camisas polo; parkas; roupa 

de trabalho; camisolões; roupa de dormir; pijamas; 
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roupões de banho; espartilhos [roupa interior]; roupa 

interior [vestuário interior]; sutiãs; anáguas; roupa de 

banho [fatos de banho]; toucas de natação [toucas de 

banho]; camisetas; camisolas; roupas tradicionais japo-

nesas; máscaras para dormir; aventais [vestuário]; pe-

úgas e meias, excepto sob a forma de roupa desportiva 

especial; grevas e polainas; xales; lenços de cabeça ou 

pescoço [lenços]; meias de estilo japonês [tabi]; capas 

para meias de estilo japonês [capas para tabi]; luvas e 

mitenes [vestuário]; gravatas; lenços de pescoço; ban-

danas [lenços de pescoço]; auxiliares térmicos [vestu-

ário]; cachecóis [vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; 

chapelaria para vestir; toucas de dormir; uniformes; 

luvas de condução; ligas; suspensórios para peúgas; 

suspensórios para vestuário [suspensórios]; faixas para 

a cintura; cintos [vestuário]; calçado sem ser calçado 

especial para desporto; sapatos e botas sem ser calçado 

especial para desporto; sapatilhas; botas para a chuva; 

sapatos de couro; botas sem ser botas de desporto; ta-

mancos de madeira de estilo japonês [geta]; sandálias 

de estilo japonês [zori]; fatos de máscaras; calçado es-

pecial para desporto; vestuário para desporto; unifor-

mes e meias [roupas desportivas especiais]; vestuário 

para motoristas; sapatos para condução; calçado para 

corridas para automóveis e veículos motorizados de 

duas rodas.

[540]  Marca : 

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

branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/06/03  Japão

N.º 2021-068373

[210]  N.º : N/190261

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

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

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes para automóveis; tapetes de 

banho para locais de lavagem; tapetes de tatami; reves-

timentos para pavimentos; tapeçarias murais, não em 

matérias têxteis; relva artificial; esteiras de ginástica; 

papel de parede; esteiras de ioga.

[540]  Marca : 

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

branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/06/03  Japão

N.º 2021-068373

[210]  N.º : N/190262

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[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-

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 brinquedo.

[540]  Marca : 

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

branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2021/06/03  Japão

N.º 2021-068373
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[210]  N.º : N/190264

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

 LOU WAI MAN

  Endereço : Av. do Hipodromo, Ed, Pak Lei. Bl4, 

7-Andar-BA, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190267

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extratos 

de flores [perfumes]; extratos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 

uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações para desmaquilhar; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs-amaciadores, 

kits de maquilhagem (cosméticos); produtos cosmé-

ticos para preparações para os cuidados das unhas e 

produtos decorativos para as unhas, incluindo vernizes 

para as unhas; velas de massagem para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190268

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190269

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extratos 

de flores [perfumes]; extratos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 

uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações para desmaquilhar; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs-amaciadores, 

kits de maquilhagem (cosméticos); produtos cosmé-

ticos para preparações para os cuidados das unhas e 

produtos decorativos para as unhas, incluindo vernizes 

para as unhas; velas de massagem para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190270

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4
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[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190271

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extratos 

de flores [perfumes]; extratos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 

uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações para desmaquilhar; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs-amaciadores, 

kits de maquilhagem (cosméticos); produtos cosmé-

ticos para preparações para os cuidados das unhas e 

produtos decorativos para as unhas, incluindo vernizes 

para as unhas; velas de massagem para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190272

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190273

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extratos 

de flores [perfumes]; extratos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 

uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações para desmaquilhar; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs-amaciadores, 

kits de maquilhagem (cosméticos); produtos cosmé-

ticos para preparações para os cuidados das unhas e 

produtos decorativos para as unhas, incluindo vernizes 

para as unhas; velas de massagem para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190274

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190275

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extratos 

de flores [perfumes]; extratos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 

uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações para desmaquilhar; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs-amaciadores, 

kits de maquilhagem (cosméticos); produtos cosmé-

ticos para preparações para os cuidados das unhas e 

produtos decorativos para as unhas, incluindo vernizes 

para as unhas; velas de massagem para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190276

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190277

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extratos 

de flores [perfumes]; extratos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 

uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações para desmaquilhar; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs-amaciadores, 

kits de maquilhagem (cosméticos); produtos cosmé-

ticos para preparações para os cuidados das unhas e 

produtos decorativos para as unhas, incluindo vernizes 

para as unhas; velas de massagem para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190278

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190279

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extratos 

de flores [perfumes]; extratos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 
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uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações para desmaquilhar; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs-amaciadores, 

kits de maquilhagem (cosméticos); produtos cosmé-

ticos para preparações para os cuidados das unhas e 

produtos decorativos para as unhas, incluindo vernizes 

para as unhas; velas de massagem para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190280

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190281

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extratos 

de flores [perfumes]; extratos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, máscara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; maquilhagem, pós, cre-

mes, lacas e loções para os cabelos, rosto e corpo para 

uso cosmético; leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações para desmaquilhar; desodorizantes para 

uso pessoal; bálsamos sem ser para uso medicinal; 

géis e preparações cosméticas para o duche e o banho; 

máscaras de beleza; champôs e champôs-amaciadores, 

kits de maquilhagem (cosméticos); produtos cosmé-

ticos para preparações para os cuidados das unhas e 

produtos decorativos para as unhas, incluindo vernizes 

para as unhas; velas de massagem para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190282

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Ceras combustíveis; velas e pavios para 

iluminação; pavios para velas; lamparinas [velas]; velas 

perfumadas; gorduras para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190283

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

 LO IAN CHI

  Endereço : 235

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190284

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

 LO IAN CHI

  Endereço : 235

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190285

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : GOLD KILI TRADING EN-

TERPRISE (S) PTE LTD

  Endereço : 9 Woodlands Link, Singapore 738723

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e 

outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas; bebidas de frutos concentrados congeladas; 

sumos de frutos concentrados congelados; xarope em 

pó para fazer bebidas; pós para bebidas efervescentes; 

bebidas de frutos, bebidas multivitamínicas de sumos 

de frutos (sem ser para uso medicinal), bebidas à base 

de ervas (sem ser para uso medicinal); bebidas não 

alcoólicas com sabor a frutos; bebidas não alcoólicas à 

base de sumos de frutos; sumo de limão (bebidas); su-

mos de concentrados de limão; bebidas isotónicas (sem 

ser para uso medicinal); bebidas carbonatadas não 

alcoólicas; bebidas minerais não medicinais; misturas 

líquidas para fazer refrigerantes; bebidas de frutos, 

bebidas de gengibre instantâneas, bebidas de gengibre, 

bebidas instantâneas de crisântemo com mel e xarope 

de crisântemo concentrado; bebidas gasosas (não alco-

ólicas); bebidas gaseificadas (não alcoólicas); sumos de 

frutos gaseificados; água gaseificada; bebidas de aloé 

vera, não alcoólicas; bebidas feitas de concentrados de 

frutos; bebidas de frutos engarrafadas; sumos de frutos 

engarrafados; concentrados para uso na preparação de 

bebidas à base de sumos de frutos; concentrados para 

uso na preparação de refrigerantes; concentrados de 

lúpulo para uso na preparação de bebidas; essências de 

lúpulo para uso na preparação de bebidas; extratos de 

lúpulo para uso na preparação de bebidas; essências 

comestíveis para fazer bebidas; essências para fazer 

bebidas; extratos de legumes (bebidas); sumos de fru-

tos frescos; sumos de legumes frescos; bebidas à base 

de frutos; bebidas à base de sumos de frutos; concen-

trados de sumos de frutos; concentrados de frutos para 

fazer bebidas; extratos de sumos de frutos (bebidas 

ou para fazer bebidas); néctar de sumos de frutos (be-

bidas ou para fazer bebidas); bebidas à base de ervas 

(sem ser para uso medicinal); misturas de bebidas com 

sabor de frutos; néctares de frutos; néctares de frutos 

(não alcoólicos); bebidas de legumes; extratos de le-

gumes (bebidas); concentrados de sumos de legumes 

(bebidas); sumos de legumes (bebidas); bebidas isotó-

nicas; bebidas à base de soro de leite; bebidas feitas de 

cereais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190286

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : Philip Morris Products S.A.

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Vaporizador com fio para cigarros ele-

trónicos e dispositivos eletrónicos para fumar; tabaco 

em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco in-

cluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os 

fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco 

de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), kre-

tek  (tabaco), snus  (tabaco); sucedâneos do taba-

co (não para uso medicinal); artigos para fumadores, 

incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros 

para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros 

para fumadores, cachimbos, aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros, isqueiros para fumadores; fósforos; 

paus de tabaco, 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; dispositivos 

eletrónicos para fumar; cigarros eletrónicos; cigarros 

eletrónicos para uso como substitutos dos cigarros 

tradicionais; dispositivos eletrónicos para a inalação 

de aerossóis contendo nicotina; dispositivos de vapori-

zação oral para fumadores, produtos de tabaco e suce-

dâneos do tabaco; artigos de fumadores para cigarros 

eletrónicos; peças e acessórios para os produtos atrás 
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referidos incluídos na classe 34; extintores para cigar-

ros e charutos aquecidos bem como paus de tabaco 

aquecidos; cigarreiras eletrónicas recarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190289

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

 Manda Fermentation Co., Ltd.

  Endereço : 722-2192 

5800-95

 5800-95, Innoshima Shigei-cho, Onomichi-shi, Hi-

roshima, 722-2192 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; sabonetes; champôs; de-

tergentes; dentífricos; perfumes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190290

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : UTENA CO., LTD.

  Endereço : 1-10-22 Minamikarasuyama, Seta-

gaya-ku, Tokyo 157-8567, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparados cosméticos para cuidados 

de cabelo; cosméticos; preparados para cuidados de 

cabelo; colorantes para cabelo; tintas para cabelo; 

loções capilares; sprays capilares; preparados para 

ondulação de cabelo; cosméticos utilizados para cabe-

lo; preparados para penteados; Adesivos para afixar 

pestanas postiças; adesivos para fins cosméticos; sabão 

anti-transpirante; anti-transpirantes (artigos de toile-

te); soros anti-rugas; aromáticos (óleos essenciais); ba-

ses para perfumes de flores; máscaras de beleza; soros 

de beleza; barras de sabonete de toilete; preparados de 

limpeza; creme de limpeza (cosmético); leite de limpe-

za para cuidados da pele; leite de limpeza para fins de 

toilete; óleo de limpeza para fins de toilete; máscaras 

para olhos de colagénio; colorantes para fins de toilete; 

preparados para remoção de cores; cremes cosméticos; 

tintas cosméticas; géis para olhos cosméticos; másca-

ras de tratamento para olhos cosméticos; máscaras 

faciais cosméticas; kits cosméticos; loções cosméticos; 

leite cosmético; lápis cosméticos; preparados cosmé-

ticos para banhos; preparados cosméticos para pes-

tanas; preparados cosméticos para cuidados da pele; 

cotonetes para fins cosméticos; algodão em rama para 

fins cosméticos; cremes para branqueamento da pele; 

dentífricos; sabonetes desodorizantes; desodorizantes 

para uso pessoal; depilatórios; óleos essenciais; essên-

cias etéreas; extractos de flores (perfumes); bálsamos 

para olhos; preparados para cuidados dos olhos; cre-

mes para olhos (para uso cosmético); essências para 

olhos; sombras para olhos; tónicos para olhos; cremes 

de tratamento para olhos (não-medicinais); géis de tra-

tamento para olhos (não-medicinais); loções de trata-

mento para olhos (não-medicinais); loções anti-rugas 

para olhos; cosméticos para sobrancelhas; lápis para 

sobrancelhas; leite de limpeza para a face; gel para a 

face; soros cosméticos faciais; máscaras faciais; produ-

tos para lavar o rosto; pós para lavar o rosto; pestanas 

postiças; unhas postiças; aromas para bebidas (óleos 

essenciais); preparados para fumigação (perfumes); 

máscara para olhos em gel; gorduras para fins cosméti-

cos; preparados para cuidados dos lábios; glosses para 

lábios; batons; loções para fins cosméticos; maquilha-

gem; cremes de base para maquilhagem; bases para 

maquilhagem; pó de maquilhagem; preparados de ma-

quilhagem; preparados para remoção de maquilhagem; 

rímel; embalagens de máscaras para fins cosméticos; 

loções leitosas; loções leitosas para cuidados da pele; 

preparados para cuidados das unhas; papel absorvente 

de óleo para fins cosméticos; óleos para fins cosméti-

cos; óleos para perfumes e fragrâncias; óleos para fins 

de toilete; artigos de perfumaria; perfumes; vaselina 

para fins cosméticos; pomadas para fins cosméticos; 

água perfumada; madeira perfumada; soros para fins 

cosméticos; champôs; máscaras para a pele (para uso 

cosmético); máscaras hidratantes para a pele; loções 

para branqueamento da pele; máscaras para branque-

amento da pele; preparados para branqueamento da 

pele; sabonetes; sabonetes para transpiração dos pés; 

preparados para protecção solar; preparados para 

bronzeamento solar (cosméticos); lenços impregnados 

com loções cosméticas; lenços/toalhetes impregnados 

com loções cosméticas; água de toilete; artigos de toi-

lete; loções leitosas para branqueamento.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190292

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190293

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190294

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190295

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

301 -091

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190296

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

2 7F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190303

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI LILITH NETWORK TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED
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  Endereço : 655 1 11

1116

 Room 1116, Floor 11, Building 1, 655 Yinxiang Road, 

Jiading District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190304

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI LILITH NETWORK TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 655 1 11

1116

 Room 1116, Floor 11, Building 1, 655 Yinxiang Road, 

Jiading District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190305

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI LILITH NETWORK TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 655 1 11

1116

 Room 1116, Floor 11, Building 1, 655 Yinxiang Road, 

Jiading District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190306

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI LILITH NETWORK TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 655 1 11

1116

 Room 1116, Floor 11, Building 1, 655 Yinxiang Road, 

Jiading District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190307

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 World First Holdings Limited

  Endereço : Suite 1204, 12/F., Tower 6, The Ga-

teway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190308

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 World First Holdings Limited

  Endereço : Suite 1204, 12/F., Tower 6, The Ga-

teway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190309

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 World First Holdings Limited

  Endereço : Suite 1204, 12/F., Tower 6, The Ga-

teway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190310

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 World First Holdings Limited

  Endereço : Suite 1204, 12/F., Tower 6, The Ga-

teway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190311

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 World First Holdings Limited

  Endereço : Suite 1204, 12/F., Tower 6, The Ga-

teway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190316

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : STAR MICRONICS CO., LTD.

  Endereço : 20-10, Nakayoshida, Suruga-Ku, Shi-

zuoka-Shi, Shizuoka 422-8654 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

CNC

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190317

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : STAR MICRONICS CO., LTD.

  Endereço : 20-10, Nakayoshida, Suruga-Ku, Shi-

zuoka-Shi, Shizuoka 422-8654 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

POS

POS POS

POS
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POS

P OS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190318

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 CHAO WENG IAN

  Endereço : 85 1

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190319

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

45 2 5 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190320

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

45 2 5 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190321

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 19 Y 45

K 00

 C 00 M 75 Y 100 K 00

[210]  N.º : N/190322

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 19 Y 45

K 00

 C 00 M 75 Y 100 K 00

[210]  N.º : N/190323

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 19 Y 45

K 00

 C 00 M 75 Y 100 K 00

[210]  N.º : N/190324

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 19 Y 45

K 00

 C 00 M 75 Y 100 K 00

[210]  N.º : N/190325

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 19 Y 45

K 00

 C 00 M 75 Y 100 K 00

[210]  N.º : N/190326

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 19 Y 45

K 00

 C 00 M 75 Y 100 K 00

[210]  N.º : N/190327

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 19 Y 45

K 00

 C 00 M 75 Y 100 K 00

[210]  N.º : N/190328

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : Rosie Outlook 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 : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190329

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : Rosie Outlook Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : T
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35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190330

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 TAK SHING COSMECEUTICAL LIMITED

  Endereço : 72

12 8-12 37

 Room 37, Unit 8-12, 12/F, Lladro Centre, 72 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190331

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

 TAK SHING COSMECEUTICAL LIMITED

  Endereço : 72

12 8-12 37

 Room 37, Unit 8-12, 12/F, Lladro Centre, 72 Hoi Yuen 

Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190332

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : SyneuRx International (Taiwan) 

Corp.

  Endereço : 20F-10, No. 99, Sec. 1, Xintai 5th Rd., 

Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190336

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; águas 

minerais e gasosas; bebidas de frutos e sumos de fru-

tos; xaropes e outras preparações não alcoólicas para 

fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190337

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-3

9 A-J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190338

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-3

9 A-J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190339

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para o cuidado dos den-

tes; preparações (não medicinais) para os cuidados da 

boca; pasta de dentes; gel dentífrico; pós dentífricos; 

dentífricos; produtos (não medicinais) para a lavagem 

da boca; preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico; preparações (não medicinais) para a lim-

peza e cuidado das dentaduras; preparações para polir 

dentaduras; sais de dentes; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar o hálito; 

tiras para branqueamento dos dentes; canetas para 

branqueamento dos dentes; preparações para bran-

queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190348

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : I.W.S. Nominee Company Limi-

ted

  Endereço : New Wing, Somerset House, The 

Strand, London WC2R 1LA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190350

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 55 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190351

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 55 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190352

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 2 3 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190353

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

388 E 303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190354

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

388 E 303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190355

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

388 E 303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190356

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

388 E 303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190357

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

388 E 303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190358

[220]  Data de pedido : 2021/11/19
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

388 E 303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190359

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

388 E 303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190360

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

388 E 303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190361

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 LOI CHI MENG LUIS

  Endereço : 522 526

3 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 58 M 5 Y

37 K 0

[210]  N.º : N/190362

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 LOI CHI MENG LUIS

  Endereço : 522 526

3 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 58 M 5 Y

37 K 0

[210]  N.º : N/190388

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 ASIA SPACE LIMITED

  Endereço : 489-491

C 909
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 Room 909, Block C, Hong Kong Industrial Centre, 

489-491 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190389

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 ASIA SPACE LIMITED

  Endereço : 489-491

C 909

 Room 909, Block C, Hong Kong Industrial Centre, 

489-491 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190390

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 23

2 201 215A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190391

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

301 -080

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190392

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

301 -080

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190393

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

301 -080

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190394

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 Galenic Cosmetics Laboratory

  Endereço : 3 ,  75017

 3, rue du Colonel Moll, 75017 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190395

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 Galenic Cosmetics Laboratory

  Endereço : 3 ,  75017

 3, rue du Colonel Moll, 75017 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190396

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 Galenic Cosmetics Laboratory

  Endereço : 3 ,  75017

 3, rue du Colonel Moll, 75017 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190397

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 Galenic Cosmetics Laboratory

  Endereço : 3 ,  75017

 3, rue du Colonel Moll, 75017 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190398

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 Galenic Cosmetics Laboratory

  Endereço : 3 ,  75017

 3, rue du Colonel Moll, 75017 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190400

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 215

2 3 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 540C

Pantone 570C

[210]  N.º : N/190410

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 906 1404 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190411

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 906 1404 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190412

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 906 1404 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS
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SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190413

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 906 1404 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190414

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 906 1404 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190415

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 906 1404 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190416

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 906 1404 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190417

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 906 1404 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190418

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 906 1404 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190419

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 CHINA ANDI UNIVERSAL MACHINERY CO., 

LIMITED

  Endereço : 267-275

15 1506

 Room 1506, 15/F Loon Kee Bldg, No.267-275 Des 

Voeux Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190420

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : The Ddrops Company Inc.

  Endereço : 126 Trowers Road, Woodbridge, Ontario, 

L4L 5Z4, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais para a saúde 

e bem-estar geral; vitaminas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, amarelo, branco, 

vermelho, azul muito claro, azul claro, azul, rosa e pre-

to.

[210]  N.º : N/190421

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : The Ddrops Company Inc.

  Endereço : 126 Trowers Road, Woodbridge, Ontario, 

L4L 5Z4, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais para a saúde 

e bem-estar geral; vitaminas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, laranja claro, ama-

relo, branco, azul muito claro, azul claro, roxo e preto.

[210]  N.º : N/190428

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : Koransha Co., Ltd.

  Endereço : 3-8, Kobira 1-Chome, Arita-Cho, 

Nishimatsuura-Gun Saga-Ken 844-0005 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Frascos pulverizadores vazios; vasos 

de chão; taças para flores; queimadores de incenso; 

extintores de velas; castiçais sem serem em metais pre-

ciosos; jarros para suporte de velas [castiçais]; arranjos 

para velas; vasos para flores; coberturas para vasos 

de flores, sem serem em papel; regadores; utensílios 

cosméticos e utensílios de toilette; mealheiros; distri-

buidores de sabão; caixas para distribuição de toalhas 

de papel; letreiros em porcelana ou vidro; ornamentos 

de porcelana; obras de arte em porcelana, cerâmica, 

faiança, terracota ou vidro.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/23  Japão

N.º 2021-078064

[210]  N.º : N/190429

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : Koransha Co., Ltd.

  Endereço : 3-8, Kobira 1-Chome, Arita-Cho, 

Nishimatsuura-Gun Saga-Ken 844-0005 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Frascos pulverizadores vazios; vasos 

de chão; taças para flores; queimadores de incenso; 

extintores de velas; castiçais sem serem em metais pre-

ciosos; jarros para suporte de velas [castiçais]; arranjos 

para velas; vasos para flores; coberturas para vasos 

de flores, sem serem em papel; regadores; utensílios 

cosméticos e utensílios de toilette; mealheiros; distri-

buidores de sabão; caixas para distribuição de toalhas 

de papel; letreiros em porcelana ou vidro; ornamentos 

de porcelana; obras de arte em porcelana, cerâmica, 

faiança, terracota ou vidro.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/23  Japão

N.º 2021-078065

[210]  N.º : N/190430

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1001 B1 7 8 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190431

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1001 B1 7 8 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190432

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : BEN TRE IMPORT EXPORT 

JOINT - STOCK CORPORATION

  Endereço : Lot K, Phong Nam Industrial Cluster-

-Cottage Industry, Phong Nam Commune, Giong 

Trom District, Ben Tre Province, Vietnã

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Água de coco [bebidas]; sumos [bebi-

das]; refrigerantes [bebidas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190433

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : BEN TRE IMPORT EXPORT 

JOINT - STOCK CORPORATION

  Endereço : Lot K, Phong Nam Industrial Cluster-

-Cottage Industry, Phong Nam Commune, Giong 

Trom District, Ben Tre Province, Vietnã

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Confeitaria; molho de coco [condi-

mentos]; geleias de frutas [confeitaria]; confeitaria 

contendo coco ou sabor a coco; aromatizantes para 

confeitaria (excepto óleo essencial) extraídos do coco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190434

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : BEN TRE IMPORT EXPORT 

JOINT - STOCK CORPORATION

  Endereço : Lot K, Phong Nam Industrial Cluster-

-Cottage Industry, Phong Nam Commune, Giong 

Trom District, Ben Tre Province, Vietnã

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite de coco; bebidas lácteas conten-

do frutas; leite de coco em pó.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190435

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : BEN TRE IMPORT EXPORT 

JOINT - STOCK CORPORATION

  Endereço : Lot K, Phong Nam Industrial Cluster-

-Cottage Industry, Phong Nam Commune, Giong 

Trom District, Ben Tre Province, Vietnã

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; óleo de coco para uso cos-

mético; aromas [óleos essenciais]; máscaras de beleza 

contendo óleo de coco; preparações cosméticas para o 

cuidado da pele; preparações cosméticas para os cui-

dados dos cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190436

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Jornais, impressos, brochuras, pros-

pectos, revistas, periódicos, livros de registos, livros, 

cartazes, fotografias, publicações, cartões, ilustrações.

[540]  Marca : 
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[300]  P r ior idade : 2021/06/24  Su íça

N.º 09976/2021

[210]  N.º : N/190437

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços promocionais; criação, produ-

ção e distribuição de material publicitário (prospectos, 

impressos, demonstrações de vídeo); publicação de 

textos publicitários; apresentação de artigos horológi-

cos e cronométricos, artigos de joalharia em qualquer 

meio de comunicação para vendas a retalho; publicida-

de on-line; fornecimento de informações e assessoria 

aos consumidores sobre artigos horológicos e crono-

métricos, artigos de joalharia, e artigos para vendas 

online; serviços de vendas a retalho para artigos de 

joalharia, artigos horológicos e cronométricos, através 

de uma rede global informática, catálogos, correio e 

quaisquer outros meios electrónicos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/24  Su íça

N.º 09976/2021

[210]  N.º : N/190439

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de difusão de conteúdos de 

áudio, vídeos e filmes gravados através da web e de 

qualquer outro meio de telecomunicação.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/24  Su íça

N.º 09976/2021

[210]  N.º : N/190443

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 12

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190444

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 12

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190445

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENEVE

  Endereço : Rue du R hône 41, 1204 Geneve, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluído em outras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios 

de parede e de mesa não incluídos em outras classes; 
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relógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos em ou-

tras classes; estojos para instrumentos cronométricos; 

estojos para relógios e relojoaria; suportes para reló-

gios; caixas para apresentação de relógios de pulso; 

artigos de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joa-

lharia); broches (joalharia); correntes (joalharia); co-

lares (joalharia); ornamentos (joalharia); pendentes de 

joalharia; brincos; fivelas para joalharia; pedras pre-

ciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas 

para jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação 

para joalharia; obras de arte em metais preciosos; 

obras de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves 

em cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) 

em metais preciosos; botões de punho; alfinetes de 

lapela (joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para 

gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/17  Suíça

N.º 09665/2021

[210]  N.º : N/190446

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENEVE

  Endereço : Rue du R hône 41, 1204 Geneve, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos não incluído em outras classes; artigos horológicos; 

relógios de parede e de mesa; partes para relógios 

de parede e de mesa não incluídos em outras classes; 

relógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos em ou-

tras classes; estojos para instrumentos cronométricos; 

estojos para relógios e relojoaria; suportes para reló-

gios; caixas para apresentação de relógios de pulso; 

artigos de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joa-

lharia); broches (joalharia); correntes (joalharia); co-

lares (joalharia); ornamentos (joalharia); pendentes de 

joalharia; brincos; fivelas para joalharia; pedras pre-

ciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas 

para jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação 

para joalharia; obras de arte em metais preciosos; 

obras de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves 

em cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) 

em metais preciosos; botões de punho; alfinetes de 

lapela (joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para 

gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/17  Suíça

N.º 09672/2021

[210]  N.º : N/190447

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : The Manufacturers Life Insuran-

ce Company

  Endereço : 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, 

Ontario, Canada, M4W 1E5

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; assuntos imobiliários; serviços de segu-

ros; serviços de resseguros; serviços de poupança e 

de reforma, nomeadamente, administração financei-

ra de planos de pensões para empregados, negócios, 

serviços de opções de acções e avaliação de pensões, 

serviços de fundo de pensões, serviços de anuidade, 

e serviços de gestão financeira de reforma; serviços 

de planeamento financeiro e serviços de gestão finan-

ceira; serviços de consultoria de investimentos e de 

gestão de investimentos; serviços de gestão de rique-

za, e serviços de criação de riqueza, nomeadamente 

investimento bancário, investimentos financeiros na 
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área de títulos de crédito, investimentos financeiros na 

área de fundos mútuos, investimentos financeiros na 

área de comodidades, e aplicação financeira de fundos 

de capitais próprios para terceiros, e aplicação finan-

ceira privada de títulos de crédito e derivativos para 

terceiros; comercialização de instrumentos financei-

ros, nomeadamente comercialização de comodidades, 

comercialização de câmbio, comercialização de acções 

e obrigações, e fundos mútuos; serviços de aplicação 

privadas e de mercado capital; serviços de investimen-

to de corretagem financeira na venda de fundos de in-

vestimento, fundos mútuos, fundos agrupados, fundos 

de cobertura, produtos de gestão de fundos por cor-

rectora, fundos segregados, e produtos de investimen-

to à base de títulos de crédito para correctores, comer-

ciantes de títulos e consultores financeiros; serviços 

bancários; serviços de empresas fiduciárias; serviços 

de crédito e empréstimos; serviços de cartões de crédi-

to; desenvolvimento de imobiliário, arrendamento de 

imobiliário, serviços de gestão imobiliária, serviços de 

investimento imobiliário, serviços de hipotecas; forne-

cimento de páginas de Internet, blogues, e páginas de 

médias sociais fornecendo informações nas áreas de 

serviços de seguros e financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190448

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : SHS

 SHS INTERNATIONAL LTD.

  Endereço : , , 

100

 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology 

Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para fins medicinais); su-

plementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para 

crianças; preparados vitamínicos; alimentos dietéticos 

para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; lei-

te dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e ama-

mentando; suplementos nutricionais; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; fibra dietética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190458

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 263 19

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190464

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

302-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190465

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

302-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190466

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’an Road, Binjiang 

District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190467

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’an Road, Binjiang 

District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190468

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 CHEANG LOI HONG

  Endereço : 126 18 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190469

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Alife Holdings, LLC

  Endereço : 139 Fulton Street, Studio 416, New 

York, New York 10038, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Mochilas com uma alça; guarnições 

[enfeites] de couro para móveis; chapéus-de-chuva; ca-

pas para chapéus-de-chuva.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190470

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Alife Holdings, LLC

  Endereço : 139 Fulton Street, Studio 416, New 

York, New York 10038, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21
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[511]  Produtos : Bacias [pias], garrafas, garrafas tér-

micas, cantis para desportos, copos para bebidas, 

serviços de loiça (pratos), serviços de copos, canecas 

para cerveja, cerâmicas para uso doméstico, objectos 

de arte em porcelana, cerâmica, barro, terra-cota ou 

vidro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190471

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Alife Holdings, LLC

  Endereço : 139 Fulton Street, Studio 416, New 

York, New York 10038, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos para revestimento, tapeçarias 

murais em matérias têxteis, roupa de banho (execepto 

vestuário), toalhas em matérias têxteis, roupa de cama, 

toalhas de mesa (sem ser de papel), bases para pratos, 

em matérias têxteis, cobertores de cama, guardanapos 

em matérias têxteis, toalhas de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190472

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Alife Holdings, LLC

  Endereço : 139 Fulton Street, Studio 416, New 

York, New York 10038, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado de desporto, chinelos, botas, 

cuecas, roupa interior, soutiens, fatos de banho, casa-

cos curtos (vestuário), saias, fatos-macaco, roupões, 

máscaras para dormir, lenços de pescoço, blusões de 

penas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190474

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Alife Holdings, LLC

  Endereço : 139 Fulton Street, Studio 416, New 

York, New York 10038, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Distribuição de material publicitário 

[folhetos, prospetos, impressos, amostras], publicidade 

por correspondência, produção de filmes publicitários, 

promoção de produtos e serviços através de patrocí-

nios de eventos desportivos, organização de desfiles de 

moda para fins promocionais, fornecimento de infor-

mações comerciais através de um website.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190475

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Alife Holdings, LLC

  Endereço : 139 Fulton Street, Studio 416, New 

York, New York 10038, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Mochilas com uma alça; guarnições 

[enfeites] de couro para móveis; chapéus-de-chuva; ca-

pas para chapéus-de-chuva.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190476

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Alife Holdings, LLC

  Endereço : 139 Fulton Street, Studio 416, New 

York, New York 10038, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Bacias [pias], garrafas, garrafas tér-

micas, cantis para desportos, copos para bebidas, 

serviços de loiça (pratos), serviços de copos, canecas 

para cerveja, cerâmicas para uso doméstico, objectos 
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de arte em porcelana, cerâmica, barro, terra-cota ou 

vidro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190477

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Alife Holdings, LLC

  Endereço : 139 Fulton Street, Studio 416, New 

York, New York 10038, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos para revestimento, tapeçarias 

murais em matérias têxteis, roupa de banho (execepto 

vestuário), toalhas em matérias têxteis, roupa de cama, 

toalhas de mesa (sem ser de papel), bases para pratos, 

em matérias têxteis, cobertores de cama, guardanapos 

em matérias têxteis, toalhas de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190478

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Alife Holdings, LLC

  Endereço : 139 Fulton Street, Studio 416, New 

York, New York 10038, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado de desporto, chinelos, botas, 

cuecas, roupa interior, soutiens, fatos de banho, casa-

cos curtos (vestuário), saias, fatos-macaco, roupões, 

máscaras para dormir, lenços de pescoço, blusões de 

penas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190480

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Alife Holdings, LLC

  Endereço : 139 Fulton Street, Studio 416, New 

York, New York 10038, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Distribuição de material publicitário 

[folhetos, prospetos, impressos, amostras], publicidade 

por correspondência, produção de filmes publicitários, 

promoção de produtos e serviços através de patrocí-

nios de eventos desportivos, organização de desfiles de 

moda para fins promocionais, fornecimento de infor-

mações comerciais através de um website.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190481

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 LOU CHON LAM

  Endereço : 411-417 12

P&Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190482

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 LOU CHON LAM

  Endereço : 411-417 12

P&Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190483

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 LOU CHON LAM

  Endereço : 411-417 12

P&Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190484

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190485

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190486

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190487

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

482 1-702

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190488

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190489

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190490

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1303 9 1-3

 Floor 1-3, Plant 9, Hongxin Industrial Park, No.1303 

Guanguang Road, Guanlan Street, Longhua District, 

Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190491

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190492

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190493

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190494

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : ( )

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 (Settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.) Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190495

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 (Settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.) Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190496

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : ( )

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 (Settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.) Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190497

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 67

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190498

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 CHI FOR EST T ECH NOLOGY (SINGA POR E) 

PTE. LTD.

  Endere ç o : 120 #13-01 

068913

 120 Robinson Road #13-01 Singapore 068913

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

; 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190499

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

618

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190500

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190501

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[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 : 36

[511]  Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobiliária, bens re-

ais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e 

serviços de assesoria relativos a todos os serviços men-

cionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190502

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[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 : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; embalagem e 

armazenamento de mercadorias; organização de via-

gens, transportes e entreposto, nomeadamente: orga-

nização de viagens e transportes; agências de turismo 

e de viagens; organização, planeamento e venda de 

viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; or-

ganização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transpor-

tes e viagens; serviços de guia turística; serviços de 

emissão de bilhetes (para transportes e viagens); ser-

viços de aconselhamento e consultoria relativa a via-

gens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e 

produtos, incluindo por intermediários e agências de 

turismo; serviços de excursões, informações relativas 

a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, 

armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e docu-

mentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços 

prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e 

produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de trans-

porte; corretagem de transportes; serviços de armaze-

nagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços 

de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, 

terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a 

reboques marítimos, descarga, funcionamento dos por-

tos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao 

funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços 

relacionados com a locação de veículos de transporte, 

aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de 

armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou 

lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento 

de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos 

e veículos; serviços de motorista; armazém; serviços 

de remoção; serviços de despachante, afretamento; 

fornecimento e distribuição de água, electricidade e 

energia; e tudo o supra citado também fornecido on-

-line  a partir de uma base de dados de computador 

da Internet ; e compilação de anúncios para usar 

como página da web  na Internet ; fornecimento 

de serviços de informação, consultadoria e assessoria 

relacionados com todos os serviços acima referidos; 

tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190503

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[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 
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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/190504

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[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/190505

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[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 : 44

[511]  Serviços : Serviços de terapia física; serviços de 

salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e de 

beleza; serviços de massagem; banhos públicos com 

fins higiénicos; serviços de cabeleireiro, serviços de sa-

lões de beleza ( beauty parlour ); selecção de cosmé-

ticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, 

produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medici-

nais através da Internet, por dispositivos de telecomu-

nicações ou de outros meios electrónicos; providenciar 

instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e sun decks ; serviços de boa forma física 

( body fitness ); serviços de eliminação de gordura; 

serviços de redução de peso; serviços de tratamento 

de cabelos; serviços de cuidados de saúde; serviços de 

maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; 

serviços de higiene e de beleza para animais ou huma-

nos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvi-

cultura, todos incluídos na classe 44.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190506

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Simmons Bedding & Furniture 

(HK) Limited

  Endereço : Room 2010 - 2015, 20/F, Tower 2, 

Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, 

Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios; trabalhos de escritório; 

serviços de lojas retalhistas e lojas retalhistas em linha 

relacionados com mobiliário, espelhos, molduras, reci-

pientes, não metálicos, para armazenamento ou trans-

porte, osso, chifre, baleia ou madrepérola, conchas, 

espuma do mar, âmbar amarelo, não trabalhado ou se-

mitrabalhado, colchões, bases de colchão, travesseiros, 

têxteis e substitutos para têxteis, roupa para uso do-

méstico, cortinas em matérias têxteis ou em matérias 

plásticas, cobertores, lençóis em matérias têxteis, len-

çóis de cama, cobertores e lençóis não tecidos, capas 

para colchões, fronhas, edredons de cama, capas para 

edredons, edredons de penas, capas para edredons de 

penas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190507

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Simmons Bedding & Furniture 

(HK) Limited

  Endereço : Room 2010 - 2015, 20/F, Tower 2, 

Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, 

Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios; trabalhos de escritório; 

serviços de lojas retalhistas e lojas retalhistas em linha 

relacionados com mobiliário, espelhos, molduras, reci-

pientes, não metálicos, para armazenamento ou trans-

porte, osso, chifre, baleia ou madrepérola, conchas, 

espuma do mar, âmbar amarelo, não trabalhado ou se-

mitrabalhado, colchões, bases de colchão, travesseiros, 

têxteis e substitutos para têxteis, roupa para uso do-

méstico, cortinas em matérias têxteis ou em matérias 

plásticas, cobertores, lençóis em matérias têxteis, len-

çóis de cama, cobertores e lençóis não tecidos, capas 

para colchões, fronhas, edredons de cama, capas para 

edredons, edredons de penas, capas para edredons de 

penas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190508

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Simmons Bedding & Furniture 

(HK) Limited

  Endereço : Room 2010 - 2015, 20/F, Tower 2, 

Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, 

Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios; trabalhos de escritório; 

serviços de lojas retalhistas e lojas retalhistas em linha 

relacionados com mobiliário, espelhos, molduras, reci-

pientes, não metálicos, para armazenamento ou trans-

porte, osso, chifre, baleia ou madrepérola, conchas, 

espuma do mar, âmbar amarelo, não trabalhado ou se-

mitrabalhado, colchões, bases de colchão, travesseiros, 

têxteis e substitutos para têxteis, roupa para uso do-

méstico, cortinas em matérias têxteis ou em matérias 

plásticas, cobertores, lençóis em matérias têxteis, len-

çóis de cama, cobertores e lençóis não tecidos, capas 

para colchões, fronhas, edredons de cama, capas para 

edredons, edredons de penas, capas para edredons de 

penas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190515

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

2 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190516

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190517

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 49 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190518

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 13

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190519

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 13 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190520

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 LIN, TA-KUANG

  Endereço : 22182 110

97 20-2 9

 9/F, No. 20-2, Lane 97, Lane 110, Huqian street, Xizhi 

District, Xinbei, 22182, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190521

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 LIN, TA-KUANG

  Endereço : 22182 110

97 20-2 9

 9/F, No. 20-2, Lane 97, Lane 110, Huqian street, Xizhi 

District, Xinbei, 22182, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190522

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 LIN, TA-KUANG

  Endereço : 22182 110

97 20-2 9

 9/F, No. 20-2, Lane 97, Lane 110, Huqian street, Xizhi 

District, Xinbei, 22182, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190523

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 LIN, TA-KUANG

  Endereço : 22182 110

97 20-2 9

 9/F, No. 20-2, Lane 97, Lane 110, Huqian street, Xizhi 

District, Xinbei, 22182, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190524

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 246

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190525

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e 

veterinárias; preparações higiénicas para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos die-

téticos para humanos e animais; emplastros, material 

para pensos; matérias para obturações dentárias, cera 

dentária; desinfetantes; preparações para destruir 

vermes; fungicidas, herbicidas; géis medicinais; cremes 

medicinais; loções medicinais; aerossóis medicinais; 

sprays medicinais; emplastros medicinais; cataplasmas 

medicinais; unguentos medicinais; óleos medicinais; 

linimentos medicinais; pomadas medicinais; adesivos 

medicinais; compressas medicinais; espumas medi-

cinais; comprimidos medicinais; gaze para pensos; 

ligaduras para pensos; emplastros adesivos; fármacos 

analgésicos anti-inflamatórios transdérmicos; sprays 

refrescantes para uso médico; preparações farmacêu-

ticas para o tratamento e prevenção da transpiração 

excessiva; preparações farmacêuticas para uso no 

tratamento da transpiração das mãos; preparações 

farmacêuticas para uso no tratamento da transpiração 

dos pés; preparações farmacêuticas para uso no trata-

mento de transpiração excessiva nas axilas; prepara-

ções farmacêuticas para hiperidrose tópica; fármacos 

para uso no tratamento da transpiração; fármacos para 

uso no tratamento da transpiração das mãos; fármacos 

para uso no tratamento da transpiração dos pés; fár-

macos para uso no tratamento da transpiração nas axi-

las; fármacos para hiperidrose tópica; desodorizantes 

que não sejam para uso pessoal.

[540]  Marca : 

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

azul clara e branca, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/190526

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : PLEYEL INTERNATIONAL

  Endereço : 93-95 avenue Daumesnil, Viaduc des 

Arts, Voûtes 53-54, 75012 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : Instrumentos musicais, martelo para 

afinação de cordas, bastões de maestros, caixas de 

música, aparelhos para virar as páginas dos cadernos 

de música, cavaletes para instrumentos musicais, cavi-

lhas para instrumentos musicais, clavicórdios, teclados 

para instrumentos musicais, instrumentos musicais 

electrónicos, instrumentos de cordas de percussão, 

instrumentos musicais de cordas dedilhadas, pedais 

para instrumentos musicais, teclas para instrumentos 

musicais, pianos, teclados para pianos, cordas para 

pianos, teclas para pianos, reguladores de intensidade 

para pianos mecânicos.

[540]  Marca : 



604    3   2022  1  19 

[210]  N.º : N/190535

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Niizawa Zyou-

zouten (Niizawa Sake Brewery Co., Ltd.)

  Endereço : Kitamachi 63, Sanbongi Osaki-City 

Miyagi-Pref, 989-6329, Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Licores japoneses; saquê.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190537

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Niizawa Zyou-

zouten (Niizawa Sake Brewery Co., Ltd.)

  Endereço : Kitamachi 63, Sanbongi Osaki-City 

Miyagi-Pref, 989-6329, Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Licores japoneses; saquê

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190538

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190539

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190540

[220]  Data de pedido : 2021/11/22
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190541

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190542

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190543

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190544

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190545

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190546

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[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 : 
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[210]  N.º : N/190547

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[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/190548

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[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/190549

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[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/190550

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 Shengle Economic Zone Helingeer County, Huhhot, 

Inner Mongolia, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190551

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos de monitorização e pre-

venção do tratamento irregular de fichas de jogos; 

dispositivos de monitorização para gravação do mo-

vimento de fichas de jogos; dispositivos de monitori-

zação para a prevenção do roubo de fichas de jogos; 

dispositivos de monitorização para a prevenção do 

extravio de fichas de jogos; dispositivos de inspeção 

eletrónicos para localização e seguimento de fichas 

de jogos; dispositivos eletrónicos para inspeção de 

fichas de jogos em busca de falsificações; dispositivo 

eletrónico de verificação da autenticidade para chips 

de jogos; dispositivos eletrónicos para digitalização de 

quantidade e quantidade de fichas de jogo; dispositivos 

de confirmação eletrónica de identidade para chips de 

jogos; equipamento eletrónico de segurança relacio-

nado com fichas para jogos de azar em casino, nomea-

damente equipamento de verificação para determinar 

a qualidade e integridade de fichas para jogos de azar 

em casino; equipamento de contagem para evitar rou-

bo e perda de fichas para jogos de casino.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190552

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos para jogos de for-

tuna ou azar e aparelhos para manusear fichas para 

jogos de fortuna ou azar, nomeadamente mesa de jogo 

e caixa de armazenamento especificamente adaptada 

para fichas para jogos de fortuna ou azar; aparelhos 

para manusear fichas de jogo, nomeadamente mesa de 

jogo e caixa de armazenamento especificamente adap-

tada para fichas de jogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190553

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos de monitorização e pre-

venção do tratamento irregular de fichas de jogos; 

dispositivos de monitorização para gravação do mo-

vimento de fichas de jogos; dispositivos de monitori-

zação para a prevenção do roubo de fichas de jogos; 

dispositivos de monitorização para a prevenção do 

extravio de fichas de jogos; dispositivos de inspeção 

eletrónicos para localização e seguimento de fichas 

de jogos; dispositivos eletrónicos para inspeção de 

fichas de jogos em busca de falsificações; dispositivo 

eletrónico de verificação da autenticidade para chips 

de jogos; dispositivos eletrónicos para digitalização de 

quantidade e quantidade de fichas de jogo; dispositivos 

de confirmação eletrónica de identidade para chips de 

jogos; equipamento eletrónico de segurança relacio-

nado com fichas para jogos de azar em casino, nomea-

damente equipamento de verificação para determinar 

a qualidade e integridade de fichas para jogos de azar 

em casino; equipamento de contagem para evitar rou-

bo e perda de fichas para jogos de casino.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190554

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos para jogos de for-

tuna ou azar e aparelhos para manusear fichas para 

jogos de fortuna ou azar, nomeadamente mesa de jogo 

e caixa de armazenamento especificamente adaptada 

para fichas para jogos de fortuna ou azar; aparelhos 

para manusear fichas de jogo, nomeadamente mesa de 

jogo e caixa de armazenamento especificamente adap-

tada para fichas de jogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190555

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190556

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190557

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190558

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190559

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de so-

corro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumen-

tos para a condução, distribuição, transformação, acu-

mulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; 

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução 

do som ou de imagens; suportes de registo magnético, 

discos acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados; software 

informático; programas de computador; software in-

formático sob a forma de uma aplicação para disposi-

tivos móveis e computadores; software de aplicações 

para uti l ização em dispositivos móveis; software 

para processamento electrónico de pagamentos de 

e para terceiros; software informático e software de 

aplicações utilizados em relação a serviços financeiros, 

transacções financeiras, comércio electrónico, paga-

mentos electrónicos, câmbios de moeda estrangeira, 

serviços de corretagem e trading e serviços de aconse-

lhamento ao investimento; software de autenticação; 

software e software de aplicações (descarregável); 

software de mensagens instantâneas; software de 

partilha de ficheiros; software de comunicação para a 

partilha electrónica de dados, áudio, imagens e gráfi-

cos através de redes informáticas, móveis, sem-fios, e 

de telecomunicações; software para o processamento 

de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; software 

descarregável para facilitar a transmissão electrónica 

de informações, dados, documentos, voz, e imagens 

através da Internet; software descarregável para per-

mitir aos utilizadores participarem em reuniões e 

aulas pela Internet, com acesso a dados, documentos, 

imagens e software de aplicações através de um na-

vegador da web; software descarregável para aceder, 

visualizar, e controlar remotamente computadores e 

redes informáticas; software de computação em nu-

vem descarregável; software descarregável baseado 
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em computação em nuvem; software para o rastreio e 

avaliação de comportamento de clientes e pessoas em 

relação a decisões de compra; software de aplicações 

para utilização em relação à conservação ambiental, 

alterações climáticas e às compensações de carbono; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a 

partir da Internet ou de uma rede informática ou de 

uma base de dados informática); publicações electró-

nicas descarregáveis sob a forma de revistas, artigos, 

brochuras, folhetos, fichas técnicas, materiais informa-

tivos, manuais de instruções no domínio de negócios 

comerciais, comércio electrónico, tecnologias de in-

formação, computação em nuvem, telecomunicações, 

Internet, formação em negócios comerciais e comércio 

electrónico, gestão de negócios comerciais, vendas, 

marketing e finanças; periféricos informáticos; compu-

tadores portáteis (notebooks); computadores portáteis 

(laptops); computadores portáteis; computadores por-

táteis; assistentes pessoais digitais; leitores multimédia 

portáteis; telemóveis; smartphones; câmaras digitais; 

baterias, carregadores de baterias; estações de traba-

lho informáticas; servidores informáticos; hardware 

para ligação a redes informáticas e de telecomunica-

ções; adaptadores, comutadores, dispositivos de enca-

minhamento e centrais de redes informáticas; modems 

e cartões e dispositivos de comunicação sem fios e com 

fios; suportes para laptops, sacos para computadores; 

dispositivos de extinção de fogo; hardware e firmware; 

sistemas de navegação para automóveis; discos com-

pactos; música digital (descarregável a partir da In-

ternet); aparelhos de telecomunicações; esteiras para 

o rato; conjuntos portáteis para telemóvel, acessórios 

para telemóveis: jogos, imagens, películas cinemato-

gráficas, filmes e música descarregáveis; sistemas de 

alarme; câmaras de segurança; unidades móveis de ra-

diodifusão e teledifusão; equipamento de teledifusão; 

câmaras, câmaras de vídeo; auscultadores; auriculares; 

altifalantes; dispositivos e equipamento para sistemas 

de posicionamento global (GPS); programas e software 

informático, electrónico e de videojogos (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); monitores 

de cristais líquidos para equipamento de telecomu-

nicações e electrónico; descodificadores de televisão; 

aparelhos de controlo remoto; programas de armaze-

namento de dados; óculos e óculos de sol; painéis de 

sinalização electrónicos; cartões bancários, de débito, 

de pagamento, de crédito, telefónicos e de identifica-

ção codificados ou magnéticos; caixas automáticas [de 

dinheiro]; leitores de livros electrónicos; cartuchos 

de toner (vazios) para impressoras e fotocopiadoras; 

dispositivos para vigilância de bebés; dispositivos para 

videovigilâncias de bebés; para-sóis para objectivas; 

computadores tablet; cartões de acesso codificados; 

óculos 3D; cartões de memória para máquinas de 

videojogos; computadores, smartphones, monitores, 

ecrãs, hardware, dispositivos para registo de activida-

de física, equipamento áudio, aparelhos de comuni-

cações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos 

informáticos periféricos, leitores multimédia portáteis 

e dispositivos digitais de comunicações electrónicas 

para usar no corpo; computadores, smartphones, mo-

nitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo de 

actividade física, equipamento áudio, aparelhos de 

comunicações, aparelhos de telecomunicações, dis-

positivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo, todos para facilitar 

transacções de pagamento e informações bancárias 

e para efectuar actividades bancárias; computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo, todos capazes 

de permitir o acesso sem fios a redes de comunicações, 

redes de telecomunicações e à Internet; aplicações mó-

veis descarregáveis para utilizar com computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comu-

nicações electrónicas para  usar no corpo; software de 

aplicações para utilizar com computadores, smartphones, 

monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo 

de actividade física, equipamento áudio, aparelhos 

de comunicações, aparelhos de telecomunicações, 

dispositivos informáticos periféricos, leitores multimé-

dia portáteis e dispositivos digitais de comunicações 

electrónicas para usar no corpo; cartões pré-pagos, 

bancários, de crédito, de débito, de pagamento, e de 

identificação codificados ou magnéticos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190560

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, exploração e supervisão de planos de fi-

delização e incentivo; serviços de publicidade presta-

dos através da internet; produção de publicidade tele-

visiva e radiofónica; contabilidade; venda em hasta pú-

blica [leilão]; feiras comerciais; sondagem de opinião; 

processamento de dados; fornecimento de informações 

de negócios; serviços de agências de publicidade; ser-

viços de publicidade para terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria na área da disponibilização 

de conhecimento relacionado com a web; serviços de 

consultadoria comercial na área da colaboração on-li-

ne e tecnologias de colaboração; serviços de consulta-

doria nas áreas de vendas e marketing; serviços de 

gestão de projectos comerciais; serviços de gestão de 

projectos comerciais relacionados com o desenvolvi-

mento, preparação, organização, produção, gravação, 

monitorização e seguimento de eventos na web, confe-

rências, programas de formação, programas de apren-

dizagem, e seminários; estudos de mercado e serviços 

de consultoria empresarial; serviços de consultadoria 

empresarial relacionados com a facilitação da realiza-

ção de negócios através de redes informáticas locais e 

globais localizando e prestando referências para a en-

trega de uma ampla variedade de actividades e produ-

tos e serviços de consumo; divulgação de informação 

empresarial de bens e serviços de terceiros através de 

redes informáticas locais e globais; serviços de consul-

toria empresarial relacionados com o fornecimento de 

um web site numa rede informática global através do 

qual terceiros podem oferecer e procurar bens e servi-

ços, colocar, determinar o estado de potenciais clien-

tes e de encomendas e de concretizá-las, celebrar con-

tratos e desenvolver transacções comerciais; prestação 

de serviços de encomendas informatizadas on-line; pu-

blicidade de bens e serviços de terceiros através de re-

des informáticas locais e globais; serviços de agências 

de importação-exportação internacionais; aluguer de 

espaços publicitários em meios de comunicação; servi-

ços de transacções on-line relacionados com leilões 

electrónicos e prestação de avaliações comerciais em 

relativo àqueles; prestação de um directório de web si-

tes de terceiros para facilitar transacções comerciais; 

serviços de consultoria empresaria relacionados com a 

exploração de um mercado electrónico para compra-

dores e vendedores de produtos e/ou serviços através 

de uma rede informática global; assistência empresa-

rial relacionada com a facilitação de transacções co-

merciais através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de consultadoria em matéria de gestão corpo-

rativa; serviços de promoção de marketing; publicação 

de materiais de publicidade; marketing de imóveis dis-

poníveis; disseminação de materiais de publicidade, 

actualização de materiais de publicidade, compilação 

de publicidade para uso em páginas web na Internet; 

aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de vendas, negócios co-

merciais e de informações promocionais; serviços de 

resposta telefónica (para assinantes ausentes); servi-

ços de resposta telefónica (para terceiros); leilões 

através da Internet; gestão de pessoal; fornecimento 

de informações de vendas, empresas, publicidade e 

promoções através de uma rede informática global e 

através da Internet; apresentação de produtos nos 

meios de comunicação, para fins de venda a retalho; 

serviços de venda a retalho e por grosso de prepara-

ções para branquear e outros substâncias para a roupa, 

preparações para o branqueamento de couro, amacia-

dores de tecidos para a roupa, preparações para lim-

par, polir, desengordurar e raspar, preparações para 

abrilhantamento [polimento], tela abrasiva [areia] para 

polir, papel para polir, tele abrasiva [vidro] para polir, 

papel de lixa, caras para soalhos, pomadas [graxa] 

para sapatos, preparações para polir mobílias e soa-

lhos, detergentes sem ser para uso em operações de fa-

brico e para uso médico, preparações para limpeza a 

seco, ar comprimido enlatado para limpeza e elimina-

ção de pó, preparações para remoção de cores, prepa-

rações para remoção de vernizes, preparações para a 

limpeza de papeis de parede, líquidos para lava-vidros 

de pára-brisas, preparações para perfumar ambientes, 

varetas de incenso, sabão medicinal, extractos de flo-

res [perfumaria], géis de massagem, excepto para uso 

medicinal, preparações de proteção solar, preparações 
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para bronzear [cosméticos], batons para os lábios, es-

tojos para batons, preparações cosméticas para o cui-

dado da pele, preparações cosméticas adelgaçantes, 

adesivos [matérias colantes] para uso cosmético, pre-

parações para o cuidado das unhas, produtos para re-

mover maquilhagem, champôs, champôs secos, cham-

pôs para animais de estimação [preparações para lava-

gem não medicinais], loções capilares, loções pós-bar-

ba [after-shave], produtos para barbear, dentífricos, 

géis branqueadores para uso dental, preparações para 

bochechar, sem ser para uso médico, laca para cabelos, 

tintas para cabelos, preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal, desodorizantes [perfumaria], prepara-

ções farmacêuticas e veterinárias, vacinas, unguentos 

contra as queimaduras do sol, produtos higiénicos para 

a medicina, preparações para a esterilização, soluções 

para lentes de contacto, forro de cuecas [produtos hi-

giénicos], remédios para a transpiração dos pés, pro-

dutos alimentares dietéticos e substâncias concebidas 

para uso medicinal ou todas para uso veterinário, leve-

dura para uso farmacêutico, açúcar para uso medici-

nal, suplementos dietéticos de geleia real, alimentos 

para bebés, suplementos alimentares para humanos e 

animais, suplementos nutricionais, preparações de vi-

taminas, pílulas de bronzeamento, pílulas de emagre-

cimento, cigarros sem tabaco para uso medicinal, em-

plastros, material para pensos, panos cirúrgicos, im-

plantes cirúrgicos compostos por tecidos vivos, maté-

rias para chumbar os dentes, ceras dentárias, prepara-

ções de higiene bocal para uso medicinal, desinfectan-

tes, produtos para a destruição de animais nocivos, 

fungicidas, herbicidas, veneno mata-ratos, repelentes 

para cães, telefones, conjuntos portáteis para telemó-

vel, acessórios para telemóveis, produtos electrónicos, 

nomeadamente, radio câmaras, assistentes pessoais 

(PDAs), leitores de MP3, dispositivos electrónicos di-

gitais portáteis e de mão para a gravação, organização, 

transmissão, manipulação e revisão de ficheiros de áu-

dio, telemóveis, dispositivos de comunicação electróni-

cos portáteis, câmaras, leitores de discos compactos 

[leitores de CD], gravadores de vídeo e câmaras de ví-

deo, produtos de telecomunicações, hardware e software, 

baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instru-

mentos para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou 

a reprodução de dados, informações, imagens e/ou 

som, aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, 

dentários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, apa-

relhos de raio-x para uso médico, aparelhos terapêuti-

cos de ar quente, cobertores elétricos para uso médico, 

aparelhos para análise médica, aparelhos para análise 

do sangue, aparelhos acústicos para pessoas com defi-

ciências auditivas, dispositivos para proteção auditiva, 

aparelhos de massagem, travesseiros de ar para uso 

médico, almofadas de ar para uso médico, aparelhos 

de exercício físico para fins médicos, vaporizadores de 

uso médico, aparelhos de fumigação, para uso médico, 

almofadas térmicas para primeiros socorros, poltronas 

para uso médico ou dentário, membros, olhos e dentes 

artificiais, artigos ortopédicos, material de sutura, li-

gaduras para as articulações, implantes cirúrgicos 

compostos por materiais artificiais, biberons [bibe-

rões], limpadores de línguas, radiografias para uso mé-

dico, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, 

produtos de impressão, papelaria, cartões codificados 

magneticamente e não codificados magneticamente, 

mobiliário, molduras, utensílios para uso doméstico e 

para a cozinha, artigos de vidro, porcelana, e terraco-

ta, tecidos, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e 

bordados, botões, faixas, alfinetes e agulhas, flores ar-

tificiais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos electró-

nicos, produtos químicos destinados à indústria, à ci-

ência, à fotografia e à agricultura, tintas, vernizes, la-

cas, produtos de higiene pessoal, sabões, produtos de 

perfumaria, cosméticos, loções capilares e corporais, 

óleos essenciais, preparações para limpar e branquear, 

lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farma-

cêuticas, veterinárias e sanitárias, serralharia e quin-

quilharia metálica, aparelhos eléctricos para cozinha, 

aparelhos eléctricos para a limpeza doméstica, apare-

lhos eléctricos para a higiene pessoal e máquinas-fer-

ramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas manuais, 

computadores, máquinas de calcular, aparelhos e ins-

trumentos fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúr-

gicos e médicos, aparelhos de iluminação, de aqueci-

mento, de produção de vapor, de cozedura, de refrige-

ração, de secagem, de ventilação, de distribuição de 

água e instalações sanitárias, veículos, armas de fogo, 

pirotecnia, objectos em prata, instrumentos de relojo-

aria e cronométricos, instrumentos de música, revistas, 

cartões, livros, folhetos, cartazes, cartões impressos, 

circulares, catálogos, calendários, etiquetas de preço, 

sacos com pegas em papel ou cartão, porta-cartazes 

em papel ou em cartão, cartões postais, cartões de bo-

as-festas, embalagens em papel para embalagem, cai-

xas de papelão, sacos e bolsas de papel, autocolantes 

[artigos de papelaria], lenços e lenços de bolso [em pa-

pel], modelos e figurinhas em papel, sacos de papel 

para festas, papel, cartão, papel de embalagem, car-

tões em papel, caixas em papel, papelaria, imagens, 
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máquinas de escrever e artigos de escritório, materiais 

de embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso 

no fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e 

imitações do couro e vestuário em couro, cintos em 

couro, bolsas em couro, capas em couro para dispositi-

vos electrónicos, bolsas de mão, bolsas, carteiras, pas-

tas em couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para 

uso têxtil, cabides para vestuário, esteiras de mesa, ar-

tigos para a costura, coberturas de cama e de mesa, 

brinquedos e artigos de desporto, alimentos e bebidas, 

carne, peixe, não vivo, aves domésticas, frutos e legu-

mes em conserva, secos e cozidos, doces [geleias] e 

coulis de frutas [molhos], ovos, leite e laticínios, óleos 

e gorduras para a alimentação, café, chá, cacau, açú-

car, arroz, farinhas, pães e bolos, condimentos, fruta e 

legumes frescos, cerveja, águas minerais, bebidas de 

fruta e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoóli-

cas, flores, cestos para flores, taças e vasos para flores 

e plantas, decorações florais, tabaco, artigos para fu-

madores e fósforos; distribuição de material publicitá-

rio [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; serviços 

de agências de compra e venda; selecção de produtos e 

aquisição de produtos por conta de indivíduos e em-

presas; serviços de encomendas para terceiros; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso, serviços de ven-

da a retalho on-line, serviços de venda em grande ar-

mazém, serviços de venda a retalho em supermerca-

dos, todos em relação a preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem, preparações para o 

branqueamento de couro, amaciadores de tecidos para 

a roupa, preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar, preparações para abrilhantamento [polimen-

to], tela abrasiva [areia] para polir, papel para polir, 

tele abrasiva [vidro] para polir, papel de lixa, caras 

para soalhos, pomadas [graxa] para sapatos, prepara-

ções para polir mobílias e soalhos, detergentes sem ser 

para uso em operações de fabrico e para uso médico, 

preparações para limpeza a seco, ar comprimido enla-

tado para limpeza e eliminação de pó, preparações 

para remoção de cores, preparações para remoção de 

vernizes, preparações para a limpeza de papeis de pa-

rede, líquidos para lava-vidros de pára-brisas, prepara-

ções para perfumar ambientes, varetas de incenso, sa-

bões, sabão medicinal, produtos de perfumaria, ex-

tractos de flores [perfumaria], óleos essenciais, géis de 

massagem, excepto para uso medicinal, preparações 

de proteção solar, preparações para bronzear [cosmé-

ticos], cosméticos, batons para os lábios, estojos para 

batons, preparações cosméticas para o cuidado da 

pele, preparações cosméticas adelgaçantes, adesivos 

[matérias colantes] para uso cosmético, preparações 

para o cuidado das unhas, produtos para remover ma-

quilhagem, champôs, champôs secos, champôs para 

animais de estimação [preparações para lavagem não 

medicinais], loções capilares, loções pós-barba, produ-

tos para barbear, dentífricos, géis branqueadores para 

uso dental, preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico, laca para cabelos, tintas para cabelos, pre-

parações antitranspirantes para higiene pessoal, deso-

dorizantes [perfumaria], preparações farmacêuticas e 

veterinárias, vacinas, unguentos contra as queimadu-

ras do sol, produtos higiénicos para a medicina, prepa-

rações para a esterilização, soluções para lentes de 

contacto, forro de cuecas [produtos higiénicos], remé-

dios para a transpiração dos pés, produtos alimentares 

dietéticos e substâncias concebidas para uso medicinal 

ou todas para uso veterinário, levedura para uso far-

macêutico, açúcar para uso medicinal, suplementos 

dietéticos de geleia real, alimentos para bebés, suple-

mentos alimentares para humanos e animais, suple-

mentos nutricionais, preparações de vitaminas, pílulas 

de bronzeamento, pílulas de emagrecimento, cigarros 

sem tabaco para uso medicinal, emplastros, material 

para pensos, panos cirúrgicos, implantes cirúrgicos 

compostos por tecidos vivos, matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias, preparações de higiene bo-

cal para uso medicinal, desinfectantes, produtos para 

a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbici-

das, veneno mata-ratos, repelentes para cães, instru-

mentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino, aparelhos e instrumentos para a condução, distri-

buição, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da corrente eléctrica, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, su-

portes de registo magnético, discos de gravação, meca-

nismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas regis-

tadoras, máquinas de calcular, equipamento de pro-

cessamento de dados, computadores, periféricos infor-

máticos, computadores portáteis (notebooks), compu-

tadores portáteis (laptops), computadores portáteis, 

computadores portáteis, assistentes pessoais digitais, 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS), estações de trabalho informáti-

cas, servidores, hardware para ligação a redes infor-

máticas e de telecomunicações, adaptadores, comuta-

dores, dispositivos de encaminhamento e centrais de 
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redes informáticas, modems e cartões e dispositivos de 

comunicação sem fios e com fios, suportes para lap-

tops, sacos para computadores, hardware e firmware, 

software informático, programas de computador, sof-

tware (incluindo software descarregável a partir da In-

ternet), software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros, software de autentica-

ção, software fornecido através da Internet, publica-

ções electrónicas on-line (descarregáveis a partir da 

Internet ou de uma rede informática ou de uma base 

de dados informática), software descarregável para fa-

cilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz, e imagens através da Internet, 

software descarregável 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 re-

motamente computadores e redes informáticas, publi-

cações electrónicas descarregáveis sob a forma de arti-

gos, artigos de investigação, materiais informativos no 

domínio de telecomunicações, Internet, formação, ne-

gócios comerciais, vendas e marketing, sistemas de 

alarme, dispositivos de extinção de fogo, câmaras de 

segurança, câmaras, câmaras de vídeo, câmaras digi-

tais, telefones, telemóveis, smartphones, conjuntos 

portáteis para telemóvel, acessórios para telemóveis, 

produtos electrónicos, nomeadamente, radio câmaras, 

assistentes pessoais (PDAs), leitores de MP3, disposi-

tivos electrónicos digitais portáteis e de mão para a 

gravação, organização, transmissão, manipulação e re-

visão de ficheiros de áudio, telemóveis, dispositivos de 

comunicação electrónicos portáteis, câmaras, leitores 

de discos compactos [leitores de CD], gravadores de 

vídeo e câmaras de vídeo, produtos de telecomunica-

ções, leitores multimédia portáteis, discos compactos, 

música digital (descarregável a partir da Internet), 

aparelhos de telecomunicações, esteiras para o rato, 

jogos, imagens, películas cinematográficas, filmes e 

música descarregáveis, unidades móveis de radiodifu-

são e teledifusão, equipamento de teledifusão, auscul-

tadores, auriculares, altifalantes, programas e software 

electrónico e de videojogos (incluindo software des-

carregável a partir da Internet), aparelhos de diverti-

mento e jogos electrónicos, jogos e brinquedos electró-

nicos, monitores de cristais líquidos para equipamento 

de telecomunicações e electrónico, descodificadores 

de televisão, aparelhos de controlo remoto, programas 

de armazenamento de dados, óculos e óculos de sol, 

painéis de sinalização, caixas automáticas [de dinhei-

ro], aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, den-

tários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, apare-

lhos de raio-x para uso médico, aparelhos terapêuticos 

de ar quente, cobertores elétricos para uso médico, 

aparelhos para análise médica, aparelhos para análise 

do sangue, aparelhos acústicos para pessoas com defi-

ciências auditivas, dispositivos para proteção auditiva, 

aparelhos de massagem, travesseiros de ar para uso 

médico, almofadas de ar para uso médico, aparelhos 

de exercício físico para fins médicos, vaporizadores de 

uso médico, aparelhos de fumigação, para uso médico, 

almofadas térmicas para primeiros socorros, poltronas 

para uso médico ou dentário, membros, olhos e dentes 

artificiais, artigos ortopédicos, material de sutura, li-

gaduras para as articulações, implantes cirúrgicos 

compostos por materiais artificiais, biberons [bibe-

rões], limpadores de línguas, radiografias para uso mé-

dico, jornais, revistas, periódicos, agendas, cartões, li-

vros, folhetos, cartazes, cartões impressos, circulares, 

catálogos, calendários, etiquetas de preço, sacos com 

pegas em papel ou cartão, porta-cartazes em papel ou 

em cartão, cartões postais, cartões de boas-festas, em-

balagens em papel para embalagem, caixas de papelão, 

sacos e bolsas de papel, autocolantes [artigos de pape-

laria], cartões, lenços e lenços de bolso [em papel], 

modelos e figurinhas em papel, sacos de papel para 

festas, papel, cartão, papel de embalagem, cartões em 

papel, caixas em papel, papelaria, produtos de impres-

são, artigos para encadernação, fotografias, papelaria, 

cartões, imagens, máquinas de escrever e artigos de 

escritório, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, adesivos 

(matérias colantes) para papelaria ou para uso domés-

tico, material para artistas, pincéis, material de instru-

ção e de ensino (com excepção de aparelhos), matérias 

plásticas para embalagem, caracteres de impressão, 

clichés, sacos com pegas em matérias plásticas, direc-

tórios telefónicos, de faxes, de correio electrónico e de 

websites impressos, materiais de marketing e promo-

cionais impressos, artigos publicitários impressos, ma-

nuais para fins de instrução, aparelhos eléctricos para 

cozinha, máquinas de barbear elétricas, escovas de 

dentes eléctricas, baterias, carregadores de baterias, 

cartões codificados magneticamente e não codificados 

magneticamente, mobiliário, molduras, utensílios para 

uso doméstico e para a cozinha, artigos de vidro, por-

celana, e terracota, produtos químicos destinados à in-

dústria, à ciência, à fotografia e à agricultura, tintas, 

vernizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, 

produtos de perfumaria, cosméticos, loções capilares e 
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corporais, óleos essenciais, preparações para limpar e 

branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, prepara-

ções farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralha-

ria e quinquilharia metálica, aparelhos eléctricos para 

cozinha, aparelhos eléctricos para a limpeza domésti-

ca, aparelhos eléctricos para a higiene pessoal e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, aparelhos e instrumentos fotográficos, cine-

matográficos e ópticos, óculos e óculos de sol, apare-

lhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos de 

iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de 

cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, 

de distribuição de água e instalações sanitárias, veícu-

los, armas de fogo, pirotecnia, objectos em prata, ins-

trumentos de relojoaria e cronométricos, metais pre-

ciosos, joalharia, pedras preciosas, capas em couro 

para dispositivos electrónicos, vestuário em couro, 

bolsas em couro, cintos em couro, bolsas de mão, bol-

sas, carteiras, pastas em couro, sacos, bagagem, guar-

da-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios 

e linhas para uso têxtil, cabides para vestuário, estei-

ras de mesa, artigos para a costura, coberturas de 

cama e de mesa, tecidos, vestuário, calçado, chapela-

ria, rendas e bordados, botões, faixas, alfinetes e agu-

lhas, flores artificiais, carpetes, tapetes, brinquedos e 

artigos de desporto, alimentos e bebidas, carne, peixe, 

não vivo, aves domésticas, frutos e legumes em conser-

va, secos e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas 

[molhos], ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras para 

a alimentação, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, 

pães e bolos, condimentos, fruta e legumes frescos, 

cerveja, águas minerais, bebidas de fruta e outras be-

bidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, flores, flores 

secas, tabaco, artigos para fumadores e fósforos, per-

mitindo igualmente que os clientes possam visualizar 

e comprar convenientemente estes produtos através de 

um web site na Internet com mercadorias em geral e 

numa loja de venda por grosso, através de um catálogo 

de mercadorias em geral para venda à distância ou 

através de telecomunicações e em lojas de venda a re-

talho; serviços de secretariado; fornecimento de infor-

mação estatística empresarial; organização de exposi-

ções com fins comerciais ou de publicidade; serviços 

de assistência empresarial relacionados com a compi-

lação e aluguer de listas e correio; investigações em 

negócios comerciais; serviços de administração comer-

cial para o processamento de vendas feitas através da 

Internet; serviços de referências comerciais e de colo-

cação de pessoal; serviços de agências de despacho al-

fandegário (serviços de agências de importação-expor-

tação); serviços de agências de importação-exportação 

(despacho alfandegário); serviços de agências para a 

subscrição de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição de comunicações (incluindo a escrita em 

papel stencil [papel para mimeógrafo]); aluguer de 

equipamento de escritório; gestão do relacionamento 

com clientes; gestão de empresas em relação a comér-

cio electrónico; gestão e administração de empresas de 

empresas em relação a comércio electrónico; serviços 

de contabilidade; serviços de beneficência, nomeada-

mente, organização e realização de programas de vo-

luntariado e projectos de serviço comunitário; aluguer 

de stands de vendas; fornecimento de informações em 

matéria de contactos comerciais; optimização de mo-

tores de busca; optimização de tráfego de websites; 

serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); 

serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios comerciais para prestadores de serviços em regi-

me de freelance; negociação e conclusão de transações 

comerciais para terceiros; actualização e manutenção 

de dados em bases de dados informáticas; serviços de 

gestão de projectos comerciais para projectos de cons-

trução; fornecimento de informações comerciais atra-

vés de um website; promoção de bens e serviços atra-

vés do patrocínio de eventos desportivos; serviços de 

aquisições; serviços de fornecimento para terceiros, 

trocas comerciais e serviços de informação para con-

sumidores; serviços informatizados de recolha de da-

dos de pontos de venda; promoção da venda de bens e 

serviços de terceiros através da concessão de pontos 

por utilização de cartões de crédito ou utilização de 

software de aplicações de finanças móvel; desenvolvi-

mento e coordenação de projetos de voluntariado para 

organizações de caridade; informações promocionais e 

serviços de assessoria prestados a membros, assinantes 

e utilizadores de programas de fidelização, incentivo e 

oferta; serviços promocionais sob a forma de progra-

mas de bónus para compras de determinados produtos 

e serviços, incluindo a oferta de benefícios relaciona-

dos com compras e estilos de vida ecológicos; gestão 

comercial de frotas de transporte; informação, asses-

soria e consultadoria em relação a todos os serviços 

acima mencionados.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190561

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros e serviços bancários on-line; serviço de cartão 

de crédito, processamento e transmissão de contas e 

pagamentos das mesmas, e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de 

fundos; transmissão de fundos por meios electrónicos 

para terceiros; transferência de pagamentos para ter-

ceiros via internet; serviços financeiros como sejam 

serviços de processamento de facturas e de pagamen-

to; mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; 

aluguer e arrendamento de propriedades imobiliárias; 

avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação 

de propriedades imobiliárias, financiamento de pro-

priedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades 

imobiliárias; serviços de agência de propriedades imo-

biliárias; serviços de agência para habitação; serviços 

de actuários; serviços de consultadoria e de gestão de 

propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer 

de apartamentos e andares; provisão de informação 

financeira via internet; serviços de depósito de valo-

res e de emissão de vales de viagem; investimentos de 

capitais; avaliação financeira (seguros, negócios ban-

cários, propriedades imobiliárias); serviços de gestão 

financeira e de activos; serviços financeiros e de segu-

ros; serviços financeiros providenciados por meio de 

telecomunicações; serviços de aconselhamento e con-

sultadoria financeira; serviços bancários on-line; servi-

ços bancários providenciados on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou da internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação 

em bolsas de valores; corretagem de acções e obriga-

ções, análise financeira; serviços de cartão de débito, 

serviços de cartão de crédito e serviços de garantia de 

cheques; serviços bancários, de contas de poupança 

e de investimentos; serviços de compensação finan-

ceira; verificação do crédito via rede de informação 

informática mundial; serviços de gestão do risco de 

crédito electrónicos; serviços de pagamento electróni-

co de compras e de pagamento electrónico de contas; 

serviços de débito e de crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões 

de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; 

serviços de informação relacionados com finanças e se-

guros, providenciados on-line a partir de uma base de 

dados de computador ou da internet; agência para co-

branças de contas de gás e de electricidade; avaliação 

de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; pro-

visão de informação sobre impostos (serviços financei-

ros); organização de colectas de beneficência; colectas 

de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer 

de caixas automáticas ou máquinas de caixas electró-

nicas; serviços de pagamento on-line; organização de 

financiamento para projectos de construção; emissão 

de ordens de pagamento de valores; transferência ele-

trónica de fundos; serviços de troca de moeda e servi-

ços de câmbio, serviços de caixas automáticas, forneci-

mento de cartões de pré-pagamento e títulos de valor, 

serviços de transferência de dinheiro; todos os acima 

mencionados fornecidos através de meios electrónicos; 

serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com a transferência electrónica de 

fundos; serviços de transferência de moeda estrangei-

ra; serviços de troca de moeda e serviços de câmbio; 

serviços de operações cambiais; serviços de transações 

com divisas; serviços de mercado de transacção de 

divisas; transacções financeiras através de blockchain; 

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 

compensação pela emissão de carbono; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamen-

to de, e investimento em, projectos para reducção de 

emissões; investimento em programas e projectos de 

compensação de carbono; investimento em fundos de 

reducção de emissões; fornecimento de empréstimos; 

concessão de empréstimos temporários; serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacio-

nados com os serviços supracitados; tudo incluído nes-

ta classe.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190562

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  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; 

software como serviço [SaaS]; cadeias de blocos como 

serviço [BaaS]; encriptação, desencriptação e auten-

ticação de informação, mensagens e dados; prestação 

de serviços de autenticação de utilizadores utilizando 

tecnologia biométrica, de reconhecimento facial, de 

autenticação por impressões digitais, de reconheci-

mento de voz e outros tipos de hardware e software de 

autenticação para a prestação de serviços financeiros, 

transacções de comércio electrónico, donativos, acom-

panhamento de produtos licenciados e envolvimento 

com fãs; serviços de protecção de dados; segurança, 

protecção e recuperação em matéria de TI (tecnolo-

gias de informação); análise de ameaças à segurança 

informática para proteção de dados; fornecimento 

de serviços de segurança para redes informáticas, 

acesso a computadores e transacções informatizadas; 

certificação (controle de qualidade) de dados atra-

vés de blockchain; autenticação de dados através de 

blockchain; incluindo todos os serviços acima men-

cionados para utilização com sistemas de pagamento; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; provedor de serviços de aplicação [ASP], 

nomeadamente, alojamento de aplicações de software 

informático de terceiros; provedor de serviços de apli-

cação [ASP] para a prestação de software na área de 

conferências, áudio conferências, mensagens electró-

nicas, colaboração em documentos, videoconferências, 

e processamento de voz e chamadas à base da web; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; serviços de apoio técnico relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line onde utilizadores registados podem participar em 

discussões, recolher reacções dos seus pares, consti-

tuir comunidades virtuais, participar em serviços de 

redes sociais, e partilhar documentos; assessoria em 

tecnologia informática prestada a utilizadores da In-

ternet através de uma linha directa de apoio; serviços 

informáticos relacionados com a criação de índices de 

informação, sites e recursos em redes informáticas; 

prestação de motores de pesquisa; concepção de com-

putadores, computadores portáteis (notebooks), com-

putadores portáteis (laptops), computadores portáteis 

e de mão; concepção de assistentes pessoais digitais e 

leitores multimédia pessoais; concepção de telemóveis 

e smartphones; concepção de câmaras digitais; servi-

ços de computadores; 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 de software para a procura e recuperação 

de informação de bases de dados e redes informáticas; 

prestação de informações técnicas a pedido explícito 

de utilizadores finais por meio telefónico ou de uma 

rede informática mundial; consultoria em software; 

serviços informáticos relacionados com a procura per-

sonalizável em bases de dados informáticas e websites; 

codificação e descodificação de sinais informáticos e 

electrónicos; conversão de dados ou documentos de 

suporte físico para formato eletrónico; serviços de tes-

te e de avaliação de produtos; serviços de arquitectura 

e design; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços informáticos; serviços de infor-

mação de redes, nomeadamente, prestação de infor-

mação técnica relacionada com computadores e redes 

na área de negócios comerciais e comércio electrónico; 

fornecimento de programas de gestão de riscos de se-

gurança informática; serviços de informação, conheci-

mento, e testes em matéria de segurança informática; 

serviços de garantia de qualidade; serviços informá-

ticos relacionados com a certificação de transacções 
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comerciais e a preparação de relatórios em relação so-

bre as mesmas; serviços de segurança para o controle 

de acesso a computadores, redes electrónicas e bases 

de dados; serviços de segurança de serviços de trans-

missão de dados e 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; prestação de informa-

ções na área da Internet, rede informática mundial e 

segurança de redes de comunicação informatizadas e 

transmissão segura de dados e informação; 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; reconhe-

cimento on-line de assinaturas electrónicas; backup 

externo de dados; armazenamento electrónico de 

dados; informações sobre tecnologia e programação 

informáticas através de um website; serviços de carto-

grafia; computação em nuvem; serviços de fornecimen-

to de alojamento em nuvem; prestação de utilização 

temporária de software não-descarregável em nuvem 

e software de computação em nuvem; armazenamento 

electrónico de dados; fornecimento de sistemas in-

formáticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; aluguer de software 

de entretenimento; investigação técnica no domínio da 

compensação por emissões de carbono; prestação de 

informações, assessoria e consultadoria relacionadas 

com compensações relativas a emissões de carbono; 

prestação de informação tecnológica sobre inovações 

ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental; 

serviços de testes, avaliação e controlo ambientais; in-

vestigação no domínio da protecção e conservação am-

biental; investigação e prestação de informações cien-

tíficas em matéria de alterações climáticas; serviços de 

consultadoria científica e industrial relacionados com 

combustíveis, emissões de combustíveis e dióxido de 

carbono e questões ambientais; serviços de ciência e 

tecnologia relacionados com recomendação de linhas 

de acção para reduzir a emissão de dióxido de carbo-

no de uma forma economicamente eficiente; serviços 

de ciência e tecnologia relacionados com a gestão de 

programas de compensação pela emissão de carbono; 

serviços de investigação, gestão e protecção ambiental; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190563

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

85 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190564

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

85 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190565

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190566

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190567

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190568

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190575

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190576

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190577

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 310

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190578

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 310

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190579

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 310

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190580

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 310

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190581

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 310

001
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190582

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 310

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190583

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 310

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190584

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 310

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190585

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 310

001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190588

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : E. REMY MARTIN & Cº

  Endereço : 20 rue de la Société Vinicole, 16100 

Cognac, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33
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[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190589

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

 BDH COMMERCIAL (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 12-14

3

 3/F, Wing Sum Factory Bldg. No. 2, 12-14 Sam Chuk 

St, San Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190590

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

 BDH COMMERCIAL (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 12-14

3

 3/F, Wing Sum Factory Bldg. No. 2, 12-14 Sam Chuk 

St, San Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190591

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

 BDH COMMERCIAL (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 12-14

3

 3/F, Wing Sum Factory Bldg. No. 2, 12-14 Sam Chuk 

St, San Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190592

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

 BDH COMMERCIAL (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 12-14

3

 3/F, Wing Sum Factory Bldg. No. 2, 12-14 Sam Chuk 

St, San Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190593

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

 WU KUOK KEONG

  Endereço : 460

15E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190598

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

 ZHEJIANG QUANSHENG TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

16 5 519

 Room 519, Building 5, No. 16, Zhuantang Science And 

Technology Economic Block, Xihu District, Hangzhou 

310000, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190600

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190601

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190602

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28
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[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190603

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : Wild Idol Limited

  Endereço : 49 Upper Brook Street, Mayfair, Lon-

don, W1K 2BR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190604

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : Wild Idol Limited

  Endereço : 49 Upper Brook Street, Mayfair, Lon-

don, W1K 2BR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190605

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : Wild Idol Limited

  Endereço : 49 Upper Brook Street, Mayfair, Lon-

don, W1K 2BR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190606

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : Wild Idol Limited

  Endereço : 49 Upper Brook Street, Mayfair, Lon-

don, W1K 2BR, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190607

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone M 100 

[210]  N.º : N/190608

[220]  Data de pedido : 2021/11/23
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[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON PTE. 

LTD.

  Endereço : 2 Science Park Drive, #07-13, Ascent, 

Singapore Science Park 1, Singapura 118222

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de l impeza para o rosto 

(cosméticos), loções faciais (cosméticos), hidratantes 

(cosméticos), cremes (cosméticos), geles (cosméticos); 

soros não medicinais para os cuidados da pele; tónicos 

(cosméticos); cremes esfoliantes; esfoliantes; proteto-

res solares; máscaras faciais; esfoliantes para o rosto; 

cremes e soros anti-envelhecimento; geles e loções 

para depois de barbear; loções e cremes para bran-

quear a pele; leite hidratante; máscaras de branquea-

mento; produtos de limpeza para o corpo, loções, hi-

dratantes, cremes para o corpo; cremes para os olhos; 

cosméticos, nomeadamente, base de maquilhagem, 

correctores, glosses para os lábios, máscara [rímel], 

produtos desmaquilhantes; produtos para os cuidados 

dos cabelos, nomeadamente, champôs e amaciadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190609

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON PTE. 

LTD.

  Endereço : 2 Science Park Drive, #07-13, Ascent, 

Singapore Science Park 1, Singapura 118222

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Aconselhamento em matéria de beleza; 

serviços de estética; serviços de aromaterapia; quiro-

prática [quiropatia]; serviços de hospitais; serviços de 

salões de beleza; massagistas; serviços de manicura; 

serviços de banhos públicos para fins higiénicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190616

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

 SOCIEDADE INTERNACIONAL GRUPO EXCE-

LENTE, LIMITADA

  Endereço : 14 2 A

 Rua Luis Gonzaga Gomes No.14, 2 Andar A, Edifício 

King Xiu, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190617

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

 SENDWANT LOGISTIC LIMITED

  Endereço : 438 4

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190629

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; fo-

tografias; artigos de papelaria; materiais de instrução 

e de ensino; folhas, películas e sacos de plástico para 

acondicionamento e embalagem; formulários pré-

-impressos; publicações promocionais; folhetos promo-

cionais; autocolantes (artigos de papelaria); cartazes; 

estandartes em papel; calendários.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, branco e amarelo.

[210]  N.º : N/190630

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

zação e administração de negócios; serviços de traba-

lhos administrativos (funções de escritório); serviços 

de angariação de fundos de beneficência, nomeada-

mente gestão e administração de negócios relaciona-

dos com a coordenação, aquisição e distribuição de 

alimentos a pessoas necessitadas; fornecimento de ser-

viços de administração comercial para a organização 

de campanhas e actividades de caridade; serviços de 

angariação de fundos de beneficência, nomeadamente 

gestão de negócios relacionados com a organização e 

realização de programas de voluntariado e projectos 

de serviço comunitário; serviços de publicidade, de 

promoção, de marketing e informações relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, branco e amarelo.

[210]  N.º : N/190632

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte de alimentos; 

serviços de embalagem e armazenamento de al i-

mentos; serviços de embalagem relacionados com 

alimentos e bebidas; serviços de entrega de alimentos 

e bebidas; serviços de assessoria relacionados com 

distribuição de produtos (transporte); fornecimento de 

transporte para distribuição de doações de alimentos 

e equipamentos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, branco e amarelo.

[210]  N.º : N/190633

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; serviços de beneficência, nomeadamente 

fornecimento de alimentos e bebidas a pessoas neces-

sitadas; preparação de alimentos e bebidas; serviços de 

catering (alimentos e bebidas); fornecimento de infor-

mações relacionadas com alimentos e bebidas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, branco e amarelo.

[210]  N.º : N/190634

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; fo-

tografias; artigos de papelaria; materiais de instrução 

e de ensino; folhas, películas e sacos de plástico para 

acondicionamento e embalagem; formulários pré-

-impressos; publicações promocionais; folhetos promo-

cionais; autocolantes (artigos de papelaria); cartazes; 

estandartes em papel; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190635

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

zação e administração de negócios; serviços de traba-

lhos administrativos (funções de escritório); serviços 

de angariação de fundos de beneficência, nomeada-

mente gestão e administração de negócios relaciona-

dos com a coordenação, aquisição e distribuição de 

alimentos a pessoas necessitadas; fornecimento de ser-

viços de administração comercial para a organização 

de campanhas e actividades de caridade; serviços de 

angariação de fundos de beneficência, nomeadamente 

gestão de negócios relacionados com a organização e 

realização de programas de voluntariado e projectos 

de serviço comunitário; serviços de publicidade, de 

promoção, de marketing e informações relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190637

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte de alimentos; 

serviços de embalagem e armazenamento de al i-

mentos; serviços de embalagem relacionados com 

alimentos e bebidas; serviços de entrega de alimentos 

e bebidas; serviços de assessoria relacionados com 

distribuição de produtos (transporte); fornecimento de 

transporte para distribuição de doações de alimentos 

e equipamentos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190638

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limited

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; serviços de beneficência, nomeadamente 

fornecimento de alimentos e bebidas a pessoas neces-

sitadas; preparação de alimentos e bebidas; serviços de 

catering (alimentos e bebidas); fornecimento de infor-

mações relacionadas com alimentos e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190639

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : IMG Global Limited

  Endereço : Unit 1, Manhattan Avenue, 255 

Queen’s Road Central, Central Hong-Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; serviços de agências 

de alojamento temporário [hotéis, pensões]; alojamen-

to para animais; serviços pré-escolares e de infantário 

em centros de dia; serviços de casas de retiro para a 

terceira idade; aluguer de salas de reunião; aluguer 

de instalações para exposições; aluguer de futons e 

mantas; aluguer de almofadas; aluguer de cobertores; 

aluguer de placas de aquecimento elétricas para uso 

doméstico; aluguer de torradeiras elétricas para uso 
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doméstico; aluguer de fornos micro-ondas para uso 

doméstico; aluguer de equipamentos de cozinha para 

fins industriais; aluguer de bancadas de cozinha com 

lava-loiças de cozinha integrados para uso comercial; 

aluguer de lava-loiças de cozinha para uso comercial; 

aluguer de placas de aquecimento não elétricas para 

uso doméstico; aluguer de bancadas de cozinha com 

lava-loiças de cozinha integrados para uso doméstico; 

aluguer de lava-loiças de cozinha para uso doméstico; 

aluguer de louça; aluguer de cortinas; aluguer de mo-

biliário; aluguer de tapeçarias de parede; aluguer de 

revestimentos de pavimentos; aluguer de lenços ume-

decidos; aluguer de toalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190640

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento de doenças infecciosas; preparações far-

macêuticas antivirais; vacinas para o tratamento e pre-

venção de doenças infecciosas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e cor-de-rosa.

[210]  N.º : N/190641

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

 ZHONG SHAO

  Endereço : 15W

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190643

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

 CHOI IONG IONG

  Endereço : 21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190644

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

 CHOI IONG IONG

  Endereço : 21 22 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190650

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : Ocular Therapeutix, Inc.

  Endereço : 15 Crosby Drive, Bedford, Massachu-

setts 01730, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento de doenças e 

condições oculares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190651

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : Ocular Therapeutix, Inc.

  Endereço : 15 Crosby Drive, Bedford, Massachu-

setts 01730, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos e 

médicos; sistemas (dispositivos) médicos de implemen-

tação para administração de medicamentos no canal 

lagrimal (Dexamethasone punctum plug) para o trata-

mento de doenças e condições oculares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190652

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : Ocular Therapeutix, Inc.

  Endereço : 15 Crosby Drive, Bedford, Massachu-

setts 01730, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Aconselhamento médico e farma-

cêutico; serviços de consultoria médica; serviços de 

informação médica; serviços de informação médica, 

nomeadamente, provisão de informação médica a 

médicos, profissionais de saúde, e pacientes sobre tó-

picos relacionados com problemas de saúde, produtos 

farmacêuticos, e temas de sensibilização para a saúde 

relacionadas com doenças e condições oculares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190655

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : British American Tobacco (Bran-

ds) Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, Lon-

don, WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

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

manufacturado; bolsas de nicotina sem tabaco para 

uso oral [sem ser para uso medicinal]; rapé com taba-

co; snus com tabaco [tabaco humedecido para chupar]; 

bolsas para tabaco contendo nicotina; rapé sem taba-

co; snus sem tabaco; tabaco para enrolar; tabaco para 

cachimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos 

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

cigarrilhas; isqueiros para fumadores; fósforos; artigos 

para fumadores; mortalhas para cigarros, tubos de 

cigarros, filtros para cigarros; aparelhos de bolso para 

enrolar cigarros; máquinas manuseadas manualmente 

para injectar tabaco em tubos de papel; cigarros ele-

trónicos; líquidos para cigarros electrónicos; produtos 

de tabaco para serem aquecidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190681

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 
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 JIA RUIMING

  Endereço : 10 P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190683

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 ZHANG FAN

  Endereço : 79

BB

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190684

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 ZHANG FAN

  Endereço : 79

BB

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190686

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

17 FG

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190687

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 R View Company Limited, em português R View Li-

mitada

  Endereço : 138-202

1 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0

K 0

 C 7 M 45 Y 63 K 20

[210]  N.º : N/190688

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 LEONG CHI FONG

  Endereço : 33 3B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 



N.º 3 — 19-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 635

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190694

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : IMG Global Limited

  Endereço : Unit 1, Manhattan Avenue, 255 

Queen’s Road Central, Central Hong-Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; serviços de agências 

de alojamento temporário [hotéis, pensões]; alojamen-

to para animais; serviços pré-escolares e de infantário 

em centros de dia; serviços de casas de retiro para a 

terceira idade; aluguer de salas de reunião; aluguer 

de instalações para exposições; aluguer de futons e 

mantas; aluguer de almofadas; aluguer de cobertores; 

aluguer de placas de aquecimento elétricas para uso 

doméstico; aluguer de torradeiras elétricas para uso 

doméstico; aluguer de fornos micro-ondas para uso 

doméstico; aluguer de equipamentos de cozinha para 

fins industriais; aluguer de bancadas de cozinha com 

lava-loiças de cozinha integrados para uso comercial; 

aluguer de lava-loiças de cozinha para uso comercial; 

aluguer de placas de aquecimento não elétricas para 

uso doméstico; aluguer de bancadas de cozinha com 

lava-loiças de cozinha integrados para uso doméstico; 

aluguer de lava-loiças de cozinha para uso doméstico; 

aluguer de louça; aluguer de cortinas; aluguer de mo-

biliário; aluguer de tapeçarias de parede; aluguer de 

revestimentos de pavimentos; aluguer de lenços ume-

decidos; aluguer de toalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190695

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : IMG Global Limited

  Endereço : Unit 1, Manhattan Avenue, 255 

Queen’s Road Central, Central Hong-Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; serviços de agências 

de alojamento temporário [hotéis, pensões]; alojamen-

to para animais; serviços pré-escolares e de infantário 

em centros de dia; serviços de casas de retiro para a 

terceira idade; aluguer de salas de reunião; aluguer 

de instalações para exposições; aluguer de futons e 

mantas; aluguer de almofadas; aluguer de cobertores; 

aluguer de placas de aquecimento elétricas para uso 

doméstico; aluguer de torradeiras elétricas para uso 

doméstico; aluguer de fornos micro-ondas para uso 

doméstico; aluguer de equipamentos de cozinha para 

fins industriais; aluguer de bancadas de cozinha com 

lava-loiças de cozinha integrados para uso comercial; 

aluguer de lava-loiças de cozinha para uso comercial; 

aluguer de placas de aquecimento não elétricas para 

uso doméstico; aluguer de bancadas de cozinha com 

lava-loiças de cozinha integrados para uso doméstico; 

aluguer de lava-loiças de cozinha para uso doméstico; 

aluguer de louça; aluguer de cortinas; aluguer de mo-

biliário; aluguer de tapeçarias de parede; aluguer de 

revestimentos de pavimentos; aluguer de lenços ume-

decidos; aluguer de toalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190697

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

200

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190698

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

( ) 333 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190699

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

198 B1-3-156

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190700

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

198 B1-3-156

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190701

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

198 B1-3-156

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190702

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Proteína de ervilha [matéria-prima]; 

proteína de ervilha para a indústria alimentar; proteí-

nas de ervilha para uso no fabrico de suplementos ali-
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mentares; proteína para uso industrial; proteína para a 

indústria alimentar; proteínas de origem vegetal para 

a indústria alimentar; proteínas de origem vegetal [ma-

téria-prima]; proteínas de origem vegetal para uso no 

fabrico de suplementos alimentares; proteína [matéria-

-prima]; proteínas para uso no fabrico de suplementos 

alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190703

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos de proteínas; 

suplementos nutricionais; suplementos de proteínas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190704

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; queijo, man-

teiga, iogurte e outros produtos lácteos; óleos e gor-

duras para uso alimentar; substitutos da carne à base 

de legumes, hortaliças ou verduras; legumes cozidos; 

legumes secos; legumes processados; saladas de legu-

mes; extractos de algas para a alimentação; peixe não 

vivo; carne enlatada; lanches à base de frutas; snacks 

à base de legumes, hortaliças ou verduras; ovos; leite; 

óleos e gorduras comestíveis; gelatina; cogumelos se-

cos; albumina para a alimentação; tripas para fazer en-

chidos, naturais ou artificiais; hambúrgueres de carne; 

hambúrgueres vegetarianos [hambúrgueres].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190705

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Barras de cereais com alto teor de pro-

teínas, café, chá, cacau e café artificial; arroz, massas 

alimentares e massas [noodles]; tapioca e sagú; fari-

nhas e preparações à base de cereais; pão, pastelaria 

e confeitaria; chocolate; sorvetes [gelados] e outros 

gelados alimentares; temperos; molhos e outros condi-

mentos; sanduíches de hambúrguer de carne de vaca; 

sanduíches de hambúrguer vegetariano; tartes [empa-

das]; bebidas à base de chá; empadas de carne [pastéis, 

tartes]; preparações feitas de cereais; massas [noodles]; 

lanches [snacks] à base de cereais; amido para uso ali-

mentar; cremes gelados [gelados]; condimentos; glúten 

preparado para a alimentação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190707

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

veterinário; substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico; alimentos para bebés; produtos veterinários; 

suplementos medicinais para alimentos para animais; 

aditivos medicamentosos para rações animais; aditivos 

medicinais para alimentos para animais; suplementos 

dietéticos para animais; aditivos nutricionais para 

alimentos para os animais, para uso medicinal; suple-

mentos dietéticos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190708

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Ovos; leite; lacticínios; óleos e gor-

duras comestíveis; manteiga de cacau; sopas e caldos, 

extractos de carne; feijões; frutos de casca rija, proces-

sados; queijo; óleo de soja; óleo de milho; óleo de gi-

rassol para uso alimentar; caça, não ao viva; peixe não 

vivo; aves; carnes; geleias, doces, compotas, fruta e 

vegetais para barrar; frutas, fungos e vegetais proces-

sados (incluindo oleaginosas e leguminosas); produtos 

lácteos e substitutos de lacticínios; substitutos do ovo; 

substitutos de carne, substitutos da carne à base de 

legumes, hortaliças ou verduras, proteína vegetal tex-

turizada formada para uso como substituto de carne.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190712

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos para uso na indús-

tria; amido para uso industrial; sais para uso indus-

trial; emulsionantes; produtos químicos para uso na 

prospeção de petróleo; adoçantes artificiais; glicose 

para a fabricação de alimentos; farinha para uso in-

dustrial; adesivos para uso industrial; ácidos para uso 

industrial; ácido cítrico; pectina para uso industrial; 

cloreto de potássio; amido para uso na indústria; sal 

em bruto; soluções de polímeros; polímeros químicos; 

polímeros catiónicos; agente desmoldante de asfalto; 

aditivos (químicos) para uso na reparação de asfalto; 

aditivos (químicos) para uso na ligação de asfalto; ade-

sivos para pavimentos; adesivos para telhados; glicose 

para uso industrial; glicose para a indústria alimentar; 

xaropes de glicose para uso industrial; glúten para a 

indústria alimentar; glúten para uso industrial; glúten 

para uso industrial; aminoácidos para uso industrial; 

ácidos gordos para fins industriais; ácido glutâmico 

para uso industrial; ácidos; estabilizador de massa 

para a indústria alimentar; estabilizadores usados para 

a conservação de alimentos; composições e materiais 

químicos para uso em cosmética; emulsionantes para 

uso no fabrico de cosméticos; produtos químicos para 

absorção; plastificantes; plastificantes para plásticos; 

proteína para uso industrial; proteínas para a indústria 

alimentar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190713

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101-105A

10 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190714

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101-105A

10 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190725

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190726

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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X
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X

D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190727

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : The United States Playing Card 

Company

  Endereço : 300 Gap Way, Erlanger, Kentucky 

41018, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/01  União Euro-

peia N.º 018544168

[210]  N.º : N/190728

[220]  Data de pedido : 2021/11/26
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[730]  Requerente : The United States Playing Card 

Company

  Endereço : 300 Gap Way, Erlanger, Kentucky 

41018, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/01  União Euro-

peia N.º 018544166

[210]  N.º : N/190729

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

 Diamond Quest Limited

  Endereço : 

3152

 OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

 USB 

 9 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190730

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

 Diamond Quest Limited

  Endereço : 

3152

 OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

 34 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190731

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

 Diamond Quest Limited

  Endereço : 

3152

 OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 
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 34 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190732

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

 Diamond Quest Limited

  Endereço : 

3152

 OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

 USB 

 9 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190733

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

 Diamond Quest Limited

  Endereço : 

3152

 OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

 34 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190740

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 116

2-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190741

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 116

2-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190742

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 116

2-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190743

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 4

FG

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190744

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 4

FG

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190745

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

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

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190746

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : ADM WILD Europe GmbH & 

Co. KG

  Endereço : Rudolf-Wild-Str. 107-115, D-69214 

Eppelheim, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/27  União Euro-

peia N.º 018480021

 2 0 2 1 / 0 9 / 2 1  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 018563902

[210]  N.º : N/190747

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e preparações para fins 

de toilette não medicinais; dentífricos não medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

quear e outras substâncias para uso em lavandaria; 

preparações para limpar, polir, desengordurar e ras-

par; cosméticos; preparações cosméticas para limpar 

o rosto; preparações cosméticas para lavar o rosto; 

sabões para o rosto; preparações cosméticas para os 

cuidados da pele; preparações para branquear a pele; 

produtos de maquilhagem; cremes, óleos, leite ou 

espumas para limpar o rosto; preparações para des-

maquilhar; kits de cosméticos; verniz para unhas; pre-

parações para remoção de vernizes; pestanas postiças; 

unhas postiças; algodão e cotonetes de algodão para 

uso cosmético; perfumaria; sabonetes; preparações 

para fins de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190748

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e preparações para fins 

de toilette não medicinais; dentífricos não medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

quear e outras substâncias para uso em lavanderia; 

preparações para limpar, polir, desengordurar e ras-

par; cosméticos; kits de cosméticos; produtos de beleza 

(cosméticos); preparações para os cuidados de beleza; 

cremes para os olhos (cosméticos); cremes cosméticos; 

cremes ou óleos para uso cosmético; cremes ou óleos 

de massagem para o rosto ou o corpo (cosméticos); 

cremes, loções e géis não medicinais para a pele; cre-

mes e loções para as mãos e o corpo; produtos cosmé-

ticos para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190750

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e preparações para fins 

de toilette não medicinais; dentífricos não medici-

nais; perfumaria, óleos essenciais; preparações para 

branquear e outras substâncias para uso em lavanda-

ria; preparações para limpar, polir, desengordurar e 

raspar; cosméticos com cor para o rosto; blush; pós 

cosméticos com cor para aplicação nos olhos; sombras 

para os olhos; cosméticos com cor para os olhos; co-

rantes para fins de toilette; lápis cosméticos; pós para 

maquilhagem; cotonetes de algodão para uso cosmé-

tico; pestanas postiças; preparações cosméticas para 

pestanas; cosméticos; kits de cosméticos; algodão para 

uso cosmético; maquilhagem; preparações de maqui-

lhagem; cosméticos para as sobrancelhas; lápis para as 

sobrancelhas; tintas cosméticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190751

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1022

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190752

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1022

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190753

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : STRADIVARIUS ESPAÑA, 

S.A.

  Endereço : Polígono Industrial de Sabón, Aveni-

da de la Diputación, S/N, 15142 Arteixo, A Coruña, 

Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos de toi-

lette não medicinais; dentífricos não medicinais; pro-

dutos de perfumaria, óleos essenciais; produtos para 

branquear e outras substâncias para lavar roupa; pre-

parações para limpar, polir, desengordurar e raspar; 

sabonetes não medicinais; cosméticos; loções para os 

cabelos não medicinais; graxa, creme e pez para calça-

do; cera de alfaiate; cera de sapateiro; cera para couro; 

cera depilatória; cera para lavandaria; cera para par-

qué; champôs; estojos de cosmética; preparações depi-

latórias; preparações para remover a maquilhagem; de-

sodorizantes para uso pessoal ou animais [perfumaria]; 

batons [batom]; lápis para uso cosmético; lacas para o 

cabelo; lacas para unhas; produtos para remover lacas; 

toalhetes impregnados com loções cosméticas; panos 

ou toalhetes de limpeza impregnados com detergente; 

loções para depois de barbear; loções para fins cosmé-

ticos; produtos de maquilhagem; cremes para uso cos-

mético; produtos para remoção de nódoas; produtos 

para perfumar a roupa; preparações para o cuidado 

das unhas; preparações para branquear (descolorantes) 

para fins cosméticos; extratos de flores (perfumaria); 

incensos; madeiras aromáticas; decalcomanias decora-

tivas para fins cosméticos; pestanas e unhas postiças; 

pedra-pomes; pot-pourri  aromático; preparações 

cosméticas para fins de emagrecimento; preparações 

para o banho para uso cosmético; preparações para 

ondular o cabelo; detergentes para lavandaria; produ-

tos de toilete; produtos para o cuidado da boca, não 

para fins medicinais; sais de banho, não para fins me-

dicinais; óleos para fins de toilete; protetores solares; 

águas-de-colónia; sabonetes desodorizantes; pó de 

talco para fins de toilete; adesivos para fins cosméti-

cos; gorduras para fins cosméticos; abrasivos; prepa-

rações para barbear; produtos químicos para avivar 

as cores para uso doméstico (lavandaria); cotonetes 

de algodão para fins cosméticos; máscaras de beleza; 

cera para bigodes; produtos para branquear para uso 

doméstico; colorantes para o cabelo; cosméticos para 

as sobrancelhas; giz de limpeza; champôs para animais 

de estimação [preparações higiénicas não medicinais]; 

cosméticos para animais; cremes cosméticos; pastilhas 

de sabão; sabão para a transpiração dos pés; detergen-

tes outros que não os de uso em operações de fabrica-

ção e ou para fins medicinais, goma para lavandaria 

(amido); leite de limpeza para fins de toilete; lixívias; 

preparações para limpeza a seco; águas perfumadas; 

perfumes; preparações cosméticas para pestanas; 

preparações cosméticas para os cuidados da pele; pós 

para maquilhagem; adesivos para fixação de postiços; 

amaciadores de roupa para uso em lavandaria; colo-

rantes cosméticos; preparações para remoção de cor; 

águas de toilete.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190754

[220]  Data de pedido : 2021/11/26
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[730]  Requerente : STRADIVARIUS ESPAÑA, 

S.A.

  Endereço : Polígono Industrial de Sabón, Aveni-

da de la Diputación, S/N, 15142 Arteixo, A Coruña, 

Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Óleos e gorduras industriais, lubrifi-

cantes; composições para absorver o pó; combustíveis; 

velas, candeias, círios [iluminação]; velas perfumadas; 

mechas para iluminação; gorduras para a conservação 

de couros; sebos para a conservação de couros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190755

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : STRADIVARIUS ESPAÑA, 

S.A.

  Endereço : Polígono Industrial de Sabón, Aveni-

da de la Diputación, S/N, 15142 Arteixo, A Coruña, 

Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de con-

trolo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; 

aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo 

de eletricidade; aparelhos para registo, transmissão 

ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros 

suportes de gravação digital; distribuidores automáti-

cos e mecânicos para aparelhos de pré-pagos; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de 

tratamento da informação, computadores; software; 

extintores; dispositivos periféricos para computador; 

óculos anti-encandeamento; lunetas (pince-nez); len-

tes óticas; correntes para lunetas (pince-nez); lentes 

de contato; cordões para lunetas (cordões pince-nez); 

óculos (ótica); vidros para óculos; estojos para óculos; 

armações de óculos e lentes (pince-nez); óculos de sol; 

estojos para óculos (estojos para pince-nez) e para len-

tes de contato; calçado para proteção contra acidentes, 

radiações e incêndios; coletes à prova de balas; coletes 

salva-vidas; vestuário e roupa para proteção contra 

acidentes, radiação e fogo; luvas de mergulho; luvas 

para proteção contra acidentes; fatos de mergulho; 

cartões magnéticos codificados; vestuário de prote-

ção para aviadores; agendas eletrónicas; aparelhos de 

telefone; balanças (aparelhos de pesagem); bússolas; 

máquinas registadoras; capacetes de proteção; teles-

cópios; cronógrafos (aparelhos para registo do tempo); 

colheres de medida; pedómetros; discos óticos com-

pactos; espelhos (ótica); binóculos (ótica); indicadores 

de temperatura; software de jogos de computador; 

leitores de cassetes; leitores de código de barras; lan-

ternas de sinalização, mágicas e óticas; lupas (ótica); 

dictafones; mecanismos para aparelhos operados por 

contadores; pesos; baterias elétricas, galvanizadas e 

solares; programas para computador gravados; tradu-

tores de bolso eletrónicos; transístores (eletrónicos); 

termómetros, não para fins medicinais, aparelhos de 

intercomunicação; cassetes de vídeo; desenhos anima-

dos; radiotelefones portáteis ( walkie-talkies ); pu-

blicações eletrónicas (descarregáveis eletronicamente); 

ampulhetas ( egg timers ); alarmes acústicos (som); 

aparelhos de aviso anti-roubo; alarmes contra incên-

dios; almofadas para rato; altifalantes; amplificadores; 

antenas; viseiras anti encadeamento; auscultadores 

(para música); máquinas de atendimento de chamadas; 

detetores de moedas falsas; protetores de dentes; má-

quinas para contar e separar dinheiro; aparelhos para 

medição da espessura de couros e peles; etiquetas ele-

trónicas para produtos; óculos para desporto; ímanes; 

apontadores eletrónicos com emissão de luz; telefones 

portáteis; aparelhos de aumento (fotografia); aparelhos 

e instrumentos para astronomia; válvulas termiónicas 

(rádio); máquinas automáticas de música operadas 

com moedas; balanças; jangadas salva-vidas; grava-

dores de banda magnética; cassetes de limpeza (gra-

vação); cassetes de vídeo; fitas magnéticas; aparelhos 

desmagnetizadores para fitas magnéticas; barómetros; 

distribuidores de bilhetes; termóstatos; câmaras foto-

gráficas; câmaras cinematográficas; camcorders  

câmaras de vídeo; cartuchos de jogos de vídeo; codifi-

cadores magnéticos; contador de rotações; projetores 

de slides ; dinamómetros; discos refletores para uso 

pessoal, na prevenção de acidentes de tráfego; marca-

dores de bainhas para a roupa; dosímetros; coberturas 

para tomadas elétricas; conjuntos de radiotelefonia; 
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scanners  (equipamento para tratamento de dados) 

(informática);  flash bulbs  (fotografia); fotocopia-

doras; hologramas; leitores de discos compactos; sinais 

luminosos; tubos luminosos (publicidade); magne-

toscópios; megafones; memórias para computadores; 

microfones; microprocessadores; modems ; apare-

lhos usados na natação para respirar debaixo de água; 

objetivas (ótica); ozonizadores; ecrãs de projeção; 

interruptores elétricos; apitos para cães; botões para 

campainhas; rádios; recetores de áudio e recetores de 

vídeo; descansos de pulso para uso com computadores; 

balanças de alavanca (balança romana); aparelhos de 

televisão; gira-discos; processadores de texto; telefones 

de vídeo; estojos e capas para computadores portáteis, 

telemóveis, smartphones ; leitores de livros digitais 

e outros dispositivos ou eletrónicos; telefones inteli-

gentes; relógios inteligentes; fios magnéticos; aparelhos 

de radiologia para uso industrial; reprodutores de som 

portáteis; dispositivos de uso corporal para registo de 

atividade física.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190756

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : STRADIVARIUS ESPAÑA, 

S.A.

  Endereço : Polígono Industrial de Sabón, Aveni-

da de la Diputación, S/N, 15142 Arteixo, A Coruña, 

Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produ-

tos nestas matérias ou em plaqué não compreendidos 

noutras classes; joalharia, bijuteria, pedras preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos; alfinetes 

ornamentais; alfinetes de gravata; obras de arte em 

metais preciosos; porta-chaves (quinquilharia ou 

berloques); medalhas; moedas; emblemas de metal 

precioso; ornamentos para calçado e chapéus de metal 

precioso; botões de punho; correntes para relógios; 

estojos para relógios; fios de metal precioso (joalharia); 

estojos para jóias; ornamentos (joalharia); ornamentos 

em âmbar amarelo; alfinetes e amuletos (joalharia); 

anéis (joalharia); ornamentos de azeviche; pulseiras 

(joalharia); broches (joalharia); correntes (joalharia); 

caixas de metal precioso; colares (joalharia); molas de 

gravata; vidros para relógios; cronógrafos (relógios); 

relógios despertadores; diamantes; berloques (quin-

quilharia); bijutaria (paste jewellery); estojos para 

relojoaria; adornos de marfim (joalharia); medalhões 

(joalharia); pendentes; pérolas (joalharia); pulseiras 

para relógios; relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190757

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : STRADIVARIUS ESPAÑA, 

S.A.

  Endereço : Polígono Industrial de Sabón, Aveni-

da de la Diputación, S/N, 15142 Arteixo, A Coruña, 

Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos destas ma-

térias, não incluídos noutras classes; produtos de 

imprensa; artigos para encadernação; fotografia; pa-

pelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria 

ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; 

máquinas de escrever e artigos de escritório (exceto 

móveis); materiais de instrução e de ensino (exceto 

aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não 

incluídas noutras classes); caracteres de imprensa; 

estereótipos ( clichés ); objetos de arte gravados; 

caixas feitas de cartão ou papel; padrões para a con-

feção de vestuário e para costura; toalhetes de papel 

para remover a maquilhagem; estojos de stencil ; 

etiquetas, não têxteis; toalhas de mesa em papel; guar-

danapos de mesa de papel; fraldas (descartáveis) para 

bebés em papel e celulose; fraldas-calças para bebés 

(fraldas-calças) em papel e celulose (descartáveis); 

lenços de papel; estojos para canetas; porta-cheques; 

estojos para escrita (conjuntos); telas para aplicação 

de tinta para máquinas de reprodução de documentos; 

sacos (envelopes, bolsas) de papel ou plástico, para 
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embalagem; giz para alfaiates; toalhas de papel para 

o rosto; caixas de papelão para chapéus; papel e tela 

de desenho; tecidos para encadernação de livros; telas 

para pintura; toalhas de papel para as mãos; álbuns; 

almanaques; acessórios para etiquetagem manual; 

encadernadores para folhas soltas; arquivadores para 

documentos; instrumentos e materiais de escrita; 

autocolantes (decalcomanias); calendários; cartazes; 

pastas para documentos; catálogos; cromos; conjuntos 

de desenho; jornais; periódicos; revistas (periódicas); 

livros; litografias; papel de embrulho; papel higiénico; 

pisa-papéis; bases para copos de cerveja; marcadores 

de livros; cerra-livros; tintas; tinteiros; babetes de pa-

pel; materiais de desenho; impressões gráficas; artigos 

escolares (papelaria); ardósias para escrever; livros 

de banda desenhada; bandejas para separar e contar 

dinheiro; desenhos de bordados (padrões); sacos para 

lixo de papel ou de plástico; mapas geográficos; glo-

bos terrestres; humidificadores (artigos de escritório); 

matérias plásticas para modelagem; projetos, planos; 

stencils  (papelaria); rótulos de papel ou cartão; 

cartões; cartas, gráficos; letras de aço e canetas de aço 

( steel letters and steel pens ); aguarelas (pinturas); 

distribuidores de fita adesiva; fitas e faixas adesivas 

para fins de papelaria ou uso doméstico; autocolantes 

(papelaria); faixas para charutos; arquivos (artigos de 

escritório); barro para modelar; tabelas de cálculo; ta-

belas aritméticas; papel para forrar armários e gavetas 

(perfumado ou não); modelos para arquitetos; atlas; 

estandartes e bandeiras (de papel); bilhetes; blocos 

(papelaria); esferas para canetas esferográficas; sacos 

para cozinhar no micro-ondas; apagadores para qua-

dros de escrever; apagadores de borracha; produtos 

para apagar; invólucros e envelopes de cartão ou papel 

para garrafas; cavaletes para pintores; livros de mú-

sica; lápis de carvão; papel de escrita; cartazes publi-

citários de papel ou cartão; folhetos; bastões de tinta 

( ink sticks ); cera para modelagem, não para fins 

dentários; ceras vedantes; alfinetes de desenho ( dra-

wing pins ), pioneses ( thumbtacks ); laços e fitas de 

papel; fitas de tinta para impressoras de computadores; 

fitas para máquinas de escrever; porta-clips (artigos 

de escritório); caixas para selos para papelaria (artigos 

de escritório); compassos para desenho; ganchos ou 

molas para escritório; corta-papéis (artigos de escritó-

rio); cadernos; livros para escrita ou desenho; quadros 

(pinturas) emoldurados ou sem moldura; dedaleiras 

(artigos de escritório); artigos para encadernações; 

telas gomadas para fins de papelaria; almofadas para 

carimbos; blocos de tinta; esquadros (réguas); brasões 

(sinetes de papel); cartões de felicitações; papéis de 

filtro; coberturas (papelaria), suportes para fotografias 

(papelaria); borrachas, elásticos para escritório; agra-

fadores (papelaria); molas para papéis; folhas de papel 

(papelaria); afiadores de lápis; suportes para lápis; 

papel luminescente; paletas para pintores; papel prate-

ado; papel encerado; pasta para modelagem; perfura-

dores para escritório; pincéis para pintores; rolos para 

pintores de casas; mata-borrões; envelopes (papelaria); 

publicações; secantes; envelopes (papelaria).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190760

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : STRADIVARIUS ESPAÑA, 

S.A.

  Endereço : Polígono Industrial de Sabón, Aveni-

da de la Diputación, S/N, 15142 Arteixo, A Coruña, 

Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Rendas e bordados, fitas e laços; bo-

tões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores arti-

ficiais; lantejoulas (guarnecimentos para vestuário); 

pregadeiras para alfinetes; ornamentos para sapatos e 

chapéus (não de metal precioso); artigos de retrosaria, 

exceto fio; fitas para o cabelo; braçadeiras; trelas para 

guiar crianças; broches (acessórios de vestuário); cai-

xas de costura; molas para cintos; atacadores para sa-

patos; coroas de flores artificiais; emblemas inovadores 

ornamentais (botões); dedais para costura; laços para 

o cabelo; estojos de agulhas, não de metal precioso; 

fivelas (acessórios de vestuário); fivelas para sapatos; 

chumaços para vestuário; alfinetes para o cabelo; em-

blemas para vestir, não de metal precioso; lantejoulas 

(guarnecimentos para vestuário); números ou letras 

para marcar linho; alfinetes de cabelo; barrinhas (gan-

chos para o cabelo); passamanaria; penas de pássaros 

(acessórios de vestuário); tapetes (pompons); fechos 

de correr; números para corredores; remendos adesi-

vos por ação do calor para decoração de artigos têxteis 

(artigos de retrosaria); colchetes para tapetes; fechos 



N.º 3 — 19-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 651

de mola; penas de avestruz (acessórios de vestuário); 

espartilhos com barbas de baleia; barbas de baleia 

para espartilhos; fitas de condecoração; cordões para 

remate, para vestuário; borlas (artigos de retrosaria); 

braçadeiras para segurar as mangas; ornamentos para 

o cabelo; cabelo falso; redes para o cabelo; ilhós para 

sapatos; cordões de veludo (passamanaria); folhos 

(rendas); molas para calças de ciclistas; fechos para 

vestuário; fitas de fecho autocolantes (retrosaria); fitas 

elásticas; fitas para cabeçalhos de cortinas; cordões 

para vestuário; varetas para colarinhos; bainhas falsas 

(bainhas postiças); rosetas (passamanaria); festões 

(bordados); franjas; frutas artificiais; tranças; toucas 

para coloração do cabelo; grinaldas artificiais; bolas 

para passajar (cerziduras); guimperie (passamanaria) 

guarnecimentos para vestuário; tranças de cabelo; pe-

rucas; bordados com prata; presilhas para vestuário; 

remates (orlas, galões) para vestuário; rosetas (passa-

manaria); fechos para sacos, fechos de correr para sa-

cos; suspensórios (confeção), fivelas para suspensórios; 

fechos para ligas; folhos de vestidos; tranças; tapetes: 

colchetes para o calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190761

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : STRADIVARIUS ESPAÑA, 

S.A.

  Endereço : Polígono Industrial de Sabón, Aveni-

da de la Diputación, S/N, 15142 Arteixo, A Coruña, 

Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; gestão de ne-

gócios comerciais; administração comercial; trabalhos 

de escritório; serviços de venda a retalho e por grosso 

em lojas, através de redes mundiais de informática, por 

catálogo, por correio, por telefone e através da rádio 

e televisão e através de outros meios eletrónicos; ser-

viços de apoio na condução de negócios ou atividades 

comerciais de uma empresa industrial ou comercial; 

organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade; serviços de promoção prestados por uma 

empresa comercial através por meio de um cartão de 

fidelização de clientes; serviços de modelos para fins 

publicitários ou de promoção de vendas; edição de 

textos publicitários; decoração de montras; serviços 

de apoio na exploração de uma empresa comercial em 

regime de franquia; demonstração de produtos; orga-

nização de feiras com fins comerciais ou publicitários; 

promoção de vendas (para terceiros); vendas em hasta 

pública; serviços de promoção e gestão de centros 

comerciais; agências de importação-exportação; pu-

blicidade em linha numa rede informática; serviços de 

abastecimento para terceiros (compra de produtos e 

serviços para outras empresas); serviços de entrega de 

periódicos (para terceiros).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190778

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza, 788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático, gravado; pu-

blicações electrónicas, descarregáveis; programas de 

computador (software informático descarregável); 

aplicações de software informático, descarregável; 

computadores tablete; software de jogos de computa-

dor, descarregáveis; aparelhos de processamento de 

dados; telefones celulares; estojos para telemóveis; 

óculos de sol; desenhos animados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190779

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited
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  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza, 788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; publicidade na internet 

para terceiros; serviços de publicidade digital; pro-

moção online de redes de computador e sítios na web; 

apresentação de artigos em meios de comunicação, 

para fins de retalho; provisão de informação comercial 

através da internet, redes por cabo e outras formas de 

transmissão de dados; organização de exposições e 

eventos para fins comerciais ou publicitários; serviços 

de marketing; promoção de vendas para terceiros; 

provisão de um mercado online para compradores e 

vendedores de artigos e serviços; compilação de in-

formação em bases de dados computorizadas; optimi-

zação de motores de busca para promoção de vendas; 

optimização de tráfego de websites; sistematização de 

informação numa base de dados informática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190780

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza, 788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Emissões televisivas em simultâneo 

através de redes mundiais de comunicações, internet 

e de redes sem fios; serviços de agências noticiosas 

de envio de mensagens electrónicas; transmissão de 

mensagens; serviços de transmissão de vídeo a pedido; 

serviços de disponibilização de salas de chat na inter-

net para redes sociais; transmissão de sons, vídeos e 

informações; emissão de programas através da inter-

net; serviços de videoconferência; disponibilização de 

fóruns online; fornecimento de acesso a chats de in-

ternet; fornecimento de acesso a uma rede informática 

global.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190781

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza, 788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Formação prática [demonstração]; 

organização e direção de exposições para fins de en-

tretenimento; organização e realização de congres-

sos; organização de exposições para fins culturais ou 

educativos; organização de espetáculos [serviços de 

empresários]; organização de competições [educação 

ou divertimento]; organização de eventos culturais e 

artísticos; publicação on-line de livros e jornais eletró-

nicos; serviços online de publicações eletrónicas, não 

descarregáveis; disponibilização de vídeos online, não 

descarregáveis; modelos para artistas plásticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190782

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza, 788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Design de embalagens; estilismo (de-

senhos industriais); desenhos industriais; criação e 

manutenção de websites para terceiros; software como 

serviço [SaaS]; serviços de programação de computa-

dores; manutenção de software de computador; com-

putação em nuvem; consultoria em conceção de websi-

tes; serviços de autenticação de utilizadores utilizando 

tecnologia de transações de comércio eletrónico; ser-

viços de autenticação de utilizadores utilizando tecno-

logia de sinalização única para aplicações de software 

online; design de artes gráficas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190783

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza, 788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de acompanhamento em so-

ciedade [acompanhantes]; serviços de passear cães 

(dog walking); serviços de agências matrimoniais; con-

sultoria em estilo pessoal de guarda-roupa; aluguer de 

vestuário; serviços de redes sociais on-line; serviços de 

agências de namoro/encontros; planeamento e organi-

zação de cerimónias de casamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190785

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : KELME SPORTS PRODUCTS 

CO., LTD.

  Endereço : No.12 Fuxing Road, Shangguo Com-

munity, Xintang Street, Jinjiang City, Quanzhou City, 

Fujian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; camisolas desportivas; cal-

çado desportivo; sapatos; calçado de futebol; chapéus; 

meias para senhora; luvas [vestuário]; lenços de cabe-

ça; cintas elásticas [roupa interior].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190786

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190787

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : SAMMY CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de computador para 

máquinas de jogo; software de jogos de computador 

descarregáveis para máquinas de jogo; programas de 

jogos de computador; software de jogos de computa-

dor; software de jogos de vídeo; programas de jogos de 

vídeo; discos de jogos de vídeo; software de jogos de 

computador para uso em telemóveis e telefones celula-

res; programas de jogos para telefones móveis; progra-

mas de jogos de vídeo para uso com máquinas de jogos 

de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190788

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : SAMMY CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Caça níqueis (máquinas de jogo); má-

quinas de jogo; jogos de vídeo operados com moedas; 

máquinas de jogos de arcada; máquinas de vídeo de 
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jogos de arcada; máquinas de jogos de entretenimento; 

máquinas de jogo de arcada para jogos de tipo resgate.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190789

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 40 2D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190791

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190792

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190793

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 153 6 2

2-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190794

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 2-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190795

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 33 B 2-3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190796

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 33 B 2-3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190797

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190798

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 57 59 61 63

3 165 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190799

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 57 59 61 63

3 165 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190800

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 57 59 61 63

3 165 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190801

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 57 59 61 63

3 165

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190802

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare (UK) IP Limited

  Endereço : 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, England, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para limpar, polir, desen-

gordurar e raspar; sabões; perfumaria; óleos essen-

ciais; cosméticos; champôs para o couro cabeludo e 

para os cabelos; preparações não medicinais para os 

cuidados e limpeza da pele; cremes para a pele, loções 

para a pele e para os cabelos, géis para a pele, poma-

das não medicinais para a pele, emulsões hidratantes 

para a pele, sem serem para uso medicinal; prepara-

ções para os cuidados da pele; preparações não medi-

cinais para proteção solar; preparações para branque-

ar a pele; dentífricos e colutórios sem serem para uso 

medicinal; produtos para refrescar o hálito; géis den-

tais; pasta de dentes; preparações para branquear os 

dentes, preparações para polir os dentes, preparações 

e aceleradores para branquear os dentes, preparações 

cosméticas para remover manchas dos dentes; prepara-

ções para fins de toilette não medicinais; preparações 

não medicinais para os cuidados orais; preparações 

não medicinais para limpar, lavar, polir e desodorizar 

dentaduras.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/03  Jamaica

N.º 83,438

[210]  N.º : N/190804

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare (UK) IP Limited

  Endereço : 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, England, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas de dentes, escovas de dentes 

elétricas, fio dental, palitos, paliteiros (exceto em me-

tais preciosos) e recipientes de plástico para escovas 

de dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/03  Jamaica

N.º 83,438

[210]  N.º : N/190805

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare (UK) IP Limited

  Endereço : 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, England, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados médicos, higiéni-

cos e de beleza; serviços de saúde; provisão de infor-

mações médicas e de serviços médicos; informações 

fornecidas a pacientes e profissionais de saúde sobre 

produtos farmacêuticos, vacinas, doenças e distúrbios 

médicos e tratamentos relacionados através da inter-

net; terapia genética e celular; serviços de aconselha-

mento médico e psicológico; serviços médicos e de 

cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/03  Jamaica

N.º 83,438

[210]  N.º : N/190806

[220]  Data de pedido : 2021/11/29
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[730]  Requerente : 

 LEONG KIT WAI

  Endereço : 229C ,  - 

1 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190807

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190808

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

ASP

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190809

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190810

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[ISP] 

[VoIP]

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190811

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190812

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190813

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

AT M

GP S

SI M

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190814

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190815

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

ASP

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190816

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190817

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[ISP] 

[VoIP]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190819

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190820

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190821

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190822

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WeBank Co., Ltd

  Endereço : Room 201, Block A, Qianwanyilu, 

Qianhai Shengang Cooperative District, Shenzhen, 

Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

AT M

GP S

SI M

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190829

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Saimana Jewelry Co., Ltd.

  Endereço : 

2 47 ( A)

 No. 47, Zhong 2 Road Section, Guang Road, Zhong-

cun Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190830

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

108

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190831

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

108

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190832

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

108

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190833

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

108

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190834

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

108

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190835

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : INSTITUTO DE BELEZA E 

ESTÉTICA NIRVANA, LIMITADA

  Endereço : Avenida dos Jardins Oceano, n.
os

 522-526, 

Oceano Plaza, 3º andar, Loja 328, Taipa, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de health spa , serviços cos-

méticos para os cuidados do corpo, serviços de massa-

gem terapêutica, serviços de sauna, serviços de salão 

de cabeleireiro, salões de beleza, serviços de lojas de 

produtos de beleza, barbearias, serviços de maquilha-

gem; cuidados de higiene e de beleza para humanos, 

serviços de depilação do corpo, serviços de manicura, 

serviços de pedicura; serviços de aromaterapia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190838

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : WHISKY ASSET INC.

  Endereço : CCS Trustees Limited, Mandar House, 

3rd Floor, Johnson’s Ghut, Tortola, Ilhas Virgens Bri-

tânicas.

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Uísque.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190839

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : ATELIER DE PRODUCTION 

ET DE CREATION

  Endereço : 39 rue Madame, 75006 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro, porta-

-moedas, carteiras de bolso, porta-cartões [marroqui-

naria], estojos para chaves, baús de viagem, estojos 

de toucador não equipados, pastas [maletas]; baús 

[bagagem], malas de viagem, bolsas para moedas sem 

serem em metais preciosos, mochilas, sacos de traba-

lho, sacos de compras, sacos de lazer, bandoleiras [cor-

reias] em couro, sacos, malas de mão, sacos de trazer a 

tiracolo, sacos para alpinistas; bolsas escolares, sacos 

de viagem, sacos de praia, sacos de vestuário para 

viagens, pastas para documentos; conjuntos de viagem 

[marroquinaria]; peles de animais; baús e malas de 

viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; 

chicotes, arreios e selaria; pochetes (malas de mão); 

bolsas de transporte multiúsos; bolsas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190851

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : LIVI HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 26th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões multibanco (codificados ou 

magnéticos) incluídos na nesta classe, caixas automá-

ticas de dinheiro (ATM) e peças e acessórios para as 

mesmas, máquinas ATM (com sistema de voz), caixas 

registradoras, máquinas de calcular, caixas automá-

ticas de multibanco; cartões de crédito, cartões de 

débito, cartões de pagamento, cheques e cartões de 

identificação, sendo todos codificados ou magnéticos; 

hardware e software, programas informáticos para uso 

em caixas automáticas [de dinheiro] e todos relaciona-

dos com a banca; Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-
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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, suportes de gravação digital e análogos e 

suportes de armazenamento digital; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; computadores e peri-

féricos informáticos; fatos de mergulho, máscaras de 

mergulho, tampões de ouvidos para o mergulho, clipes 

nasais para mergulho e natação, luvas para mergulho, 

aparelhos de respiração para a natação subaquática; 

extintores de incêndio; tudo incluído na nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190853

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : LIVI HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 26th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços de avaliações em 

negócios comerciais, consultadoria e informação; ar-

quivo empresarial; serviços de benefícios para funcio-

nários (administração de empresas); serviços de infor-

mação de dados empresariais; serviços de assessoria 

económica; contabilidade; elaboração de extratos de 

contas; auditoria; escrituração comercial; direcção e 

organização de negócios comerciais; serviços de acon-

selhamento para a direcção e organização de negócios 

comerciais; serviços de análise dados e processamento 

de dados; análise do preço de custo; gestão de negó-

cios comerciais; administração comercial; trabalhos de 

escritório; tudo incluído na nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190854

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : LIVI HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 26th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; serviços financeiros; serviços 

bancários; administração de negócios financeiros; for-

necimento de empréstimos; investimento de capitais; 

gestão de tesouraria; serviços de cartões de débito; 

serviços de contas-correntes; verificação de cheques; 

serviços de compensação bancária; serviços bancários 

de câmaras de compensação; organização de coletas; 

serviços financeiros informatizados; serviços de cré-

dito para o financiamento de sociedades; agências de 

crédito; corretagem de créditos; serviços de agências 

de crédito; serviços de cartões de crédito; serviços 

de agências de cobrança de dívidas; concessão de fi-

nanciamento para vendas a crédito; troca de moeda e 

serviços de câmbio; serviços de cartões de débito; co-

brança e recuperação de dívidas; factoring de dívidas; 

recepção de depósitos; serviços de cartões de descon-

tos; transferência electrónica de fundos; serviços de 

negócios fiduciários; planeamento imobiliário; organi-

zação e angariação de financiamentos; administração 

financeira; planeamento financeiro; pesquisa finan-

ceira; financiamento de empréstimos; investimentos 

de fundos; serviços de financiamento aluguer-compra 

[leasing]; financiamento de empréstimos a prestações; 

investimento; serviços de assessoria em matéria de 

investimentos financeiros; pesquisa e estudos sobre 

investimentos; corretagem de fundos de investimento; 

emissão e resgate de cheques de viagem e cheques-

-oferta; compra e venda de barras e moedas de ouro; 

serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; 

empréstimo de títulos; serviços de hipoteca; organi-

zação e concessão de empréstimos contra garantias; 

criação de mercado: serviços bancários comerciais; 

serviços de câmbio de divisas; empréstimo de dinhei-

ro; serviços de ordens de pagamento; hipotecas; em-

préstimos com hipoteca; empréstimos sobre penhores; 

serviços de pensões; serviços de gestão de carteiras 

de investimentos; preparação de relatórios e análises 

financeiras; mobilização de capitais; fornecimento de 

informações relacionadas com taxas de câmbio; avalia-

ção de imóveis; gestão de imóveis; cobrança de rendas; 

serviços de depósitos em cofres-fortes; serviços de 
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conta poupança; serviços de caixas de aforro; subscri-

ção de acções; patrocínio financeiro; estudos financei-

ros; concessão de financiamento para créditos comer-

ciais; serviços de fundos de investimento; serviços de 

agência e gestão imobiliária; corretagem de valores 

mobiliários, obrigações e acções; corretagem de ac-

ções e obrigações; serviços de agência de corretagem; 

garantias de caução; serviços fiduciários e de executor; 

serviços fiduciários; serviços de garantias financeiras; 

garantias [cauções]; registo de acções; consultadoria 

profissional relacionada com operações bancárias ou 

financeiras; realização de estudos relacionados com 

operações bancárias ou financeiras; assuntos monetá-

rios; assuntos imobiliários; tudo incluído na nesta clas-

se.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190855

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : LIVI HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 26th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de radiodifusão; comunicações por terminais de 

computadores; transmissão assistida por computador 

de mensagens, documentos, dados e imagens; serviços 

de correio electrónico; serviços de envio de mensa-

gens; serviços de agências noticiosas; aluguer de apa-

relhos para enviar mensagens; serviços telegráficos; 

serviços de agências noticiosas; telecomunicação de 

informações, páginas web, programas informáticos e 

dados; fornecimento de acesso a telecomunicações e 

de ligações a bases de dados informáticas e à Internet; 

transmissão de dados e/ou informações relacionadas 

com transacções financeiras electrónicas; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria em relação aos 

serviços acima mencionados; fornecimento de acesso 

a bases de dados on-line no domínio de ferramentas 

de gestão de carteiras e de informação sobre contas; 

fornecimento de acesso a bases de dados on-line rela-

cionadas com notícias, informações, investigação, da-

dos, análises, tudo para uso na área do investimento, 

finanças e planeamento financeiro; fornecimento de 

acesso a bases de dados on-line no domínio de ferra-

mentas de gestão de carteiras e de informação sobre 

contas através de uma rede de comunicações global; 

fornecimento de acesso a bases de dados relacionadas 

com ferramentas de tomada de decisões financeiras e 

ferramentas de investigação de investimento financeiro 

através de uma rede de comunicações global; forneci-

mento de acesso a bases de dados on-line relacionadas 

com notícias, informações, investigação, dados, análi-

ses, tudo para uso nas áreas de investimentos, finanças 

e planeamento financeiro, através de um rede de co-

municações global; tudo incluído na nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190856

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : LIVI HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 26th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de clubes; serviços de edu-

cação relacionados com operações bancárias e finan-

ceiras; organização e realização de conferências, con-

gressos, seminários, concursos, exposições; publicação 

de produtos de impressão; serviços de instrução e for-

mação todos relacionados com o mercado de valores; 

tradução e interpretação; educação; fornecimento de 

formação; entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; tudo incluído na nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190857

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : LIVI HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 26th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção, desenvolvimento, aluguer 

e leasing de computadores e de programas de compu-

tador (software) para uso em serviços bancários ou 

financeiros; serviços científicos e tecnológicos e pes-

quisa e desenvolvimento relacionados com os mesmos; 

serviços de análises e de pesquisas industriais; concep-

ção e desenvolvimento de computadores e de progra-

mas de computadores; tudo incluído na nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190858

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

 WONG MENG CHUN

  Endereço : 381 16

2 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190859

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 60 2

24 2423

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190860

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 BabyBus CO., LTD.

  Endereço : 

18 A

 Project A, Jinshan Juyuan Industrial Park, No.18 Xi-

sanhuan Road, Jianxin Town, Cangshan District, Fu-

zhou City, Fujian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190861

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 BabyBus CO., LTD.

  Endereço : 

18 A

 Project A, Jinshan Juyuan Industrial Park, No.18 Xi-

sanhuan Road, Jianxin Town, Cangshan District, Fu-

zhou City, Fujian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190863

[220]  Data de pedido : 2021/11/30
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[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190864

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190865

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190866

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190867

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.
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  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190868

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190869

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190870

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190871

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580
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  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190872

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190873

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190874

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190875

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190876

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190877

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190878

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190879

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190880

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190881

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190882

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190883

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190884

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.



N.º 3 — 19-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 671

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190885

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190886

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190887

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190888

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190889

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4 85

6

 6F., No.85, Sec. 4, Ren’ Ai Rd., Da’An Dist., Taipei 

City 10688, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190890

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4 85

6

 6F., No.85, Sec. 4, Ren’ Ai Rd., Da’An Dist., Taipei 

City 10688, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190891

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4 85

6

 6F., No.85, Sec. 4, Ren’ Ai Rd., Da’An Dist., Taipei 

City 10688, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190892

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4 85

6

 6F., No.85, Sec. 4, Ren’ Ai Rd., Da’An Dist., Taipei 

City 10688, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190893

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

160 1 1906

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190894

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

160 1 1906

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190895

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

160 1 1906

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190896

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190897

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190898

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.
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  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/190899

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190900

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190901

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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 : 45

[511]  S er v iç o s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190902

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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 : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190903

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190904

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190905

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190906

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190907

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 
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 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 : 45

[511]  S er v iç o s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190908

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190909

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190910

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190911

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190912

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190913

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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 : 45

[511]  S er v iç o s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190914

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190915

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190916

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190917

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190918

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[AcaaS] [SaaS]

[AcaaS]

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190919

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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 : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190920

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190921

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190922

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190923

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190924

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 
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 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 : 45

[511]  S er v iç o s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190925

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190926

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190927

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190928

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190929

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190930

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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 : 45

[511]  S er v iç o s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190931

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : SARUTAHIKO COFFEE Inc.

  Endereço : 1-6-6, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Aperitivos à base de frutos; aperitivos 

à base de legumes; aperitivos à base de feijão; aperi-

tivos à base de frutos de casca rija; óleos e gorduras 

comestíveis; produtos lácteos; bebidas à base de leite 

contendo café; bebidas lácteas com cacau; bebidas lác-

teas com geleia; bebidas à base de leite; carnes; ovos; 

marisco, não vivo; legumes congelados; frutos conge-

lados; geleias para uso alimentar; marmeladas; compo-

tas; charcutaria; marisco processado; legumes e frutos 

processados; leite de soja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190932

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : SARUTAHIKO COFFEE Inc.

  Endereço : 1-6-6, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Agentes de ligação para gelados; pre-

parações para endurecer natas batidas; preparações 

aromáticas para alimentos, sem serem óleos essenciais; 

chá; café [torrado, em pó, granulado ou em bebidas]; 

cacau [torrado, em pó, granulado ou em bebidas]; gelo; 

rebuçados, sobremesas e aperitivos, exceto à base de 

frutos, à base de legumes, à base de feijão ou de fru-

tos de casca rija; geleia de café; geleia com chá preto; 

pão; sanduíches; pães cozidos no vapor recheados com 

pasta de feijão vermelho; sanduíches de hambúrguer; 

pizza fresca; sanduíches de cachorro-quente; empadas 

de carne; vinagre, molhos e condimentos; especiarias 

de pimenta; misturas para gelados; misturas para sor-

vetes; café não torrado; cereais processados; pasta de 

chocolate para barrar; bolinhos chineses recheados 

(gyoza, cozidos); bolinhos chineses cozidos no vapor 

(shumai, cozidos); sushi; bolinhas de massa fritas com 
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pedacinhos de polvo [takoyaki]; almoços pré-embala-

dos constituídos principalmente por arroz e também 

incluindo carne, peixe ou legumes; ravioli; levedura 

em pó; arroz maltado fermentado (koji); levedura; fer-

mento em pó; misturas instantâneas para confeitaria; 

molhos para massas alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190933

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : SARUTAHIKO COFFEE Inc.

  Endereço : 1-6-6, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas 

em restaurantes; serviços de cafetaria; provisão de in-

formações sobre serviços de restaurante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190934

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : SARUTAHIKO COFFEE Inc.

  Endereço : 1-6-6, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Aperitivos à base de frutos; aperitivos 

à base de legumes; aperitivos à base de feijão; aperi-

tivos à base de frutos de casca rija; óleos e gorduras 

comestíveis; produtos lácteos; bebidas à base de leite 

contendo café; bebidas lácteas com cacau; bebidas lác-

teas com geleia; bebidas à base de leite; carnes; ovos; 

marisco, não vivo; legumes congelados; frutos conge-

lados; geleias para uso alimentar; marmeladas; compo-

tas; charcutaria; marisco processado; legumes e frutos 

processados; leite de soja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190935

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : SARUTAHIKO COFFEE Inc.

  Endereço : 1-6-6, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Agentes de ligação para gelados; pre-

parações para endurecer natas batidas; preparações 

aromáticas para alimentos, sem serem óleos essenciais; 

chá; café [torrado, em pó, granulado ou em bebidas]; 

cacau [torrado, em pó, granulado ou em bebidas]; gelo; 

rebuçados, sobremesas e aperitivos, exceto à base de 

frutos, à base de legumes, à base de feijão ou de fru-

tos de casca rija; geleia de café; geleia com chá preto; 

pão; sanduíches; pães cozidos no vapor recheados com 

pasta de feijão vermelho; sanduíches de hambúrguer; 

pizza fresca; sanduíches de cachorro-quente; empadas 

de carne; vinagre, molhos e condimentos; especiarias 

de pimenta; misturas para gelados; misturas para sor-

vetes; café não torrado; cereais processados; pasta de 

chocolate para barrar; bolinhos chineses recheados 

(gyoza, cozidos); bolinhos chineses cozidos no vapor 

(shumai, cozidos); sushi; bolinhas de massa fritas com 

pedacinhos de polvo [takoyaki]; almoços pré-embala-

dos constituídos principalmente por arroz e também 

incluindo carne, peixe ou legumes; ravioli; levedura 

em pó; arroz maltado fermentado (koji); levedura; fer-

mento em pó; misturas instantâneas para confeitaria; 

molhos para massas alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190936

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : SARUTAHIKO COFFEE Inc.

  Endereço : 1-6-6, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : Fornecimento de alimentos e bebidas 

em restaurantes; serviços de cafetaria; provisão de in-

formações sobre serviços de restaurante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190937

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190938

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190939

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190940

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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 : 
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[210]  N.º : N/190941

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190942

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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 : 45

[511]  S er v iç o s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190943

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190944

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190945

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190946

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190947

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190948

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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 : 45

[511]  S er v iç o s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190949

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ CORPORATION)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; sabonetes cos-

méticos; algodão para uso cosmético e produtos e tra-

tamentos para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190950

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : Gravity Co., Ltd.

  Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Squa-

re R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, Republic of Korea
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  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos descarregáveis para 

dispositivos móveis; discos contendo jogos de vídeo; 

software de jogos de vídeo; circuitos electrónicos para 

armazenamento de programas de jogos de vídeo; cir-

cuitos electrónicos para gravação de programas desti-

nados a aparelhos de diversão para serem usados com 

ecrãs de cristais líquidos; programas de jogos on-line; 

programas de jogos de computador em formato elec-

trónico; software de jogos de realidade virtual on-line; 

software de jogos de computador descarregáveis atra-

vés de uma rede informática global e via dispositivos 

sem fios; programas de computador pré-gravados para 

jogos; programas de jogos de vídeo de computador; 

programas de jogos de computador de multimédia in-

teractiva; software de jogos de computador destinados 

a telemóveis; programas de jogos de computador des-

carregáveis através da Internet; programas de jogos de 

computador; software de jogos de computador, gra-

vados; discos ópticos com música; ficheiros de música 

descarregáveis; desenhos animados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190951

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : Gravity Co., Ltd.

  Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Squa-

re R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de jogos; serviços de jogos on-

-line através de aplicações para dispositivos móveis; 

serviços de jogos on-line; exploração de instalações de 

jogos de PC; serviços de salões de jogos de arcadas; 

exploração de instalações de divertimento; serviços de 

organização e arranjo de competições de jogo online e 

de jogos de competição; planeamento/gestão de com-

petições de jogos on-line; serviços de acampamento de 

férias (divertimento); serviços de fornecimento de in-

formação relacionada com jogos de computador para 

entretenimento; serviços de fornecimento de informa-

ção relacionada com serviços de jogos electrónicos; 

fornecimento on-line de conteúdos de jogos; serviços 

de reportagens de informação; fornecimento on-line 

de vídeos, não descarregáveis; publicação de livros; 

fornecimento de publicações electrónicas on-line, não 

descarregáveis; publicação on-line de livros e revistas 

electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190955

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para fins medicinais); su-

plementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para 

crianças; preparados vitamínicos; alimentos dietéticos 

para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; lei-

te dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e ama-

mentando; suplementos nutricionais; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; fibra dietética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190956

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite desidratado; 

leite em pó; leite em pó não-lácteo e à base de plantas 
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e leite em pó, nomeadamente leite desidratado e leite 

em pó derivados de plantas, vegetais, grãos, nozes, 

sementes e frutos; leite aromatizado; bebidas aroma-

tizadas à base de leite; leite condensado; leite fermen-

tado; leites não-lácteos e à base de plantas e produtos 

lácteos, nomeadamente leites derivados de plantas, 

vegetais, grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; refei-

ções congeladas, preparadas ou embaladas portáteis 

constituídas principalmente de carne, peixe, aves, ou 

vegetais; aperitivos constituídos principalmente de 

frutas e nozes; aperitivos à base de frutas; iogurte; 

aperitivos à base de iogurte; bebidas de iogurte; aperi-

tivos de frutas e iogurte liofilizados; frutas e legumes 

liofilizados em forma de rodelas fritas (chips); purés de 

frutas; leite de soja (substitutos de leite); leite em pó de 

feijão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190957

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite desidratado; 

leite em pó; leite em pó não-lácteo e à base de plantas 

e leite em pó, nomeadamente leite desidratado e leite 

em pó derivados de plantas, vegetais, grãos, nozes, 

sementes e frutos; leite aromatizado; bebidas aroma-

tizadas à base de leite; leite condensado; leite fermen-

tado; leites não-lácteos e à base de plantas e produtos 

lácteos, nomeadamente leites derivados de plantas, 

vegetais, grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; refei-

ções congeladas, preparadas ou embaladas portáteis 

constituídas principalmente de carne, peixe, aves, ou 

vegetais; aperitivos constituídos principalmente de 

frutas e nozes; aperitivos à base de frutas; iogurte; 

aperitivos à base de iogurte; bebidas de iogurte; aperi-

tivos de frutas e iogurte liofilizados; frutas e legumes 

liofilizados em forma de rodelas fritas (chips); purés de 

frutas; leite de soja (substitutos de leite); leite em pó de 

feijão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190958

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cereais e preparados feitos de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; barras de cereais; mues-

li; snacks, à base de cereais; snacks, à base de arroz; 

biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190959

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas fortalecidas com minerais 

adicionais (não ser para uso medicinal); bebidas for-

talecidas com vitaminas adicionais (sem ser para fins 

médicos); águas minerais; bebidas não alcoólicas enri-

quecidas com minerais; água aromatizada; bebidas de 

frutas e sumos de frutas; bebidas de vegetais e sumos 

de vegetais; bebidas não-alcoólicas; bebidas de plantas 

e à base de plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190960

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands
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  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para fins medicinais); su-

plementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para 

crianças; preparados vitamínicos; alimentos dietéticos 

para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; lei-

te dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e ama-

mentando; suplementos nutricionais; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; fibra dietética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190961

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para fins medicinais); su-

plementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para 

crianças; preparados vitamínicos; alimentos dietéticos 

para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; lei-

te dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e ama-

mentando; suplementos nutricionais; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; fibra dietética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190962

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite desidratado; 

leite em pó; leite em pó não-lácteo e à base de plantas 

e leite em pó, nomeadamente leite desidratado e leite 

em pó derivados de plantas, vegetais, grãos, nozes, 

sementes e frutos; leite aromatizado; bebidas aroma-

tizadas à base de leite; leite condensado; leite fermen-

tado; leites não-lácteos e à base de plantas e produtos 

lácteos, nomeadamente leites derivados de plantas, 

vegetais, grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; refei-

ções congeladas, preparadas ou embaladas portáteis 

constituídas principalmente de carne, peixe, aves, ou 

vegetais; aperitivos constituídos principalmente de 

frutas e nozes; aperitivos à base de frutas; iogurte; 

aperitivos à base de iogurte; bebidas de iogurte; aperi-

tivos de frutas e iogurte liofilizados; frutas e legumes 

liofilizados em forma de rodelas fritas (chips); purés de 

frutas; leite de soja (substitutos de leite); leite em pó de 

feijão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190963

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cereais e preparados feitos de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; barras de cereais; mues-

li; snacks, à base de cereais; snacks, à base de arroz; 

biscoitos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190964

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas fortalecidas com minerais 

adicionais (não ser para uso medicinal); bebidas for-

talecidas com vitaminas adicionais (sem ser para fins 

médicos); águas minerais; bebidas não alcoólicas enri-

quecidas com minerais; água aromatizada; bebidas de 

frutas e sumos de frutas; bebidas de vegetais e sumos 

de vegetais; bebidas não-alcoólicas; bebidas de plantas 

e à base de plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190967

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

18-24 3 A73-44

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190973

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[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/190976

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : Companhia de Investimento Lok 

Si Fu, Limitada

  Endereço : Estrada da Areia Preta, Nº 43, Edifí-

cio Polytec-Garden, Rés-do-chão AV, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Os serviços prestados relativos ao alo-

jamento e alimentação em hotéis, pensões ou outros 

estabelecimentos que forneçam alojamento temporá-

rio, nomeadamente os incluídos na classe 43.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho-Pantone 032U.

[210]  N.º : N/190977

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : Companhia de Investimento Lok 

Si Fu, Limitada

  Endereço : Estrada da Areia Preta, Nº 43, Edifí-

cio Polytec-Garden, Rés-do-chão AV, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Os serviços prestados relativos ao alo-

jamento e alimentação em hotéis, pensões ou outros 

estabelecimentos que forneçam alojamento temporá-

rio, nomeadamente os incluídos na classe 43.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado-Pantone 817C.
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[210]  N.º : N/190978

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : Companhia de Investimento Lok 

Si Fu, Limitada

  Endereço : Estrada da Areia Preta, Nº 43, Edifí-

cio Polytec-Garden, Rés-do-chão AV, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Os serviços prestados relativos ao alo-

jamento e alimentação em hotéis, pensões ou outros 

estabelecimentos que forneçam alojamento temporá-

rio, nomeadamente os incluídos na classe 43.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho-Pantone 032U; 

Dourado-Pantone 817C.

[210]  N.º : N/190979

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : Companhia de Investimento Lok 

Si Fu, Limitada

  Endereço : Estrada da Areia Preta, Nº 43, Edifí-

cio Polytec-Garden, Rés-do-chão AV, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Os serviços prestados relativos ao alo-

jamento e alimentação em hotéis, pensões ou outros 

estabelecimentos que forneçam alojamento temporá-

rio, nomeadamente os incluídos na classe 43.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado-Pantone 817C; 

Vermelho-Pantone 032U.

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/179249 2021/12/23 2021/12/23 Vistra Group Holdings S.A. 35

N/179251 2021/12/23 2021/12/23 Vistra Group Holdings S.A. 35

N/179517 2021/12/23 2021/12/23 ROBERT WAN HOLDING 14

N/179518 2021/12/23 2021/12/23 ROBERT WAN HOLDING 35

N/179519 2021/12/23 2021/12/23 ROBERT WAN HOLDING 14

N/179520 2021/12/23 2021/12/23 ROBERT WAN HOLDING 35

N/180558 2021/12/23 2021/12/23 EDELWEISS GMBH & CO. KG 30

N/180560 2021/12/23 2021/12/23 EDELWEISS GMBH & CO. KG 30

N/181114 2021/12/23 2021/12/23 Coperni UK Limited 09
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/181115 2021/12/23 2021/12/23 Coperni UK Limited 14

N/181116 2021/12/23 2021/12/23 Coperni UK Limited 18

N/181117 2021/12/23 2021/12/23 Coperni UK Limited 25

N/181118 2021/12/23 2021/12/23 Coperni UK Limited 35

N/181203 2021/12/23 2021/12/23 INFINITE INTERACTIVE LIMITED 09

N/181204 2021/12/23 2021/12/23 INFINITE INTERACTIVE LIMITED 38

N/181205 2021/12/23 2021/12/23 INFINITE INTERACTIVE LIMITED 41

N/181206 2021/12/23 2021/12/23 INFINITE INTERACTIVE LIMITED 42

N/181616 2021/12/23 2021/12/23 05

N/181896 2021/12/23 2021/12/23

Guangzhou Liby Enterprise Group Co., Ltd.

03

N/181897 2021/12/23 2021/12/23

Guangzhou Liby Enterprise Group Co., Ltd.

03

N/181974 2021/12/23 2021/12/23 Almirall, S.A. 41

N/181976 2021/12/23 2021/12/23 Almirall, S.A. 44

N/182016 2021/12/23 2021/12/23 Beter Bed Holding N.V. 20

N/182155 2021/12/23 2021/12/23 ARTESSENCE FZC 03

N/182156 2021/12/23 2021/12/23 ARTESSENCE FZC 03

N/182177 2021/12/23 2021/12/23 Afterpay Australia Pty Ltd 36

N/182180 2021/12/23 2021/12/23 Afterpay Australia Pty Ltd 36

N/182210 2021/12/23 2021/12/23 03

N/182213 2021/12/23 2021/12/23 03

N/182218 2021/12/23 2021/12/23 Visterra, Inc. 05

N/182219 2021/12/23 2021/12/23 Visterra, Inc. 05

N/182286 2021/12/23 2021/12/23 03

N/182399 2021/12/23 2021/12/23 AUSTRALASIAN CONFERENCE ASSOCIATION LIMITED 29

N/182456 2021/12/23 2021/12/23 Midlands Nutrition Limited 05

N/182475 2021/12/23 2021/12/23 TELUS CORPORATION 09

N/182476 2021/12/23 2021/12/23 TELUS CORPORATION 35

N/182477 2021/12/23 2021/12/23 TELUS CORPORATION 36

N/182478 2021/12/23 2021/12/23 TELUS CORPORATION 37

N/182479 2021/12/23 2021/12/23 TELUS CORPORATION 42

N/182526 2021/12/23 2021/12/23 MY SCENT PTE. LTD 40

N/182597 2021/12/23 2021/12/23 35

N/182608 2021/12/23 2021/12/23 KABUSHIKI KAISHA NICHIREI, also trading as NICHIREI 

CORPORATION

29

N/182645 2021/12/23 2021/12/23 CUREMARK, LLC 05

N/182646 2021/12/23 2021/12/23 CUREMARK, LLC 42

N/182647 2021/12/23 2021/12/23 CUREMARK, LLC 44

N/182718 2021/12/23 2021/12/23 The Digital Candle Company, LLC 03
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/182719 2021/12/23 2021/12/23 The Digital Candle Company, LLC 04

N/182759 2021/12/23 2021/12/23 Laboratoires Fill-Med 03

N/182760 2021/12/23 2021/12/23 Laboratoires Fill-Med 03

N/182761 2021/12/23 2021/12/23 Laboratoires Fill-Med 03

N/182763 2021/12/23 2021/12/23 LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING 05

N/182765 2021/12/23 2021/12/23 Laboratoires Fill-Med 03

N/182768 2021/12/23 2021/12/23 Laboratoires Fill-Med 03

N/182772 2021/12/23 2021/12/23 Laboratoires Fill-Med 05

N/182851 2021/12/23 2021/12/23 11

N/182903 2021/12/23 2021/12/23 thyssenkrupp AG 37

N/182914 2021/12/23 2021/12/23

SHANG JIANKANG

14

N/182927 2021/12/23 2021/12/23 Kamiki Drinks LLP 33

N/183071 2021/12/23 2021/12/23 Barefoot Dreams, Inc. 16

N/183075 2021/12/23 2021/12/23 Barefoot Dreams, Inc. 16

N/183139 2021/12/23 2021/12/23 18

N/183173 2021/12/23 2021/12/23 The Big Game S.A. 41

N/183174 2021/12/23 2021/12/23 The Big Game S.A. 41

N/183212 2021/12/23 2021/12/23 30

N/183221 2021/12/23 2021/12/23

Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

07

N/183342 2021/12/23 2021/12/23 Almirall, S.A. 05

N/183358 2021/12/23 2021/12/23 35

N/183360 2021/12/23 2021/12/23

WONG CHOI NGA

35

N/183388 2021/12/23 2021/12/23 Apple Inc. 42

N/183426 2021/12/23 2021/12/23

Xiaomi Inc.

09

N/183493 2021/12/23 2021/12/23 Italian Realfoods Limited 29

N/183494 2021/12/23 2021/12/23 Italian Realfoods Limited 30

N/183495 2021/12/23 2021/12/23 Italian Realfoods Limited 29

N/183496 2021/12/23 2021/12/23 Italian Realfoods Limited 30

N/183538 2021/12/23 2021/12/23 SSE IP, LLC 30

N/183539 2021/12/23 2021/12/23 SSE IP, LLC 43

N/183586 2021/12/23 2021/12/23 LifeStyles Healthcare Pte Ltd 05

N/183587 2021/12/23 2021/12/23 LifeStyles Healthcare Pte Ltd 10

N/183602 2021/12/23 2021/12/23 Deciphera Pharmaceuticals, LLC 05

N/183603 2021/12/23 2021/12/23 Deciphera Pharmaceuticals, LLC 42

N/183604 2021/12/23 2021/12/23 Deciphera Pharmaceuticals, LLC 44

N/183626 2021/12/23 2021/12/23 03
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N/183627 2021/12/23 2021/12/23 09

N/183628 2021/12/23 2021/12/23 14

N/183629 2021/12/23 2021/12/23 18

N/183630 2021/12/23 2021/12/23 25

N/183631 2021/12/23 2021/12/23 35

N/183675 2021/12/23 2021/12/23 Aurecon Group Brand Pty Ltd 35

N/183676 2021/12/23 2021/12/23 Aurecon Group Brand Pty Ltd 37

N/183677 2021/12/23 2021/12/23 Aurecon Group Brand Pty Ltd 38

N/183678 2021/12/23 2021/12/23 Aurecon Group Brand Pty Ltd 39

N/183679 2021/12/23 2021/12/23 Aurecon Group Brand Pty Ltd 41

N/183680 2021/12/23 2021/12/23 Aurecon Group Brand Pty Ltd 42

N/183683 2021/12/23 2021/12/23 Aurecon Group Brand Pty Ltd 38

N/183684 2021/12/23 2021/12/23 Aurecon Group Brand Pty Ltd 39

N/183686 2021/12/23 2021/12/23 Aurecon Group Brand Pty Ltd 38

N/183699 2021/12/23 2021/12/23 KENT NAGATA 41

N/183714 2021/12/23 2021/12/23 LifeStyles Healthcare Pte Ltd 03

N/183732 2021/12/23 2021/12/23 VENTISEI SETTEMBRE S.R.L. 10

N/183813 2021/12/23 2021/12/23 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 18

N/183814 2021/12/23 2021/12/23 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 25

N/183848 2021/12/23 2021/12/23 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/183857 2021/12/23 2021/12/23 VENTISEI SETTEMBRE S.R.L. 10

N/183859 2021/12/23 2021/12/23 09

N/183873 2021/12/23 2021/12/23 SAN-X CO., LTD. 09

N/183874 2021/12/23 2021/12/23 SAN-X CO., LTD. 14

N/183875 2021/12/23 2021/12/23 SAN-X CO., LTD. 16

N/183880 2021/12/23 2021/12/23 SAN-X CO., LTD. 30

N/183889 2021/12/23 2021/12/23 Colopl, Inc. 42

N/184146 2021/12/23 2021/12/23 GIVENCHY 09

N/184147 2021/12/23 2021/12/23 GIVENCHY 14

N/184148 2021/12/23 2021/12/23 GIVENCHY 18

N/184149 2021/12/23 2021/12/23 GIVENCHY 25

N/184293 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 02

N/184295 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 04

N/184297 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 06

N/184302 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 14

N/184303 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 16

N/184306 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 19

N/184307 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 20

N/184308 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 21
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N/184309 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 25

N/184310 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 28

N/184311 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 35

N/184312 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 36

N/184314 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 38

N/184315 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 39

N/184318 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 42

N/184319 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 43

N/184322 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 02

N/184324 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 04

N/184326 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 06

N/184331 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 14

N/184332 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 16

N/184335 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 19

N/184336 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 20

N/184337 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 21

N/184338 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 25

N/184339 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 28

N/184340 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 35

N/184341 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 36

N/184343 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 38

N/184344 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 39

N/184347 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 42

N/184348 2021/12/23 2021/12/23 TotalEnergies SE 43

N/184384 2021/12/23 2021/12/23

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/184386 2021/12/23 2021/12/23

Huawei Technologies Co., Ltd.

38

N/184416 2021/12/23 2021/12/23 Unilever IP Holdings B.V. 11

N/184629 2021/12/23 2021/12/23 Chapter 4 Corp. 16

N/184632 2021/12/23 2021/12/23 Chapter 4 Corp. 28

N/184748 2021/12/23 2021/12/23 35

N/184761 2021/12/23 2021/12/23 Gemological Institute of America, Inc. 35

N/184777 2021/12/23 2021/12/23 GFA (Aust) Pty Ltd 03

N/184873 2021/12/23 2021/12/23

Endo Brewery Inc.

33

N/184890 2021/12/23 2021/12/23 London Stock Exchange Group plc 09

N/184891 2021/12/23 2021/12/23 London Stock Exchange Group plc 16

N/184892 2021/12/23 2021/12/23 London Stock Exchange Group plc 35

N/184893 2021/12/23 2021/12/23 London Stock Exchange Group plc 36
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N/184894 2021/12/23 2021/12/23 London Stock Exchange Group plc 38

N/184970 2021/12/23 2021/12/23 Galderma Holding S.A. 03

N/184994 2021/12/23 2021/12/23 London Stock Exchange Group plc 09

N/184995 2021/12/23 2021/12/23 London Stock Exchange Group plc 16

N/184996 2021/12/23 2021/12/23 London Stock Exchange Group plc 35

N/184997 2021/12/23 2021/12/23 London Stock Exchange Group plc 36

N/184998 2021/12/23 2021/12/23 London Stock Exchange Group plc 38

N/185009 2021/12/23 2021/12/23 IDUS KOREA CO., LTD. 43

N/185010 2021/12/23 2021/12/23 IDUS KOREA CO., LTD. 29

N/185011 2021/12/23 2021/12/23 E. REMY MARTIN & Cº 33

N/185015 2021/12/23 2021/12/23 Peloton Interactive, Inc. 25

N/185016 2021/12/23 2021/12/23 Peloton Interactive, Inc. 41

N/185018 2021/12/23 2021/12/23 Peloton Interactive, Inc. 28

N/185040 2021/12/23 2021/12/23 Apple Inc. 09

N/185041 2021/12/23 2021/12/23 Apple Inc. 42

N/185042 2021/12/23 2021/12/23 HI LIMITED PARTNERSHIP 25

N/185048 2021/12/23 2021/12/23 Cathay Pacific Airways Limited 39

N/185075 2021/12/23 2021/12/23 Apple Inc. 09

N/185076 2021/12/23 2021/12/23 Apple Inc. 38

N/185078 2021/12/23 2021/12/23 Beats Electronics, LLC 09

N/185123 2021/12/23 2021/12/23 41

N/185187 2021/12/23 2021/12/23 HAPPY PILLS, S.L 30

N/185194 2021/12/23 2021/12/23 INVENTIO AG 06

N/185196 2021/12/23 2021/12/23 INVENTIO AG 09

N/185197 2021/12/23 2021/12/23 INVENTIO AG 19

N/185198 2021/12/23 2021/12/23 INVENTIO AG 37

N/185204 2021/12/23 2021/12/23 Alibaba Singapore Holding Private Limited 28

N/185214 2021/12/23 2021/12/23 TROPICAL CONSOLIDATED CORPORATION SDN. BHD. 29

N/185215 2021/12/23 2021/12/23 TROPICAL CONSOLIDATED CORPORATION SDN. BHD. 29

N/185216 2021/12/23 2021/12/23 TROPICAL CANNING CORPORATION SDN BHD 29

N/185226 2021/12/23 2021/12/23 Apple Inc. 09

N/185227 2021/12/23 2021/12/23 Apple Inc. 38

N/185228 2021/12/23 2021/12/23 Apple Inc. 41

N/185234 2021/12/23 2021/12/23 Rivian IP Holdings, LLC 11

N/185238 2021/12/23 2021/12/23 Rivian IP Holdings, LLC 39

N/185242 2021/12/23 2021/12/23 Rivian IP Holdings, LLC 45

N/185244 2021/12/23 2021/12/23 Rivian IP Holdings, LLC 11

N/185248 2021/12/23 2021/12/23 Rivian IP Holdings, LLC 39

N/185252 2021/12/23 2021/12/23 Rivian IP Holdings, LLC 45

N/185256 2021/12/23 2021/12/23 09
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N/185257 2021/12/23 2021/12/23 35

N/185258 2021/12/23 2021/12/23 42

N/185259 2021/12/23 2021/12/23 09

N/185260 2021/12/23 2021/12/23 35

N/185261 2021/12/23 2021/12/23 42

N/185304 2021/12/23 2021/12/23 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/185305 2021/12/23 2021/12/23 Takeda Pharmaceutical Company Limited 05

N/185365 2021/12/23 2021/12/23 33

N/185384 2021/12/23 2021/12/23

Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei Tecmo 

Games)

41

N/185401 2021/12/23 2021/12/23 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/185435 2021/12/23 2021/12/23 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 12

N/185460 2021/12/23 2021/12/23 YEUNG Ching Lam 35

N/185469 2021/12/23 2021/12/23 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 28

N/185489 2021/12/23 2021/12/23 14

N/185490 2021/12/23 2021/12/23 18

N/185491 2021/12/23 2021/12/23 25

N/185524 2021/12/23 2021/12/23 33

N/185529 2021/12/23 2021/12/23 LEDGER 09

N/185533 2021/12/23 2021/12/23 LEDGER 06

N/185534 2021/12/23 2021/12/23 LEDGER 09

N/185535 2021/12/23 2021/12/23 LEDGER 35

N/185540 2021/12/23 2021/12/23

CHAN SEK CHIO

30

N/185543 2021/12/23 2021/12/23

CHAN SEK CHIO

30

N/185546 2021/12/23 2021/12/23 11

N/185594 2021/12/23 2021/12/23 Marta Lo Mele 25

N/185595 2021/12/23 2021/12/23 Marta Lo Mele 35

N/185596 2021/12/23 2021/12/23

BOGANA Societa Semplice Agricola

33

N/185631 2021/12/23 2021/12/23

WAKAKUSA INTERNATIONAL, INC.

05

N/185648 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185650 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185651 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185652 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185653 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185654 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 09

N/185655 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14
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N/185656 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 16

N/185661 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185663 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 09

N/185664 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185665 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 16

N/185670 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 09

N/185671 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185672 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 16

N/185692 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 16

N/185696 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 16

N/185700 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 16

N/185704 2021/12/23 2021/12/23 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 16

N/185795 2021/12/23 2021/12/23 41

N/185829 2021/12/23 2021/12/23

Shanghai LianBio Development Co., Ltd.

05

N/185830 2021/12/23 2021/12/23

Shanghai LianBio Development Co., Ltd.

10

N/185831 2021/12/23 2021/12/23

Shanghai LianBio Development Co., Ltd. 

35

N/185832 2021/12/23 2021/12/23

Shanghai LianBio Development Co., Ltd. 

42

N/185846 2021/12/23 2021/12/23 Daiso Industries Co., Ltd. 18

N/185873 2021/12/23 2021/12/23 FrieslandCampina Nederland B.V. 05

N/185893 2021/12/23 2021/12/23 Shangri-La International Hotel Management Limited 35

N/185913 2021/12/23 2021/12/23 32

N/185914 2021/12/23 2021/12/23 32

N/185916 2021/12/23 2021/12/23 ANASTASIA AGURBASH 25

N/185917 2021/12/23 2021/12/23 ANASTASIA AGURBASH 35

N/185918 2021/12/23 2021/12/23 ELETTA PALESTINI 25

N/185919 2021/12/23 2021/12/23 ELETTA PALESTINI 35

N/185944 2021/12/23 2021/12/23 43

N/185950 2021/12/23 2021/12/23

KIMREN GROUP LIMITED

29

N/185951 2021/12/23 2021/12/23

KIMREN GROUP LIMITED

32

N/185952 2021/12/23 2021/12/23

KIMREN GROUP LIMITED

34

N/185953 2021/12/23 2021/12/23

KIMREN GROUP LIMITED

29

N/185954 2021/12/23 2021/12/23

KIMREN GROUP LIMITED

32
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N/185955 2021/12/23 2021/12/23

KIMREN GROUP LIMITED

34

N/185956 2021/12/23 2021/12/23 09

N/185957 2021/12/23 2021/12/23 35

N/185962 2021/12/23 2021/12/23 09

N/185963 2021/12/23 2021/12/23 41

N/185971 2021/12/23 2021/12/23 WILEY COMPANIES 05

N/185991 2021/12/23 2021/12/23 NANOLAYR LIMITED 24

N/185998 2021/12/23 2021/12/23 NANOLAYR LIMITED 24

N/186030 2021/12/23 2021/12/23

LAM KAI HONG

06

N/186031 2021/12/23 2021/12/23 11

N/186032 2021/12/23 2021/12/23 19

N/186033 2021/12/23 2021/12/23

MASANG SOFT INC. 

09

N/186034 2021/12/23 2021/12/23

MASANG SOFT INC. 

09

N/186035 2021/12/23 2021/12/23

Song Guoying

05

N/186036 2021/12/23 2021/12/23

Song Guoying

35

N/186037 2021/12/23 2021/12/23 Piaggio & C. S.p.A. 12

N/186038 2021/12/23 2021/12/23 Piaggio & C. S.p.A. 37

N/186039 2021/12/23 2021/12/23 Piaggio & C. S.p.A. 36

N/186044 2021/12/23 2021/12/23 Jebsen & Co., Ltd. 33

N/186045 2021/12/23 2021/12/23 H & M Hennes & Mauritz AB 09

N/186046 2021/12/23 2021/12/23 H & M Hennes & Mauritz AB 10

N/186051 2021/12/23 2021/12/23 H & M Hennes & Mauritz AB 41

N/186052 2021/12/23 2021/12/23 HACCI's JAPAN. LLC 03

N/186053 2021/12/23 2021/12/23 HACCI's JAPAN. LLC 05

N/186054 2021/12/23 2021/12/23 HACCI's JAPAN. LLC 30

N/186055 2021/12/23 2021/12/23 HACCI's JAPAN. LLC 32

N/186056 2021/12/23 2021/12/23 HACCI's JAPAN. LLC 03

N/186057 2021/12/23 2021/12/23 HACCI's JAPAN. LLC 05

N/186058 2021/12/23 2021/12/23 HACCI's JAPAN. LLC 30

N/186059 2021/12/23 2021/12/23 HACCI's JAPAN. LLC 32

N/186063 2021/12/23 2021/12/23 41

N/186064 2021/12/23 2021/12/23

BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

21

N/186065 2021/12/23 2021/12/23

BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

30
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N/186066 2021/12/23 2021/12/23

BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD.

43

N/186067 2021/12/23 2021/12/23 Asprey Holdings Limited 03

N/186069 2021/12/23 2021/12/23 Asprey Holdings Limited 08

N/186070 2021/12/23 2021/12/23 Asprey Holdings Limited 14

N/186073 2021/12/23 2021/12/23 Asprey Holdings Limited 28

N/186074 2021/12/23 2021/12/23 Asprey Holdings Limited 35

N/186076 2021/12/23 2021/12/23 Las Vegas Sands Corp. 35

N/186077 2021/12/23 2021/12/23 Las Vegas Sands Corp. 36

N/186078 2021/12/23 2021/12/23 35

N/186079 2021/12/23 2021/12/23 41

N/186082 2021/12/23 2021/12/23

ESTABELECIMENTO DE COMIDAS LEI SENG LIMITADA

43

N/186083 2021/12/23 2021/12/23 05

N/186084 2021/12/23 2021/12/23 05

N/186086 2021/12/23 2021/12/23 35

N/186087 2021/12/23 2021/12/23 37

N/186089 2021/12/23 2021/12/23 35

N/186090 2021/12/23 2021/12/23 37

N/186091 2021/12/23 2021/12/23 25

N/186092 2021/12/23 2021/12/23 35

N/186093 2021/12/23 2021/12/23

JOEONE CO., LTD.

18

N/186094 2021/12/23 2021/12/23

JOEONE CO., LTD.

25

N/186095 2021/12/23 2021/12/23

JOEONE CO., LTD.

25

N/186097 2021/12/23 2021/12/23 Eisai R&D Management Co., Ltd. 05

N/186104 2021/12/23 2021/12/23 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/186105 2021/12/23 2021/12/23 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/186106 2021/12/23 2021/12/23 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/186107 2021/12/23 2021/12/23 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/186108 2021/12/23 2021/12/23 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/186109 2021/12/23 2021/12/23 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/186116 2021/12/23 2021/12/23 30

N/186117 2021/12/23 2021/12/23 30

N/186118 2021/12/23 2021/12/23 30

N/186119 2021/12/23 2021/12/23 30

N/186120 2021/12/23 2021/12/23 30

N/186121 2021/12/23 2021/12/23 30

N/186122 2021/12/23 2021/12/23 32
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N/186123 2021/12/23 2021/12/23

Shenzhen Oriental Jiayu Industrial Co., Ltd.

14

N/186124 2021/12/23 2021/12/23

Shenzhen Oriental Jiayu Industrial Co., Ltd.

35

N/186126 2021/12/23 2021/12/23 29

N/186127 2021/12/23 2021/12/23 29

N/186128 2021/12/23 2021/12/23 29

N/186129 2021/12/23 2021/12/23 42

N/186131 2021/12/23 2021/12/23 07

N/186132 2021/12/23 2021/12/23 09

N/186133 2021/12/23 2021/12/23 17

N/186134 2021/12/23 2021/12/23 35

N/186135 2021/12/23 2021/12/23 42

N/186136 2021/12/23 2021/12/23 OPPO

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.

35

N/186140 2021/12/23 2021/12/23 DFI International Brands Limited 30

N/186142 2021/12/23 2021/12/23 DFI International Brands Limited 30

N/186143 2021/12/23 2021/12/23

ARTIGOS ELECTRICOS CHEOK IAN LIMITADA

35

N/186144 2021/12/23 2021/12/23

AOYI FARMACÊUTICA COMPANHIA LDA.

10

N/186145 2021/12/23 2021/12/23

AOYI FARMACÊUTICA COMPANHIA LDA.

05

N/186151 2021/12/23 2021/12/23 Alibaba Singapore Holding Private Limited 09

N/186152 2021/12/23 2021/12/23 Alibaba Singapore Holding Private Limited 41

N/186153 2021/12/23 2021/12/23 Alibaba Singapore Holding Private Limited 42

N/186154 2021/12/23 2021/12/23 43

N/186155 2021/12/23 2021/12/23 43

N/186156 2021/12/23 2021/12/23 43

N/186158 2021/12/23 2021/12/23 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/186159 2021/12/23 2021/12/23 05

N/186160 2021/12/23 2021/12/23 29

N/186161 2021/12/23 2021/12/23 05

N/186162 2021/12/23 2021/12/23 29

N/186174 2021/12/23 2021/12/23 Million Dollar Round Table 36

N/186175 2021/12/23 2021/12/23 Million Dollar Round Table 36

N/186176 2021/12/23 2021/12/23 Million Dollar Round Table 41

N/186178 2021/12/23 2021/12/23 43

N/186179 2021/12/23 2021/12/23 Saxo Bank A/S 36
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N/186180 2021/12/23 2021/12/23 Saxo Bank A/S 36

N/186181 2021/12/23 2021/12/23 LIONARD S.P.A. 36

N/186184 2021/12/23 2021/12/23

KWOK, Chi Yue

43

N/186188 2021/12/23 2021/12/23 Lemon Inc. 09

N/186189 2021/12/23 2021/12/23 Lemon Inc. 42

N/186190 2021/12/23 2021/12/23 Jebsen & Co., Ltd. 33

N/186191 2021/12/23 2021/12/23 Jebsen & Co., Ltd. 33

N/186193 2021/12/23 2021/12/23 Jebsen & Co., Ltd. 33

N/186194 2021/12/23 2021/12/23 IGT 28

N/186195 2021/12/23 2021/12/23 12

N/186196 2021/12/23 2021/12/23 12

N/186197 2021/12/23 2021/12/23 12

N/186203 2021/12/23 2021/12/23

LEONG KA KEI

43

N/186205 2021/12/23 2021/12/23 34

N/186206 2021/12/23 2021/12/23 34

N/186207 2021/12/23 2021/12/23 05

N/186208 2021/12/23 2021/12/23 09

N/186218 2021/12/23 2021/12/23 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/186235 2021/12/23 2021/12/23 16

N/186236 2021/12/23 2021/12/23 PHENOTHERM ASIA LIMITED 17

N/186238 2021/12/23 2021/12/23 PHENOTHERM ASIA LIMITED 01

N/186239 2021/12/23 2021/12/23 PHENOTHERM ASIA LIMITED 06

N/186240 2021/12/23 2021/12/23 PHENOTHERM ASIA LIMITED 17

N/186241 2021/12/23 2021/12/23 Oatly AB 09

N/186242 2021/12/23 2021/12/23 Oatly AB 29

N/186243 2021/12/23 2021/12/23 Oatly AB 41

N/186246 2021/12/23 2021/12/23 41

N/186247 2021/12/23 2021/12/23 41

N/186248 2021/12/23 2021/12/23 29

N/186249 2021/12/23 2021/12/23 41

N/186255 2021/12/23 2021/12/23 PALOÏSE SAS 35

N/186256 2021/12/23 2021/12/23 PALOÏSE SAS 03

N/186257 2021/12/23 2021/12/23 PALOÏSE SAS 25

N/186258 2021/12/23 2021/12/23 PALOÏSE SAS 18

N/186259 2021/12/23 2021/12/23 09

N/186260 2021/12/23 2021/12/23 28

N/186261 2021/12/23 2021/12/23 41

N/186262 2021/12/23 2021/12/23 42
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186279 2021/12/23 2021/12/23

Hansa Naturheilmittel GmbH

03

N/186280 2021/12/23 2021/12/23

Hansa Naturheilmittel GmbH

05

N/186281 2021/12/23 2021/12/23

Hansa Naturheilmittel GmbH

30

N/186282 2021/12/23 2021/12/23

Hansa Naturheilmittel GmbH

32

N/186300 2021/12/23 2021/12/23 Las Vegas Sands Corp. 43

N/186301 2021/12/23 2021/12/23 Las Vegas Sands Corp. 43

N/186302 2021/12/23 2021/12/23 Las Vegas Sands Corp. 43

N/186303 2021/12/23 2021/12/23 Las Vegas Sands Corp. 43

N/186304 2021/12/23 2021/12/23

LAU SAU HAR ELEANOR

25

N/186305 2021/12/23 2021/12/23

LAU SAU HAR ELEANOR

25

N/186306 2021/12/23 2021/12/23 33

N/186307 2021/12/23 2021/12/23 03

N/186308 2021/12/23 2021/12/23

BEIJING ORION STAR TECHNOLOGY CO., LTD.

07

N/186309 2021/12/23 2021/12/23

BEIJING ORION STAR TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/186312 2021/12/23 2021/12/23 Oatly AB 09

N/186313 2021/12/23 2021/12/23 Oatly AB 29

N/186314 2021/12/23 2021/12/23 Oatly AB 31

N/186315 2021/12/23 2021/12/23 Oatly AB 33

N/186316 2021/12/23 2021/12/23 Oatly AB 41

N/186318 2021/12/23 2021/12/23

Shenzhen SDMC Technology Co.,Ltd.

09

N/186319 2021/12/23 2021/12/23

Shenzhen SDMC Technology Co.,Ltd.

35

N/186328 2021/12/23 2021/12/23

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/186330 2021/12/23 2021/12/23

Companhia de Desenvolvimento Internacional Guangzhou Grupo 

Farmacêutico (Macau), Lda.

05

N/186331 2021/12/23 2021/12/23

Companhia de Desenvolvimento Internacional Guangzhou Grupo 

Farmacêutico (Macau), Lda.

05

N/186332 2021/12/23 2021/12/23 43

N/186339 2021/12/23 2021/12/23

HO YI BIN

18
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186340 2021/12/23 2021/12/23   

HO YI BIN

25

N/186341 2021/12/23 2021/12/23

LO WAI HON

43

N/186342 2021/12/23 2021/12/23

OFF-WHITE, LLC

08

N/186343 2021/12/23 2021/12/23

OFF-WHITE, LLC

25

N/186344 2021/12/23 2021/12/23

OFF-WHITE, LLC

27

N/186345 2021/12/23 2021/12/23

OFF-WHITE, LLC

08

N/186346 2021/12/23 2021/12/23

OFF-WHITE, LLC

28

N/186347 2021/12/23 2021/12/23

OFF-WHITE, LLC

14

N/186348 2021/12/23 2021/12/23

OFF-WHITE, LLC

28

N/186349 2021/12/23 2021/12/23

OFF-WHITE, LLC

03

N/186350 2021/12/23 2021/12/23

OFF-WHITE, LLC

18

N/186351 2021/12/23 2021/12/23

OFF-WHITE, LLC

25

N/186357 2021/12/23 2021/12/23 ( )

MQL HEALTH MANAGEMENT (HK) INT'L HOLDINGS 

LIMITED

03

N/186359 2021/12/23 2021/12/23 ( )

MQL HEALTH MANAGEMENT (HK) INT'L HOLDINGS 

LIMITED

31

N/186360 2021/12/23 2021/12/23 ( )

MQL HEALTH MANAGEMENT (HK) INT'L HOLDINGS 

LIMITED

35

N/186361 2021/12/23 2021/12/23 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 09

N/186362 2021/12/23 2021/12/23 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 14

N/186363 2021/12/23 2021/12/23 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 18

N/186365 2021/12/23 2021/12/23 Stemline Therapeutics, Inc. 05

N/186367 2021/12/23 2021/12/23 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/186488 2021/12/23 2021/12/23 41

N/186493 2021/12/23 2021/12/23 32

N/186494 2021/12/23 2021/12/23 05

N/186495 2021/12/23 2021/12/23 10

N/186496 2021/12/23 2021/12/23 PepsiCo, Inc. 32
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186497 2021/12/23 2021/12/23 British American Tobacco (Brands) Limited 34

N/186498 2021/12/23 2021/12/23 British American Tobacco (Brands) Limited 05

N/186499 2021/12/23 2021/12/23 British American Tobacco (Brands) Limited 30

N/186500 2021/12/23 2021/12/23 British American Tobacco (Brands) Limited 32

N/186501 2021/12/23 2021/12/23 British American Tobacco (Brands) Limited 34

N/186502 2021/12/23 2021/12/23

KISLING AG

01

N/186503 2021/12/23 2021/12/23

KISLING AG

16

N/186504 2021/12/23 2021/12/23

KISLING AG

17

N/186505 2021/12/23 2021/12/23

KISLING AG

19

N/186506 2021/12/23 2021/12/23

KISLING AG

35

N/186507 2021/12/23 2021/12/23 07

N/186508 2021/12/23 2021/12/23 11

N/186509 2021/12/23 2021/12/23 14

N/186510 2021/12/23 2021/12/23

miHoYo Co., Ltd.

14

N/186511 2021/12/23 2021/12/23

miHoYo Co., Ltd.

16

N/186512 2021/12/23 2021/12/23

miHoYo Co., Ltd.

20

N/186513 2021/12/23 2021/12/23

miHoYo Co., Ltd.

25

N/186514 2021/12/23 2021/12/23

miHoYo Co., Ltd.

28

N/186515 2021/12/23 2021/12/23

miHoYo Co., Ltd.

35

N/186516 2021/12/23 2021/12/23

miHoYo Co., Ltd.

38

N/186517 2021/12/23 2021/12/23

miHoYo Co., Ltd.

45

N/186541 2021/12/23 2021/12/23 Super Tea International Corporation 16

N/186542 2021/12/23 2021/12/23 Super Tea International Corporation 21

N/186543 2021/12/23 2021/12/23 Super Tea International Corporation 22

N/186544 2021/12/23 2021/12/23 Super Tea International Corporation 25

N/186545 2021/12/23 2021/12/23 Super Tea International Corporation 30

N/186546 2021/12/23 2021/12/23 Super Tea International Corporation 32

N/186547 2021/12/23 2021/12/23 Super Tea International Corporation 35

N/186548 2021/12/23 2021/12/23 Super Tea International Corporation 43



N.º 3 — 19-1-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 705

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186571 2021/12/23 2021/12/23

LEI CHI WENG

25

N/186580 2021/12/23 2021/12/23 DC COMICS 41

N/186594 2021/12/23 2021/12/23 Millennium Pharmaceuticals, Inc. 05

N/186610 2021/12/23 2021/12/23 05

N/186611 2021/12/23 2021/12/23 05

N/186612 2021/12/23 2021/12/23 30

N/186614 2021/12/23 2021/12/23

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/186615 2021/12/23 2021/12/23

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/186616 2021/12/23 2021/12/23

KAM HEALTHCARE GROUP LIMITED

10

N/186617 2021/12/23 2021/12/23

KAM HEALTHCARE GROUP LIMITED

44

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/166239

 Data de registo 2021/12/23

 Data de despacho 2021/12/23

 Titular

TENCENT HOLDINGS LIMITED

 Classe 45

216

 N.º N/173629

 Data de registo 2021/12/23

 Data de despacho 2021/12/23

 Titular

TENCENT HOLDINGS LIMITED

 Classe 45

216
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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/178678 2021/12/22

ASSOCIAÇÃO DE 

PROMOÇÃO DAS 

ECONOMIA E CULTURAL 

DE SHENZHEN DE 

MACAU

41 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

Renovação

N.º

P/010446

(10321-M)

P/010985

(10773-M)

N/006764 N/006793 N/006794 N/007390 N/007435

N/007437 N/023364 N/028624 N/029127 N/029128 N/029129 N/029371

N/029372 N/029373 N/029377 N/029378 N/029379 N/029681 N/029682

N/029683 N/029684 N/029687 N/029688 N/029689 N/029737 N/029738

N/029739 N/029911 N/030468 N/030469 N/030484 N/030485 N/030651

N/030652 N/030653 N/030826 N/030827 N/030828 N/030829 N/030845

N/030846 N/030847 N/030852 N/030853 N/030854 N/030962 N/031012

N/031029 N/031039 N/031088 N/031089 N/031123 N/031945 N/031946

N/031947 N/031948 N/031949 N/031950 N/032037 N/032590 N/032591

N/032592 N/032593 N/032594 N/032715 N/032716 N/082541 N/082959

N/085673 N/085674 N/085675 N/086959 N/087035 N/087487 N/087555

N/087725 N/087748 N/087749 N/087750 N/088092 N/088093 N/088403

N/088625 N/088627 N/088628 N/088629 N/088640 N/088641 N/088642

N/088707 N/088708 N/088709 N/088710 N/088711 N/088712 N/088713

N/088714 N/088805 N/088823 N/088847 N/089165 N/089305 N/089306

N/089636 N/089637 N/089638 N/089639 N/089640 N/089754 N/090555

N/090556 N/090557 N/090558 N/090559 N/090560 N/090561 N/090562

N/090563 N/090564 N/090565 N/090566 N/090567 N/090568 N/090569

N/090570 N/090571 N/090572 N/090573 N/090574 N/090575 N/090576

N/090577 N/090578 N/090579 N/090580 N/090581 N/090582 N/090583

N/090584 N/090585 N/090586 N/090587 N/090588 N/090589 N/090590

N/090601 N/090602 N/090603 N/090604 N/090605 N/090606 N/090607

N/090608 N/090609 N/090610 N/090611 N/090612 N/090613 N/090614

N/090615 N/090616 N/090617 N/090619 N/090620 N/090621 N/090622

N/090623 N/090624 N/090625 N/090626 N/090627 N/090628 N/090629
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N.º

N/090630 N/090631 N/090632 N/090633 N/090634 N/090635 N/090636

N/090746 N/090747 N/090748 N/090749 N/090750 N/090751 N/091038

N/091434 N/091440 N/091443 N/091776 N/091791 N/091792 N/091793

N/091794 N/091795 N/091846 N/091921 N/091923 N/092102 N/092758

N/093247 N/093274 N/093275 N/093333 N/093334 N/093335 N/093736

N/093737 N/094242 N/094243 N/094244 N/094245 N/094246 N/094247

N/094248 N/094249 N/094250 N/094251 N/094252 N/094253 N/094254

N/094255 N/094256 N/094267 N/094268 N/094269 N/094270 N/094271

N/094272

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/004196 

(4065-M)

P/004227 

(4096-M)

P/004228 

(4097-M)

P/004229 

(4098-M)

P/004230 

(4099-M)

2021/12/16

Transmissão

Lotto Sport H.K. 

Limited

LTWHP, LLC, com sede em 530 Fifth 

Avenue, New York NY 10036, U.S.A.

P/005490 

(5348-M)

P/005506 

(5364-M)

2021/12/15

Transmissão

Unilever PLC Unilever IP Holdings B.V., com sede 

em Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

the Netherlands

P/005829 

(5688-M)

2021/12/15

Modificação de 

sede

C&A AG c/o C&A Mode AG, Oberneuhofstrasse 

6, 6340 Baar, Switzerland

P/006536 

(6322-M)

P/006541 

(6327-M)

P/011367 

(11340-M)

2021/12/15

Transmissão

GLAXO GROUP 

LIMITED

Novartis AG, com sede em 4002 Basel, 

Switzerland

P/010585 

(10461-M)

N/030783

N/030784

N/030785

N/031805

2021/12/15

Modificação de 

sede

GABRIELLE 

STUDIO, INC.

512 Seventh Avenue, New York, N.Y. 

10018, U.S.A.

N/001236 2021/12/15

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

Brauerei Beck GmbH 

& Co. KG

Brauerei Beck & Co. GmbH

N/029250 2021/12/16

Transmissão

Lotto Sport Italia S.p.A. LTWHP, LLC, com sede em 530 Fifth 

Avenue, New York NY 10036, U.S.A.

N/030979

N/030980

N/030981

N/030982

N/030983

N/030984

2021/12/15

Modificação de 

sede

Ports Asia Holding 

(Hong Kong) Limited

Suite 2702, 27/F., Hysan Place, 500 

Hennessy Road, Causeway Bay, Hong 

Kong
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/040395

N/040396

N/104334

2021/12/16

Transmissão por 

fusão

AZZARO BEAUTE 

SAS

L'Oreal, com sede em 14 rue Royale, 

75008 Paris, France

N/092363 2021/12/15

Transmissão

Bruce Lee Beverage, 

LLC

Bruce Lee Enterprises, LLC, com sede 

em 9854 National Blvd., #181, Los 

Angeles, California 90034, U.S.A.

N/118631 2021/12/16

Transmissão

RockBare Pty Ltd Joval Pty Ltd as Trustee for Joval 

Brands Trust, com sede em Level 3, 436 

Johnston Street, Abbotsford, Victoria 

3067, Australia

N/119126

N/119127

2021/12/15

Transmissão por 

fusão MCKEE FOODS 

KINGMAN, INC.

McKee Foods Corporation, com sede 

em 10260 McKee Road Collegedale, 

Tennessee 37315-0750, United States of 

America

N/147833 2021/12/15

Transmissão

Papierfabrik August 

Koehler SE

Koehler Paper SE, com sede em 

Hauptstraße 2, 77704 Oberkirch, 

Germany

N/172229

N/172230

N/172231

N/173643

N/173644

N/173645

2021/12/15

Modificação de 

identidade

The Ultimate Software 

Group, Inc.

UKG Inc.

N/172229

N/172230

N/172231

2021/12/15

Modificação de 

sede

UKG Inc. 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, US

Declaração de caducidade

N.º
Data de

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/115450 2021/12/17 Masaaki HOMMA 25 231 1 b 232 1 a

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 232.º

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/185816 2021/11/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185817 2021/11/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185818 2021/11/15 CLARKE, MURRAY COLIN
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N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/185819 2021/11/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185820 2021/11/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185821 2021/11/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185822 2021/11/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185823 2021/11/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185946 2021/11/15 The Hongkong Land Company, Limited.

N/185947 2021/11/15 The Hongkong Land Company, Limited.

N/187325 2021/12/28

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS 

ECONOMIA E CULTURAL DE SHENZHEN 

DE MACAU

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/184655 2021/11/25 CLARKE, MURRAY COLIN

N/184656 2021/11/25 CLARKE, MURRAY COLIN

N/184657 2021/11/25 CLARKE, MURRAY COLIN

N/184750 2021/12/17

LAI KEI BAKERY LIMITED

N/184751 2021/12/17

LAI KEI BAKERY LIMITED

N/184753 2021/12/17

LAI KEI BAKERY LIMITED

N/185979 2021/12/13

N/185980 2021/12/13

N/185981 2021/12/13

Protecção de Desenho e Modelo

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002672 2021/12/15 2021/12/15 Tritium Holdings Pty Ltd

D/002674 2021/12/15 2021/12/15 SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.

D/002683 2021/12/15 2021/12/15 XOR 

XOR UK Corporation Limited

D/002721 2021/12/15 2021/12/15

D/002722 2021/12/15 2021/12/15

D/002723 2021/12/15 2021/12/15

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

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

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/004401

[22]  Data de pedido : 2020/09/25

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

3009

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202010094989.2

Data de pedido 2020/02/13 N.º de anúncio CN 

113328194A 2021/08/31

[51]  C l a s s i f i c aç ão : H01M50/249, H01M50/258, 

H01M50/51

[54]  Título : 

 Um tipo de bateria, de módulo de bateria, de pacote 

de bateria e de veículo eléctrico.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004402

[22]  Data de pedido : 2020/09/25

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

3009

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202010129989.1

Data de pedido 2020/02/28 N.º de anúncio CN 

113328208A 2021/08/31

[51]  C l a s s i f i c aç ão : H01M50/502, H01M50/572, 

H01M50/588, H01M50/258, H01M50/249, B60L3/00, 

B60L50/64
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[54]  Título : 

 Pacote de bateria e veículo eléctrico.

[57]  Resumo : 

60V

  Figura : 

[21]  N.º : J/005101

[22]  Data de pedido : 2021/07/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001453.4

Data de pedido 2021/05/19 N.º de anúncio CN 

113597614A 2021/11/02

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/32, G06K9/62, 

G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/12/31  Singapura

N.º 10202013266S

[21]  N.º : J/005206

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001759.X

Data de pedido 2021/06/28 N.º de anúncio CN 

113613741A 2021/11/05

[51]  Classificação : A63F13/55

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento de controlo do estado de jogo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/14  Singapura

N.º 10202106346R

[21]  N.º : J/005210

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.
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  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001682.6

Data de pedido 2021/06/01 N.º de anúncio CN 

113632097A 2021/11/09

[51]  Classificação : G06K9/00

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento de previsão de associatividade entre objectos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/03/17  Singapura

N.º 10202102717U

[21]  N.º : J/005218

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001757.0

Data de pedido 2021/06/28 N.º de anúncio CN 

113728326A 2021/11/30

[51]  Classificação : G06K9/00, A63F1/06

[54]  Título : 

 Supervisão e controlo de jogos.

[57]  Resu mo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/24  Singapura

N.º 10202106954Y

[21]  N.º : J/005339

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001732.0

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113597615A 2021/11/02

[51]  Classificação : G06K9/00, G08B7/06, G08B21/18

[54]  Título : 

 Um método de alarme, seu dispositivo, equipamento e 

meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/18  Singapura

N.º 10202106589S

[21]  N.º : J/005349

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001720 .8

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113631237A 2021/11/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A63F 13/ 79 2 ,  G 0 6K9/0 0 , 

G06F16/583

[54]  Título : 

 Método de processamento de imagem de jogo, disposi-

tivo, equipamento electrónico, meio de armazenamen-

to de computador e programa de computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/23  Singapura

N.º 10202106863Q

[21]  N.º : J/005354

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001705.3

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113574539A 2021/10/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6 K 9/ 0 0 ,  A6 3F 11 / 0 0 , 

A63F13/537, A63F13/52

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de dados, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/23  Singapura

N.º 10202106869P

[21]  N.º : J/005506

[22]  Data de pedido : 2021/11/10

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318

7500A  199591

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza 199591 Singapore 

Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente d e I nvenç ão da 
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DNPI : N.º de pedido 202180002769.5

Data de pedido 2021/09/13 N.º de anúncio CN 

113748430A 2021/12/03

[51]  Classificação : G06K9/62, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método de treinamento e detecção de rede de detec-

ção de objectos, dispositivo, equipamento e meio de 

armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/28  Singapura

N.º 10202107102Y

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 Dezembro, 

conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do 

Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade 

Intelectual 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 o(s) 

respectivo(s) despacho(s) em relação 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 contar da data desta publicação.

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/005196

[22]  Data de pedido : 2021/08/26

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 UNIVERSITY HEALTH NETWORK

  Endereço : 190 Elizabeth Street, R. Fraser Elliott 

Building-Room 1S-417, Toronto, Ontario M5G 2C4, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : P B , N K B , H

W , , G , R , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680048058.0

Data de pedido 2016/06/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 107922431B 2021/06/04

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D495/04, A61K31/4436, 

A61K31/444, A61K31/4545, A61K31/496, A61K31/551, 

A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : HPK1

 Inibidor de HPK1 e seu método de uso.

[57]  Resumo : I

X1 X2 X3

S CR R

H PK1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/184,348

[21]  N.º : J/005258

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/22
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[73]  Titular : 

 INSMED INCORPORATED

  Endereço : 700 US Highway 202/206, Bridgewater, 

New Jersey 08807-1704, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : W , V , X , B

, D , P , H , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810699987.9

Data de pedido 2013/05/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108743537B 2021/06/11

[51]  Classificação : A61K9/127, A61K9/12, A61K9/72, 

A61K31/7036, A61P11/00, A61P31/00, A61M11/00, 

A61M11/02

[54]  Título : 

 Sistema de tratamento de infecções pulmonares.

[57]  Resumo : 

0.53

[30]  Prioridade : 2012/05/21  Estados Unidos 

da América N.º 61/649,830

[21]  N.º : J/005474

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 National Health Research Institutes

  Endereço : 35, Keyan Road, Zhunan Town, Miaoli 

County 350, Taiwan, China

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.ºde patente ZL201780015438.9

Data de pedido 2017/03/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 108883099B 2021/09/28

[51]  Classificação : A61K31/427, C07D277/02, C07D417/06

[54]  Título : 

 Compostos de «thiazolidinone» e seu uso.

[57]  Resumo : I

I i 90

ii

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/304,557

[21]  N.º : J/005476

[22]  Data de pedido : 2021/11/04

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  Endereço : 161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Dae-

jeon 305-700, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610837065.0

Data de pedido 2011/12/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 107105235B 2021/08/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/11,  H0 4N19/13, 

H04N19/157, H04N19/169, H04N19/176, H04N19/196, 

H04N19/593, H04N19/70, H04N19/61

[54]  Título : 

 Dispositivo de decodificação de vídeo e Dispositivo de 

codificação de vídeo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/12/21  Coreia do Sul

N.º 10-2010-0131086
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 2011/02/24  C oreia do Su l N.º 10-2011-

0016610

 2011/05/18  C oreia do Su l N.º 10-2011-

0046785

 2011/12/21  C oreia do Su l N.º 10-2011-

0139469

[21]  N.º : J/005477

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 300 Third Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : W , K , B

, A , D V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580066638.8

Data de pedido 2015/10/09 N.º de anúncio 

da concessão CN 108064154B 2021/08/27

[51]  Classificação : A61K31/713

[54]  Título : HAO1 1

 Composições e métodos de inibição da expressão dos 

genes «HAO1 (hydroxyacid oxidase 1 (glycolate oxi-

dase))».

[57]  Resumo : HAO1 RNAi

RNAi RNAi

H AO1 P H1

RNAi HAO1

HAO1

RNAi

iRNA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/062,751

 2015/04/15  Estados Unidos da América

N.º 62/147,976

 2015/09/04  Estados Unidos da América

N.º 62/214,602

[21]  N.º : J/005482

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 HANMI PHARM. CO., LTD.

  Endereço : 214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-

-si, Gyeonggi-do 445-958, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580071897.X

Data de pedido 2015/12/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 107250155B 2021/08/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/605, C12N15/16 , 

A61K38/26, A61P3/04

[54]  Título : 

 Derivados de «glucagon».

[57]  Resumo : 

-1

[30]  Prioridade : 2014/12/30  Coreia do Sul

N.º 10-2014-0193691

[21]  N.º : J/005483

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 ACERTA PHARMA B.V.

  Endereço : Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  Inventor : T , E , S , N

, D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680077913.0

Data de pedido 2016/11/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 108602827B 2021/08/20

[51]  Classificação : C07D487/04, A61K31/4985, A61P35/00

[54]  Título : Bruton

 Inibidores de «imidazopyrazine inhibitors of Bruton’s 

tyrosine».

[57]  Resumo : BTK
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[30]  Prioridade : 2015/11/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/252420

 2015/11/30  Estados Unidos da América

N.º 62/261228

[21]  N.º : J/005485

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 1

 MEREO BIOPHARMA 1 LIMITED

  Endereço : 1 Cavendish Place, London, Greater 

London W1G 0QF, the United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

, s , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780041222.X

Data de pedido 2017/07/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 109414429B 2021/09/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/415, C07D231/38, 

A61P29/00

[54]  Título : 3- 5- -4- 3- -

-1- -N- -4-

 Método de preparação da forma pol imórf ica de 

«3-[5-Amino-4-(3- Cyanobenzoyl)-Pyrazol-1-yl]-N-

-Cyclopropyl-4-Methylbenzamide».

[57]  Resumo : A 3- 5- -4- 3-

- -1- -N- -4-

A

3- 5- -4- 3- - -1- -N-

-4-

[30]  Prioridade : 2016/07/14  Reino Unido

N.º 1612240.0

[21]  N.º : J/005488

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : , D , L , A

, G S M , R A H J , E C

, V , M C B C , W B G , J

W J F , M , , L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680048987.1

Data de pedido 2016/08/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 107922413B 2021/10/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/519, 

A61K31/53

[54]  Título : PRMT5 6-6

 «Novel 6-6 Bicyclic aromatic ring substituted nucleosi-

de analogues» que serve como inibidores de PRMT5.

[57]  Resumo : I 6-6

 

 

PRMT5

[30]  Prioridade : 2015/08/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/209941

 2 0 1 5 / 0 9 / 0 7  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15184011.3

 2016/03/10  Estados Unidos da América

N.º 62/306233

[21]  N.º : J/005489

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

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 MEDIMMUNE LIMITED

  Endereço : Milstein Building, Granta Park, Cam-

bridge CB21 6GH United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : A , M , P , 

J , C , D , , D , 

L

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201580053097.5

Data de pedido 2015/09/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 108064243B 2021/08/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K39/395, 

A61P9/10, A61P7/02, A61P9/12, A61P9/04, A61P29/00, 

A61P35/00

[54]  Título : LOX1

 Proteínas específicas de ligação ao LOX1 e uso das 

mesmas.

[57]  Resumo : LOX1 LOX1

-L OX1

LOX1-

LOX1

CA D
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ACS

L OX1-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/058254

[21]  N.º : J/005493

[22]  Data de pedido : 2021/11/09

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : O , M , S –

, C , C , S , M , J

T , W , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580036082.8

Data de pedido 2015/08/03 N.º de anúncio 

da concessão CN 106661120B 2021/10/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K16/46, A61K 39/395, 

A61P35/00

[54]  Título : T

 Moléculas de ligação ao antígeno de activação de célu-

las T biespecíficas.

[57]  Resumo : T

[30]  Prioridade : 2014/08/04  União Euro-

peia N.º 14179764.7

 2 0 1 5 / 0 6 / 0 5  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15170866.6

[21]  N.º : J/005495

[22]  Data de pedido : 2021/11/09

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED

  Endereço : 130 Waverly Street, Cambridge, MA 

02139, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S S H , P D j , M

T , J , F , M M D , 

, B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610012624.4

Data de pedido 2009/11/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 105693701B 2021/08/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D405/12, C07D487/04, 

A61P11/00, A61P7/00, A61P7/10, A61P3/06, A61P3/10, 

A61P5/0 0, A61P35/0 0, A61P13/12 , A61P 25/0 0, 

A61P25/28, A61P25/16, A61P25/14, A61P27/02

[54]  Título : ATP–

 Moduladores de transportadores de cassete de ligação 

de ATP.

[57]  R e s u m o :  

CF TR AT P- A BC

ABC

[30]  Prioridade : 2008/11/06  Estados Unidos 

da América N.º 61/112,152

[21]  N.º : J/005496

[22]  Data de pedido : 2021/11/09

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P , Z , T , J

, J , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680070988.6

Data de pedido 2016/10/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 108472384B 2021/09/24

[51]  Classificação : A61K47/64, A61K47/68, A61P35/00

[54]  Título : 

 Conjugados de drogas com «hindered disulfide».

[57]  Resumo : 

-
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/10/16  Ch ina

N.º PCT/CN2015/092084

[21]  N.º : J/005497

[22]  Data de pedido : 2021/11/09

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , J E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580049277.6

Data de pedido 2015/07/09 N.º de anúncio 

da concessão CN 106714800B 2021/09/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/437, A61K31/496, 

A61K31/4985, A61K31/513, A61K31/519, A61K31/52, 

A61K31/527, A61K31/5365, A61K31/5377, A61K31/551, 

A61K31/675, A61P31/18

[54]  Título : HIV TOLL

 Moduladores de receptores «toll-like» destinados ao 

tratamento de HIV.

[57]  Resumo : HIV TLR7

TLR7  II 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/07/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/023,692

 2014/10/01  Estados Unidos da América

N.º 62/058,569

 2015/02/19  Estados Unidos da América

N.º 62/118,377

[21]  N.º : J/005499

[22]  Data de pedido : 2021/11/09

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : F , G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810147655.X

Data de pedido 2012/11/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 108055541B 2021/09/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H04N19/176, H04N19/13, 

H04N19/117, H04N19/463, H04N19/91, H04N19/18, 

H04N19/48, H04N19/467

[54]  Título : 

 Métodos de codificação e decodificação de imagens e 

aparelhos de codificação e decodificação.

[57]  Resumo : 

CA-

BAC CA BAC

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/11/07  França

N.º 1160109

[21]  N.º : J/005502

[22]  Data de pedido : 2021/11/10

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 Medshine Discovery Inc.

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880020259.9

Data de pedido 2018/04/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 110446712B 2021/09/14
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/505, 

A61K31/519, A61P25/16, A61P43/00

[54]  Título : A2A 1,2,4 1,5-

c

 Derivado de «[1,2,4]Triazolo[1,5-C]Pyrimidine» que 

serve como inibidor do receptor A2A.

[57]  Resumo : 

A2A

R1 R2 R3 A B n m

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/04/07  China

N.º 201710224553.9

 2017/08/24  China N.º 201710737871.5

 2018/02/08  China N.º 201810129208.1

[21]  N.º : J/005507

[22]  Data de pedido : 2021/11/10

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : R , D C , J R , V

, D , J C , B R , , A

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780065653.X

Data de pedido 2017/08/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 109863151B 2021/09/10

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D487/14, A61K31/5025, 

A61K31/53, A61P31/16

[54]  Título : 

 Compostos de «Fused Tricyclic Pyridazinone» usados 

para tratamento das infecções por «Orthomyxovirus».

[57]  Resumo : I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/380,712

[21]  N.º : J/005508

[22]  Data de pedido : 2021/11/10

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 MEDIMMUNE, LLC

  Endereço : One Medimmune Way, Gaithersburg, 

MD 20878, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B , C , L , P

, R , M , , V , 

J J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710480750.7

Data de pedido 2012/02/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 107474133B 2021/10/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C 07K16/12 , G01N33/569, 

A61K39/395, A61P11/00, A61P31/04

[54]  Título : 

 Anticorpos que se ligam especificamente a «Staphylococcus 

aureus» e toxinas Alpha e método de usos dos mesmos.

[57]  Resumo : 

V H CDR

V L CDR

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/02/08  Estados Unidos 

da América N.º 61/440,581

[21]  N.º : J/005511

[22]  Data de pedido : 2021/11/12

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 AUREALIS OY

  Endereço : Microkatu 1 FI-70210 Kuopio Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

[72]  Inventor : T , J , H

, D , I , P A , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580078514.1

Data de pedido 2015/11/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 107438666B 2021/08/17
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N1/ 21,  A61K 35/ 74 4 , 

A61K38/18, A61K38/17, A61P29/00, A61P17/02, 

A61P17/0 0, A61P17/06, A61P25/0 0, A61P37/02 , 

C12R1/225, C12R1/46

[54]  Título : 

 Bactérias probióticas recombinantes.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2015/02/04  União Euro-

peia N.º PCT/EP2015/052345

[21]  N.º : J/005513

[22]  Data de pedido : 2021/11/15

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 J I A N G S U H A N S O H P H A R M AC E U T I C A L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

 222047

 Economic and Technological Development Zone, 

Lianyungang, Jiangsu 222047, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Xiang,  HE, Lei, 

 CHEN, Zhongke,  GUO, Linsong,  YU, 

Jun,  DU, Zuyin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880008530.7

Data de pedido 2018/10/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 110225913B 2021/10/15

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D471/04, A61K31/4375, 

A61P35/00

[54]  Título : FGFR4

 Forma de cristal do inibidor de FGFR4 e seu método 

de preparação.

[57]  Resumo : FGFR4

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/10/31  C h i na

N.º 201711047143.8

[21]  N.º : J/005514

[22]  Data de pedido : 2021/11/15

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 J I A N G S U H A N S O H P H A R M AC E U T I C A L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

 222047

 Economic and Technological Development Zone, 

Lianyungang, Jiangsu 222047, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Xiang,  HE, Lei,  

YU, Jun,  WANG, Jinjia,  DU, Zuyin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780013982.X

Data de pedido 2017/05/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 108699020B 2021/10/15

[51]  Classificação : C07D309/10, A61K31/351, A61P 3/10

[54]  Título : 

 Nova forma de cristal da dapagliflozina, seu método 

de preparação e uso.

[57]  R e s u m o  :  

2 - -5 - - D -

-1- -4’- E

 II 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/05/24  China

N.º 201610347924.8

[21]  N.º : J/005515

[22]  Data de pedido : 2021/11/15

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 J I A N G S U H A N S O H P H A R M AC E U T I C A L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

 222047

 Economic and Technological Development Zone, 

Lianyungang, Jiangsu 222047, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  HE, Lei,  LI, Xiang,  

LIN, Qing,  CHEN, Zhongke,  YU, Jun, 

 DU, Zuyin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880009211.8
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Data de pedido 2018/10/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 110234649B 2021/10/15

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D471/04, A61K31/4375, 

A61P35/00

[54]  Título : FGFR4

 Sais, cristais, métodos de preparação e usos de inibi-

dores de FGFR4.

[57]  Resumo : FGFR4

I

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/10/31  C h i na

N.º 201711047840.3

[21]  N.º : J/005516

[22]  Data de pedido : 2021/11/15

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 Suzhou Genhouse Pharmaceutical Co., Ltd

  Endereço : 388

D505 507 215000

 Room 505, 507 Building D, 388 Ruoshui Road, Suzhou 

Industrial Park, Jiangsu Province, P. R. China 215000

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nventor :  S U N, H a i fe n g,  

WANG, Kuifeng,  LI, Kun,  WANG, Bo, 

 DAI, Cheng,  ZHANG, Tao,  DING, 

Fuyun,  MA, Mengnan,  LU, Jinchang, 

 LI, Yao

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910160960.7

Data de pedido 2019/03/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 111647000B 2021/10/12

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D491/107, C07D519/00, 

A61K31/497, A61K31/519, A61K31/506, A61P35/00, 

A61P9/0 0, A61P 25/0 0, A61P37/02 , A61P 29/0 0, 

A61P 3/0 0 ,  A61P 35/0 2 ,  A61P 2 5/0 6 ,  A61P 9/10 , 

A61P 9/12 ,  A61P 19/ 0 2 ,  A61P 1 /16 ,  A61P 31 / 2 0 , 

A61P19/10, A61P25/28, A61P25/16, A61P25/24, 

A61P15/00

[54]  Título : SHP2

 Derivados de tipo de pirazina e seu uso na inibição de 

SHP2.

[57]  Resumo : 

SHP2

 

 

SHP2

[21]  N.º : J/005517

[22]  Data de pedido : 2021/11/15

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 CENTAURUS BIOPHARMA CO., LTD.

  Endereço : 3 16

 Building #16, Minzhuang Road #3, Haidian District, 

Beijing 100195, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 LIANYUNGANG RUNZHONG PHARMACEUTI-

CAL CO., LTD.

  Endereço : 

16

 No. 16 Jinqiao Road, Dapu Industry Park China, 

Lianyungang Economy and Technology Development 

Zone, Lianyungang City, Jiangsu 222069, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880053972.3

Data de pedido 2018/08/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 110945000B 2021/09/03

[51]  Classificação : C07D498/22, A61K31/519, A61P29/00

[54]  Título : 

 Macrociclo contendo aminopirazol e pirimidina e 

composição farmacêutica e uso da mesma.

[57]  Resumo : I

Trk

Trk
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/08/23  China

N.º 201710728132.X

[21]  N.º : J/005518

[22]  Data de pedido : 2021/11/16

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : C , F , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680043763.1

Data de pedido 2016/05/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 107847600B 2021/09/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, A61K31/496, 

A61K31/40, A61P35/02, C07K16/28

[54]  Título : CD20 Bcl-2 MDM2

 Terapia de combinação de um anticorpo anti CD20 

com um inibidor BCL-2 e um inibidor MDM2.

[57]  Resumo : CD20

Bcl-2 MDM2

CD20 B-Ly1

Bcl-2 M DM2 C D20

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/26  União Euro-

peia N.º 15169199.5

[21]  N.º : J/005519

[22]  Data de pedido : 2021/11/16

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080-4990, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H , R , M , F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480072954.1

Data de pedido 2014/11/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 105899492B 2021/08/24

[51]  Classificação : C07D239/70, A61K31/517

[54]  Título : 

 Método de preparação de compostos de pirimidinil-

-ciclopentano.

[57]  Resumo : I

 

 R
1

[30]  Prioridade : 2013/11/15  União Euro-

peia N.º 13193030.7

[21]  N.º : J/005521

[22]  Data de pedido : 2021/11/16

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680045852.X

Data de pedido 2016/07/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 108055828B 2021/10/15

[51]  Classificação : A63F1/06, A63F11/00, G06Q50/10

[54]  Título : 

 Sistema de gerenciamento para jogos de mesa, moeda 

substituta para jogos, dispositivo de inspecção e siste-

ma de gerenciamento de moeda substituta para jogos.

[57]  Resu mo : 
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121 121

122

121

121

121 122

121

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/08/03  Japão

N.º 2015-163213

 2015/10/01  Japão N.º 2015-206735

 2015/11/19  Japão N.º 2015-240631

 2016/02/01  Japão N.º 2016-030443

[21]  N.º : J/005522

[22]  Data de pedido : 2021/11/16

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : H , H , S , 

L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780037590.7

Data de pedido 2017/06/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 109414448B 2021/10/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/113,  C12Q1/ 70 , 

C12Q1/6851, A61K31/7088, A61P31/20

[54]  Título : PAPD5 PAPD7 mRNA

 Moléculas de ácido nucleico destinadas à redução de 

mRNA de PAPD5 OU PAPD7 para tratamento de in-

fecção por Hepatite B.

[57]  Resumo : 

H BV

PAP 5 PAPD5 PAP 7

PA PD7

H BV

HBV PAPD5 PAPD7

PAPD5 PAPD7

HBV

H BV

HBV

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/17  União Euro-

peia N.º 16175045.0

[21]  N.º : J/005523

[22]  Data de pedido : 2021/11/16

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : W , R A , S

L , T P , R , P J , S

, Z

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780034933.4

Data de pedido 2017/05/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 109311863B 2021/10/29

[51]  Classificação : C07D413/04

[54]  Título : IDH1

 Inibidores IDH1 mutantes.

[57]  Resumo : IDH1

 

 

[30]  Prioridade : 2016/06/06  União Euro-

peia N.º 16382257.0

 2 0 17/ 0 1 / 2 0  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 17382025.9

[21]  N.º : J/005524

[22]  Data de pedido : 2021/11/16

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 Beijing Dongfang Biotech Co., Ltd

  Endereço : 

2

 Room 406, Building 1, 2 Rongjing East Road, Beijing 

Economic-Technological Development Area, Beijing, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910947766.3

Data de pedido 2019/10/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 112625137B 2021/10/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K19/0 0 ,  A61K 38/2 0 , 

A61K47/68, A61P35/00, A61P37/00

[54]  Título : 10-Fc

 Proteína de fusão de «human interleukin 10-Fc» e apli-

cação médica da mesma.

[57]  Resumo : 

10-Fc

10 IgG Fc

Fc IgG1 IgG2 IgG4

10 SEQ ID No:1

IL-10 Fc

IL-10

10-Fc

  Figura : 

[21]  N.º : J/005525

[22]  Data de pedido : 2021/11/16

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

A , P , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680025550.6

Data de pedido 2016/05/09 N.º de anúncio 

da concessão CN 107531653B 2021/10/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D295/13, C07C237/22, 

C07C323/60, C07D213/61, C07D213/65, C07C319/20, 

C07C231/12, A61K31/5375, A61K31/165, A61P27/02, 

A61 P 3 / 10 ,  A61 P 9 / 0 0 ,  A61 P 1 3 / 1 2 ,  A61 P 1 / 16 , 

A61P29/00

[54]  Título : 

 Novos derivados de «difluoroketamide».

[57]  Resumo : I

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/11  União Euro-

peia N.º 15167151.8

[21]  N.º : J/005526

[22]  Data de pedido : 2021/11/17

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 MASAYOSHI LTD.

  Endereço : 11 7

 11-7, Nakaitabashi, Itabashi-ku, Tokyo 173-0016 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  OHISHI, Hifumi, 

 TOKUYAMA, Rie,  ARAO, Haruka, 

 ZHOU, Changfang,  TANI, Hisanori, 

 HATTORI, Takashi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710725400.2

Data de pedido 2017/08/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 107778332B 2021/09/24

[51]  Classificação : C07G99/00, C07H15/26, C07H1/06, 

C07H1/00, C07H17/04, C08B37/00, A61K31/7048, 

A61P17/14, A61P21/00, A23L33/125, A61K8/60, A61K8/98

[54]  Título : 

 Oligossacarídeo de ácido siálico e seu método de pro-

dução, e promotor do crescimento do cabelo e da for-

mação do músculo esquelético.

[57]  Resumo : 

1 70 90

2

0.5 0.9

[30]  P r ior idade : 2016/08/25  Japão

N.º 2016-164565

[21]  N.º : J/005527

[22]  Data de pedido : 2021/11/17

[24]  Data de despacho : 2021/12/22
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[73]  Titular : 

 TOPADUR PHARMA AG

  Endereço : Grabenstrasse 11A, CH-8952 Schlie-

ren, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : R , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680066773.7

Data de pedido 2016/11/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 108290896B 2021/09/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/53, 

C07D401/12, C07D207/50

[54]  Título : 2- -3,4- 2,1-F 1,2,4

 Derivados de «2-Phenyl-3,4-Dihydropyrrolo[2,1 -F] 

[1,2,4]Triazinone» e uso dos mesmos.

[57]  Resumo : I

PDE-5

R1 R2 R3 R4 R5 X

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/16  União Euro-

peia N.º 15194727.2

[21]  N.º : J/005528

[22]  Data de pedido : 2021/11/17

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : F , G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810147716.2

Data de pedido 2012/11/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 108235023B 2021/10/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H04N19/176, H04N19/13, 

H04N19/117, H04N19/463, H04N19/91, H04N19/18, 

H04N19/48, H04N19/467

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação de imagens e 

dispositivo de codificação e decodificação.

[57]  Resumo : 

CABAC

CABAC

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2011/11/07  França

N.º 1160109

[21]  N.º : J/005529

[22]  Data de pedido : 2021/11/17

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

  Endereço : 

181 1  310024

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201910689097.4

Data de pedido 2019/07/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 110734932B 2021/10/22

[51]  Classificação : C12P1/02, C12P19/04, C12P7/22, 

A61K8/9789, A61Q19/00, A61Q19/02, A61Q19/08, 

C12R1/645

[54]  Título : 

 Suco de bétula fermentado e método de produção do 

mesmo.

[57]  Resumo : 

[21]  N.º : J/005530

[22]  Data de pedido : 2021/11/17

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 Astellas Pharma Inc.

  Endereço : 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 1038411, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680029674.1

Data de pedido 2016/05/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 107635969B 2021/08/17

[51]  Classificação : C07D233/86, C07C331/28

[54]  Título : 

 Processo para a produção da forma de cristal de «en-

zalutamide».

[57]  Resumo : 

2- B

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/05/29  Japão

N.º 2015-109805

[21]  N.º : J/005531

[22]  Data de pedido : 2021/11/17

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : NC

 NC MEDICAL RESEARCH INC

  Endereço : 17F Shiroyama Trust Tower, 4-3-1 

Toranomon Minato-Ku, Tokyo 105-6017, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : N , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710633523.3

Data de pedido 2013/02/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 107260760B 2021/08/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 35/2 8 ,  A61K 38/4 8 , 

A61K38/49, A61P25/00, A61P9/10, C12N5/077

[54]  Título : 

 Terapia celular destinada a tratar a neurodegeneração.

[57]  Resumo : NCS-01

NCS-01

NC S-01

MCAO

NCS-01

 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005532

[22]  Data de pedido : 2021/11/17

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 CONCERT PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 65 Hayden Avenue, Suite 3000N, 

Lexington, Massachusetts, 02421 USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : I R , J F , A J , 

B , S L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910481275.4

Data de pedido 2013/12/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 110229159B 2021/08/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P 35/0 0, A61P 35/0 2 , A61P17/0 6 , A61P 7/0 6 , 

A61P7/00

[54]  Título : 

 Derivado deuterado de «ruxolitinib».

[57]  Resumo : RUXOLITINIB

A

  Figura : 

[21]  N.º : J/005533

[22]  Data de pedido : 2021/11/18

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Co., Ltd.
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  Endereço : 

199

 No.199 Liangjing Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, 

Pudong New Area, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  QI, Changhe,  TSUI, 

Honchung,  ZENG, Qingbei,  YANG, 

Zhenfan,  ZHANG, Xiaolin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010656947.3

Data de pedido 2019/08/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 111747954B 2021/08/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D401/14, 

C07D405/14, C07D413/14, C07D413/04, C07D401/04, 

C07D417/14, A61K31/497, A61K31/5377, A61K45/06, 

A61P 35/0 0, A61P 25/16 , A61P 25/0 8 , A61P9/10, 

A61P 25/24, A61P 25/28 , A61P31/18 , A61P9/0 4, 

A61P11/00, A61P11/06

[54]  Título : 

 Compostos de pirazina e seus usos.

[57]  Resu mo : A1

A2 A2a

AR

NSCLC RCC

[30]  P r ior idade : 2018/08/17  China

N.º PCT/CN2018/101006

[21]  N.º : J/005534

[22]  Data de pedido : 2021/11/18

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : IP

 Recurium IP Holdings, LLC.

  Endereço : 10835 Road to the Cure, Suite 205, 

San Diego, California 92121, the United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

, , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780033815.1

Data de pedido 2017/03/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 109311870B 2021/09/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, C07D471/14, 

C07C61/13, C07F7/18, C07C57/04, C07D209/18, 

C07D209/14, A61K31/437, A61K31/438, A61P35/00, 

A61P5/30

[54]  Título : 

 Moduladores de receptor de estrogénio.

[57]  Resumo : I

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/04/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/317,254

[21]  N.º : J/005535

[22]  Data de pedido : 2021/11/18

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 CSPC ZHONGQI PHARMACEUTICAL TECH-

NOLOGY (SHIJIAZHUANG) CO., LTD.

  Endereço : 

226 , 050035

 No.226, Huanghe Street, High-Tech Development 

Zone, Shijiazhuang, Hebei 050035, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880061661.1

Data de pedido 2018/09/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 111372937B 2021/10/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D495/14, C07D243/06, 

A61K31/55, A61K45/00, A61P35/00, A61P43/00

[54]  Título : 

 Derivados de «Thienodiazepine» e aplicação dos mesmos.

[57]  Resumo : 

BET Bromodomain

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/09/22  China

N.º 201710867197.2
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[21]  N.º : J/005536

[22]  Data de pedido : 2021/11/18

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENVIRON-

MENTAL & CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

  Endereço : 4-2, Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810177332.5

Data de pedido 2018/03/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 109553269B 2021/10/01

[51]  Classificação : F26B17/20, C02F11/13

[54]  Título : 

 Dispositivo de secagem e sistema de secagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/09/21  Japão

N.º 2017-181374

[21]  N.º : J/005537

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911022978.7

Data de pedido 2019/10/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 110866748B 2021/08/20

[51]  Classificação : G06Q20/32, G06Q20/10

[54]  Título : 

 Sistema e método de processamento de pagamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005538

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911023701.6

Data de pedido 2019/10/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 110910134B 2021/08/27

[51]  Classificação : G06Q20/36

[54]  Título : 

 Sistema e método de processamento de pagamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005539

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811613272.3

Data de pedido 2018/12/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 109753383B 2021/08/27

[51]  Classificação : G06F11/14

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de cálculo de liquidação.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005540

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810455051.1

Data de pedido 2018/05/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 109727036B 2021/08/27

[51]  Classificação : G06Q20/40, G06Q20/38

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de transacções.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005560

[22]  Data de pedido : 2021/11/23

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , J A , T A

, , S E , R A , J W , 

M L , P A , , S L , N

H , W J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780059448.2

Data de pedido 2017/08/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 109790168B 2021/09/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D519/00, 

A 6 1 K 3 1 / 4 0 7 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 3 3 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 1 9 2 , 

A61K31/4245, A61K31/4439

[54]  Título : 

 Compostos de «pyrrolizine» substituídos e seus usos.

[57]  Resumo : HBV

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/380,063

 2016/11/01  Estados Unidos da América

N.º 62/416,020
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[21]  N.º : J/005561

[22]  Data de pedido : 2021/11/23

[24]  Data de despacho : 2021/12/22

[73]  Titular : 

 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 300 Third Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G , L – , V

, M , S , M , K G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580072874.0

Data de pedido 2015/11/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 108064294B 2021/09/17

[51]  Classificação : C12N15/113, C12N15/63, C12N5/10, 

A61K48/00, A61K31/713, A61P1/16, A61P31/02

[54]  Título : B HBV iRNA

 Composição de iRNA do vírus da hepatite B (VHB) e 

seu método de uso.

[57]  Resumo : B HBV

R NA i R NA i 

R NA i H BV

HBV HBV- B

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/11/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/077,672

 2014/11/10  Estados Unidos da América

N.º 62/077,799

 2015/03/24  Estados Unidos da América

N.º 62/137,464

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/003785 2021/12/15

Modificação de 

identidade

GUILIN GFS MONK FRUIT 

CORPORATION

Guilin GFS Monk Fruit Corporation

Modificação de 

identidade

G u i l i n  G F S  M o n k  F r u i t 

Corporation Guilin GFS Monk Fruit Corporation

J/004101

J/004380

J/004748

2021/12/15

Transmissão

393.421 6 102 203

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de despacho Titular

J/000736 2021/12/28 2021/12/28

J/001168 2021/12/28 2021/12/28 IGT 

IGT
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Protecção de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001681

[22]  Data de pedido : 2020/07/10

[71]  Requerente : 

  Endereço : 38 210

5 8

[72]  Inventor : , , 

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Um sistema de jogo capaz de acumular múltiplos e ob-

ter altos pontos de recompensa.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : I/001737

  N.º de pedido inicial : 

 I/001221

[22]  Data de pedido : 2013/07/11

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Phillip Flaherty

[51]  Classificação : A63F13/323

[54]  Título : 

 Jogos de cartas que sejam sujeitos ao pago de comissões.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/12  Estados Unidos 

da América N.º 61/670,763

 2012/10/19  Estados Unidos da América

N.º 61/715,983

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.
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[51]  Classificação : B65D39/08

[54]  Título : 

 Tampa de recipiente ajustável.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/07/06  Hong Kong, 

China N.º 32020010598.1

[21]  N.º : U/000310

[22]  Data de pedido : 2020/09/28

[71]  Requerente : 

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de despacho Titular

I/000305 2021/12/16 2021/12/16 IGT

I/000956 2021/12/16 2021/12/16 IGT

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

I/001694 2021/11/30

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

Protecção de Patente de Utilidade

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000309

[22]  Data de pedido : 2020/09/24

[71]  Requerente : 

 Lam Soon Trademark Limited

  Endereço : BCI

3

 3/F BCI House, Avarua, Rarotonga, Cook Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Cook

[72]  Inventor :  ZHANG XIANGYONG
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  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : G04B37/22

[54]  Título : 

 A estrutura da caixa do relógio da safira e o relógio da 

safira contendo o mesmo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/07/15  China

N.º 202021391333.9

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/179307 2021 4 21 16

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, II 

Série, de 21 de Abril de 2021)

…  s o f t w a r e  i n f o r m á t i c o 

d e s c a r re g áv e l p a ra g e s t ã o d e 

documentos; software informático 

p a r a  c o n v e r s ã o  d e  i m a g e n s 

d e d o c u m e n t o s e m f o r m a t o s 

electrónicos.

... software informático descarregável 

p a r a g e s t ã o d e d o c u m e n t o s ; 

software informático para gestão 

de documentos, gravado; software 

informático para conversão de 

imagens de documentos em formatos 

electrónicos.

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/186060 

N/186061 

N/186062

2021 11 17 46

Requerente (B.O. da R.A.E.M. n.º 46, 

II Série, de 17 de Novembro de 2021)

Benenden School Benenden School

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 29 de Dezembro de 2021.

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

 $627,169.00

(Custo desta publicação $ 627 169,00)
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Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de dois lugares vagos, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão, da carreira de técnico superior, área de biomedicina, da 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-

nológico, 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 19, II Série, de 12 de Maio de 2021, a entrevista de selec-

ção, com a duração de 20 minutos, terá lugar de 4 de Fevereiro 

de 2022, no período das 9,30 às 17,05 horas, na Direcção dos 

Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, sita na 

Rua Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 25.º andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 

cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-

vista de selecção, bem como outras informações de interesse 

dos candidatos serão afixadas no átrio da Divisão Adminis-

trativa e Financeira da DSEDT, sita na Rua do Dr. Pedro José 

Lobo, n.os 1-3, 6.º andar, Edifício Banco Luso Internacional, 

Macau, podendo ser consultadas no local indicado, dentro do 

horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 

horas e das 14,30 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 13,00 

horas e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizadas na página 

electrónica destes Serviços — http://www.dsedt.gov.mo/ — e 

dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-

nológico, aos 14 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 23/2017, se encontra afixada no quadro de informação na 

S/L do Edifício «Finanças», sito na Avenida da Praia Grande, 

n.os 575, 579 e 585, Macau, podendo ser consultada 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), e disponibilizada na página electrónica da Direcção 

dos Serviços de Finanças (http://www.dsf.gov.mo/) e dos SAFP 

(http://www.safp.gov.mo/), a lista classificativa da prova de 

conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 

do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 

seis lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carrei-

ra de técnico superior, área de gestão de finanças públicas, em 

regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 

20

1-3 25

http://www.dsedt.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,462.00

 

23/2017 14/2016

575 579 585
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http://www.dsf.

gov.mo/ http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,462.00

 

21/78/M

a

6/83/M

4/90/M

12/2003

M/1

 

 $1,224.00

dos Serviços de Finanças, e dos que vierem a verificar-se nes-

tes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 44, II Série, de 30 de Outubro de 2019.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 13 de Janeiro de 

2022.

A Directora dos Serviços, substituta, Chong Seng Sam.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

Edital

Imposto Complementar de Rendimentos

Faz-se saber, face ao disposto no artigo 10.º, n.º 1, alínea a), 

do Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos, 

aprovado pela Lei n.º 21/78/M, de 9 de Setembro, que, durante 

os meses de Fevereiro e Março do ano em curso, as pessoas 

singulares e colectivas não enquadráveis no artigo 4.º, n.º 2, do 

mesmo regulamento, com as alterações introduzidas pelo artigo 

1.º da Lei n.º 6/83/M, de 2 de Julho, e artigo 3.º da Lei n.º 4/90/M, 

de 4 de Junho, que tenham auferido na Região Administrativa 

Especial de Macau, em relação ao exercício de 2021, rendimen-

tos abrangidos pelo artigo 3.º do citado regulamento, com as 

alterações introduzidas pelo n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2003, 

deverão apresentar em duplicado, a declaração de rendimentos, 

modelo M/1, sob pena de multa prevista no artigo 64.º do referi-

do regulamento.

As declarações poderão ser apresentadas no 2.º Centro de 

Serviços, sito no Edifício «Finanças», no Centro de Serviços da 

RAEM e no Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, podendo 

ainda as mesmas serem apresentadas através do serviço elec-

trónico desta Direcção de Serviços.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO 

INVESTIMENTO DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 005/CON-IPIM/2021

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a 

Economia e Finanças, de 30 de Dezembro de 2021, se encon-

tra aberto o concurso público para o fornecimento e instalação 

do sistema audiovisual na «zona de exposição para os projectos 

relacionados com os países de língua portuguesa», situada no 1.º 

piso em cave do «Complexo da Plataforma de Serviços para a 

Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Por-

tuguesa», presidido pelo Instituto de Promoção do Comércio 

e do Investimento de Macau (IPIM). Os interessados podem 

consultar, desde o dia 19 de Janeiro de 2022 até ao dia 16 de Feve-

reiro de 2022, o processo do concurso na Divisão Financeira e de 

Patrimónios do IPIM, sita na Avenida da Amizade, n.º 918, Edi-

fício World Trade Center, 4.º andar, Macau, nos dias úteis, das 

9,00 às 13,00 horas, e das 14,30 às 17,45 horas (2.ª a 5.ª Feira) 

ou 17,30 horas (6.ª Feira), ou adquirir fotocópia do processo do 

concurso mediante pagamento de duzentas patacas ($200,00). 

Os interessados também podem adquirir o processo do con-

curso na página electrónica do IPIM (www.ipim.gov.mo), por 

meio de descarregamento gratuito.

A sessão de esclarecimentos destinada aos interessados no 

presente concurso realizar-se-á na sala de reunião do IPIM, 

sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.º 263, Edifício 

China Civil Plaza, 19.º andar, Macau, no dia 21 de Janeiro de 

2022, pelas 10,00 horas.

As propostas devem ser entregues na recepção do IPIM, sita 

na Avenida da Amizade, n.º 918, Edifício World Trade Center, 

4.º andar, Macau. O prazo para a entrega das propostas terminará 

às 17,00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2022.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na sala 

de reunião do IPIM, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 

n.º 263, Edifício China Civil Plaza, 19.º andar, Macau, no dia 17 

de Fevereiro de 2022, pelas 10,00 horas. Nos termos do Decreto-

-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes ou seus repre-

sentantes legais devem apresentar os respectivos documentos 

comprovativos (vide 9.3. do programa do concurso) para efeitos 

de assistirem ao acto público de abertura das propostas.

Os concorrentes devem prestar uma caução provisória no 

valor de cento e uma mil e quatrocentas patacas ($101 400,00), 

a favor do Instituto de Promoção do Comércio e do Investi-

mento de Macau, por ordem de caixa ou através de garantia 

bancária de valor equivalente.

Em caso de encerramento dos serviços públicos da Região 

Administrativa Especial de Macau, em virtude de tufão ou 

outros motivos de força maior, a data e a hora da sessão de 

esclarecimentos, do termo da entrega das propostas e do acto 

público de abertura das propostas serão adiados para o primeiro 

dia útil seguinte, à mesma hora.

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 

Macau, aos 10 de Janeiro de 2022.

O Presidente do Instituto, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

 

005/CON-IPIM/2021

1

918

$200.00

www.ipim.gov.mo
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63/85/M
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$101,400.00

 

 $2,480.00
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001/2022-AMCM

32/93/M

1. 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Avisos

Aviso n.º 001/2022-AMCM

A Autoridade Monetária de Macau, em conformidade com o 

artigo 14.º do Regime Jurídico do Sistema Financeiro, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho, torna pública a 

lista de operadores autorizados a exercer a sua actividade na 

Região Administrativa Especial de Macau:

1. Instituições de crédito

1.1 Bancos

1.1.1 Bancos 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.

Banco da China (Macau), S.A.

1.1.2 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
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1.2 

1.2.1 

2. 

2.1 

3. 

4. 

4.1 

5. 

5.1 

Banco da East Asia, Limitada

Hang Seng Bank Limited

Banco CITIC Internacional (China) Limitada

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, S.A.

1.2 Outras instituições de crédito

1.2.1 Outras instituições de crédito com sede em Macau

Caixa Económica Postal

Macau Pass, S.A.

2. Sociedades financeiras

2.1 Sociedade financeira com sede em Macau

Sociedade Financeira ICBC (Macau) Capital, S.A.

3. Sociedades de Locação Financeira

Companhia de Locação Financeira Internacional Land (Macau), 

S.A.

Companhia de Locação Financeira Macau ICBC, S.A.

4. Companhias de intermediação financeira

4.1 Companhias de intermediação financeira com sede no 

exterior

Haitong — Companhia de Valores Internacional, Limitada

Sun Hung Kai Investment Services Limited

5. Outras instituições financeiras

5.1 Outras instituições financeiras com sede em Macau

Uepay Macau Sociedade Anónima

Global Pagamentos Ásia — Pacífico Macau, S.A.
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5.2 

6. 

BDO

7. 

8. 

 $7,440.00

Transacção de Bens Financeiros de Chongwa (Macau), S.A.

5.2 Escritórios de representação de outras instituições finan-

ceiras com sede no exterior

BOC Credit Card (International) Limited

6. Sociedades de entrega rápida de valores em numerário 

com sede em Macau

Sociedade de Entrega de Valores BDO (Macau), Limitada

Pacific Ace (Macau) — Entrega de Valores, Limitada

Companhia de Transferências Global Limitada

7. Casas de câmbio com sede em Macau

Casa de Câmbio Soi Cheong, Limitada

Casa de Câmbio Tong Lei Limitada (encerrado, revocação 

de autorização em curso)

Casa de Câmbio Lisboa, Limitada

International Express (Casa de Câmbio), Limitada

P & W, Casa de Câmbio, Limitada

Casa de Câmbios Ásia, Limitada

Sun Fu Lon, Casa de Câmbio, Limitada

Casa de Câmbio Chong Wa (Macau), Limitada

Casa de Câmbio First Internacional Resources (Macau), 

Limitada

Casa de Câmbio Mundo Limitada

Casa de Câmbio Wa Iong, Limitada

8. Instituições locais autorizadas para operar balcões de 

câmbio nos casinos

SJM Resorts, S.A.

Venetian Macau, S.A.

Wynn Resorts (Macau), S.A.

Galaxy Casino, S.A.

Melco Resorts (Macau), S.A.

MGM Grand Paradise, S.A.

Autoridade Monetária de Macau, aos 5 de Janeiro de 2022.

Pel’O Conselho de Administração:

Chan Sau San, presidente.

Lau Hang Kun, administradora.

(Custo desta publicação $ 7 440,00)
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002/2022-AMCM

21/2020

27/97/M

6/99/M

A. 

A.1. 

A.1.1. 

A.1.2. 

A.2. 

A.2.1. 

Aviso n.º 002/2022-AMCM

Assunto: Supervisão de Seguros — Lista das Seguradoras e 

Resseguradoras Autorizadas e das Entidades Gestoras de Fun-

dos de Pensões de Direito Privado Autorizadas

A Autoridade Monetária de Macau, em conformidade com 

o disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de 

Junho («Regime jurídico da actividade seguradora»), na re-

dacção dada pela Lei n.º 21/2020, e no artigo 49.º do Decreto-

-Lei n.º 6/99/M, de 8 de Fevereiro, torna pública a lista das 

Companhias Seguradoras, Resseguradoras e as Entidades 

Gestoras de Fundos de Pensões de direito privado autoriza-

das a exercer a actividade na Região Administrativa Especial 

de Macau (RAEM):

A. Seguradoras Autorizadas

A.1. Seguradoras Constituídas na RAEM

A.1.1. Seguradoras do Ramo Vida

— Companhia de Seguros de Vida Tahoe (Macau) S.A.

— Seguradora Vida FWD (Macau), S.A.

— Companhia de Seguros Luen Fung Hang — Vida, S.A.

— Companhia de Seguros Vida China Taiping (Macau) S.A.

— Fidelidade Macau Vida — Companhia de Seguros, S.A. 

A.1.2. Seguradoras dos Ramos Gerais 

— Companhia de Seguros Luen Fung Hang, S.A.R.L.

— Companhia de Seguros de Macau, S.A.

— Companhia de Seguros Delta Ásia, S.A.

— Chubb Seguradora Macau, S.A.

— Companhia de Seguros da China Taiping (Macau), S.A.

— Fidelidade Macau — Companhia de Seguros, S.A.

A.2. Seguradoras Sediadas no Exterior

A.2.1. Seguradoras do Ramo Vida

— AIA International Limited

— The Canada Life Assurance Company

— China Life Insurance (Overseas) Company Limited

— AXA China Region Insurance Company (Bermuda) 

Limited

— Manulife (International) Limited

— YF Life Insurance International Limited

— HSBC Life (International) Limited
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A.2.2. 

 

B. 

B.1. 

B.1.1. 

C. 

C.1. 

C.1.1. 

C.1.2. 

C.2. 

C.2.1. 

 $4,960.00

A.2.2.  Seguradoras dos Ramos Gerais

— AIG Insurance Hong Kong Limited 

— Asia Insurance Company Limited

— MSIG Insurance (Hong Kong) Limited

— Min Xin Insurance Company Limited

— QBE General Insurance (Hong Kong) Limited

— Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company

— AXA Seguros Gerais Hong Kong Limitada

B. Companhias Resseguradoras Autorizadas

B.1. Escritórios de representação

B.1.1. Ramos Gerais

— Companhia de Resseguros Taiping Limitada

C. Entidades Gestoras de Fundos de Pensões de Direito Pri-

vado Autorizadas

C.1. Seguradoras do Ramo Vida

C.1.1. Seguradoras Constituídas na RAEM

— Companhia de Seguros Luen Fung Hang — Vida, S.A.

— Fidelidade Macau Vida — Companhia de Seguros, S.A. 

C.1.2. Seguradoras Sediadas no Exterior

— AIA International Limited

— China Life Insurance (Overseas) Company Limited

— Manulife (International) Limited

— YF Life Insurance International Limited

— HSBC Life (International) Limited

C.2.  Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões de Direito   

Privado

C.2.1. Sociedades Gestoras Constituídas na RAEM

— Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (Macau), 

S.A.

— Sociedade Gestora de Fundos de Pensões Macau, S.A.

Autoridade Monetária de Macau, aos 6 de Janeiro de 2022.

Pel’O Conselho de Administração:

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 4 960,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Aviso

Tendo em conta o desenvolvimento da epidemia do novo tipo 

de coronavírus e a fim de reduzir a concentração de pessoas 

e o risco de transmissão da doença, a prova de conhecimen-

tos (prova escrita) do concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos 

do quadro, e de um lugar vago, em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 

escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-

-administrativo geral, da Direcção dos Serviços de Estatística 

e Censos (DSEC), e dos que vierem a verificar-se até ao termo 

da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, II 

Série, de 9 de Dezembro de 2020, a ser realizada no dia 23 de 

Janeiro de 2022, vai ser adiada, sendo a nova data da prova de 

conhecimentos (prova escrita) anunciada oportunamente. 

Solicita-se aos candidatos que prestem atenção à informação 

sobre a prova escrita publicada na página electrónica destes 

Serviços (https://www.dsec.gov.mo/) e na página electrónica 

dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 14 de 

Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais comum

 (N.º de Ref. do Concurso: 01-2022-AT)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Eco-

nomia e Finanças, de 29 de Dezembro de 2021, e nos termos 

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

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regula-

mento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 «Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se 

encontra aberto o concurso de avaliação de competências pro-

fissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão 

uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos do 

quadro do pessoal e um lugar vago em regime de contrato ad-

ministrativo de provimento, de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 

escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-

-administrativo geral, do Conselho de Consumidores, e dos 

que vierem a verificar-se, neste Conselho, até ao termo da vali-

dade do concurso:

 

https://www.dsec.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,258.00

 

01-2022-AT

21/2021 14/2016

2/2021 14/2009

12/2015
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1. 

2. 

3. 

4. 

2/2021

4/2017 14/2009

260

5. 

5.1 

5.2 2/2021 12/2015

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-

nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-

formizada e consiste na avaliação das competências específicas 

necessárias ao exercício de funções de adjunto-técnico da área 

de apoio técnico-administrativo geral.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 

dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se no Conselho 

de Consumidores, na mesma forma de provimento, na mesma 

carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com 

base no conhecimento ou adaptação de métodos e processos, 

enquadradas em directivas bem definidas, exigindo conheci-

mentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de habilita-

ção literária de nível do ensino secundário complementar. 

3. Conteúdo funcional

Funções de apoio aos técnicos predominantemente execu-

tando tarefas necessárias à recolha e tratamento de dados, le-

vantamento de situações e elaboração de relatórios e pareceres; 

colaboração com os técnicos executando tarefas diversificadas 

com vista à realização de estudos ou concepção de projectos e 

acompanhamento da sua execução nos vários domínios de ac-

tuação dos órgãos e serviços públicos.

Os trabalhos externos englobam: recolher informações e 

dados, efectuar acções de vistoria a lojas, realizar divulgação e 

promoção fora do local dos serviços.

Os trabalhos internos incluem: atender o público, produzir 

estatísticas e análise com base nas informações e dados obti-

dos, assegurar a recepção, expediente e arquivo de documen-

tos, participar e apoiar na elaboração de propostas e informa-

ções.

4. Vencimento, direitos e regalias

O adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 

260 da tabela indiciária, nível 3, constante no Mapa 2 do Anexo 

I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias 

previstos no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

5.1 Nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do «Estatuto dos Tra-

balhadores da Administração Pública de Macau», vigente, a 

admissão em lugar do quadro tem carácter provisório durante 

dois anos.

5.2 Quando a contratação seja feita mediante o regime de 

contrato administrativo de provimento, há lugar a um período 

experimental, com duração de seis meses, nos termos do artigo 

5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021.
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6. 

21/2021

14/2016

7. 

7.1 

7.2 4/2021

$300.00

7.2.1 

26

5

7.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam o ensino 

secundário complementar e reúnam os demais requisitos ge-

rais para o desempenho de funções públicas, nos termos da 

legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente 

da Região Administrativa Especial de Macau; maioridade; 

capacidade profissional, aptidão física e mental, até ao termo 

do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 31 de 

Janeiro de 2022) e se encontrem nas situações indicadas no 

n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumera-

do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 

dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-

ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (de 20 de Janeiro de 2022 até 31 de 

Janeiro de 2022);

7.2. A candidatura ao concurso faz-se mediante a apresenta-

ção do formulário designado «Ficha de Inscrição em Concurso 

de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», 

constante do anexo II, aprovado pelo Despacho do Secretário 

para a Administração e Justiça n.º 4/2021, em suporte de pa-

pel ou em suporte electrónico, acompanhado dos documentos 

comprovativos dos requisitos de candidatura, e o pagamento 

do montante de trezentas patacas como taxa de candidatura. 

Não sendo paga a taxa de candidatura, a candidatura não é 

admitida, salvo a candidatura dos que estejam isentos de paga-

mento da taxa de candidatura, por se encontrarem em situação 

de carência económica devidamente comprovada pelo Instituto 

de Acção Social, no acto de apresentação da candidatura. A 

verificação da situação de carência económica é efectuada no 

momento de apresentação da candidatura pelo serviço público 

ou através do sistema do serviço electrónico de apresentação 

de candidaturas, consoante seja apresentada em suporte papel 

ou em suporte electrónico.

7.2.1. Em suporte de papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 

de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 

candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 

por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 

de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-

turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 

as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, sexta-

-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 

horas), na Avenida de Horta e Costa, n.º 26, Edf. Clementina 

A.L. Ho, 5.º andar, Macau, e o pagamento da taxa de candida-

tura pode ser efectuado mediante numerário, cheque ou ordem 

de caixa.

7.2.2. Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electróni-

co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-

formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 

uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
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8. 

8.1 

a

b

8.2 21/2021

14/2016

8.3 8.1

a b

8.4 8.1 a b 8.2

8.5 8.1 a b

8.2

8.6 

8.7 

8.8 8.1 a b 8.2

9. 

9.1 

a

página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-

cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 

RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. O 

pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo mo-

mento (através da plataforma de pagamento online da «GovPay»).

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 

em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1. Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 

na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso.

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 

Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-

ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 

numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 

artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-

crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 

dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 

referidos nas alíneas a) e b) do ponto 8.1, e o registo biográfico 

ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 

candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a) e b) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no pon-

to 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-

ção dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do ponto 8.1 

ou dos documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 

o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 

indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 

final de candidatos.

8.6 O formulário acima referido «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Fun-

cionais», pode ser descarregado na página electrónica da Im-

prensa Oficial ou adquirido, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 

simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a) 

e b) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais ou 

cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 

para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-

cesso de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 

escrita com duração de três horas), com carácter eliminatório;
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b

9.2 

9.3 

9.4 

10. 

/

11. 

0 100

50

12. 

 = 60%

 = 40%

13. 

21/2021

14/2016

14. 

26

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-

tomaticamente excluído.

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-

mentos forem em número inferior a 100, passarão todos à en-

trevista de selecção.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhe-

cimentos forem em número igual ou superior a 100, passarão 

à entrevista de selecção os candidatos aprovados que se en-

contrem nos primeiros cem lugares, por ordem decrescente de 

classificação. No caso de haver mais do que um candidato com 

a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 

passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-

dade de classificação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 

para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham clas-

sificação inferior a 50 valores nas provas eliminatórias ou na 

classificação final.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 

para a entrevista de selecção.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 60%;

Entrevista de selecção = 40%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado 

e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

14. Publicitação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-

cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 

realização das provas dos métodos de selecção são afixados no 

Conselho de Consumidores, sito na Avenida de Horta e Costa, 

n.º 26, Edf. Clementina A.L. Ho, r/c, Macau, e colocados na 
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http://concurso-uni.safp.gov.mo/

http://www.consumer.gov.mo/

15. 

15.1 

15.2 18/2018 62/98/M

87/89/M

15.3 8/2004

15.4 31/2004

15.5 2/2021 14/2009

15.6 2/2011

15.7 2/2021 12/2015

15.8 4/2010 3/2009 8/2006

 

15.9 21/2021

14/2016

15.10 57/99/M

15.11 5/2021 122/84/M

15.12 63/85/M

15.13 28/2009 426/2009

6/2006

15.14 9/2021

15.15 1/98/M 4/95/M

15.16 

15.17 8/2005

15.18 

página electrónica dos concursos da função pública, em https://

concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do 

Conselho de Consumidores, em http://www.consumer.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China;

15.2 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 

de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.º 18/2018;

15.3. Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-

sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

15.4. Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime 

geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-

nistração Pública;

15.5. Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-

res dos serviços públicos, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 2/2021;

15.6. Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e 

dos subsídios de residência e de família;

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

Serviços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 2/2021;

15.8. Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 3/2009 e pela Lei n.º 4/2010;

15.9. Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recruta-

mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-

lhadores dos serviços públicos, republicado e renumerado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 21/2021;

15.10. Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M;

15.11. Decreto-Lei n.º 122/84/M — Regime das despesas com 

obras e aquisição de bens e serviços, alterado e republicado 

pela Lei n.º 5/2021;

15.12. Decreto-Lei n.º 63/85/M — Regula o processo de 

aquisição de bens e serviços;

15.13. Regulamento Administrativo n.º 6/2006 — Regime de 

administração financeira pública, alterado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 28/2009 e republicado pelo Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 426/2009;

15.14. Lei n.º 9/2021 — Lei de protecção dos direitos e inte-

resses do consumidor;

15.15. Lei n.º 4/95/M — Reestrutura o Conselho de Consu-

midores, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 1/98/M;

15.16. Regulamento do Centro de Mediação e de Arbitragem 

de Conflitos de Consumo de Macau, vigente;

15.17. Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

15.18. Conhecimentos relativos ao âmbito de actuação do 

Conselho de Consumidores;
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15.19 

15.20 

15.21 

15.22 

15.23 

15.24 

16. 

2/2021 14/2009

12/2015

21/2021 14/2016

17. 

8/2005

18. 

 

 

   

 

   

 

 $15,583.00

 

001/2022-FGD

9/2012

15.19. Actualidades gerais e conhecimentos gerais da socie-

dade;

15.20. Técnicas de elaboração de propostas, informações e 

comunicações oficiais;

15.21 Capacidade de ouvir e de falar em mandarim;

15.22. Conhecimentos básicos de matemática e estatística;

15.23 Técnicas de atendimento ao público;

15.24 Aplicação de software office.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-

tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 

aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 

qualquer nota ou registo pessoal).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 

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

serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 2/2021, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 

republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Lei Weng Kei, técnica especialista.

Vogais efectivos: Kan Chou Pui, adjunto-técnico especialista; e

Chong Peng Peng, adjunta-técnica principal.

Vogais suplentes: Cheong I Lei, adjunta-técnica especialista; e

Lao Peng Lam, adjunto-técnico de 1.ª classe.

Conselho de Consumidores, aos 13 de Janeiro de 2022.

O Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

(Custo desta publicação $ 15 583,00)

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

Aviso

Aviso n.º 001/2022-FGD

O Fundo de Garantia de Depósitos, em conformidade com o 

n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 9/2012, de 9 de Julho, torna pública 

a lista de entidades participantes:
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1. /

2. 

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 

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.
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 $3,704.00

 

20/2020

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 30 de Dezembro de 

2021.

Pel’O Conselho de Administração:

Presidente, Chan Sau San; e

Administradora, Lau Hang Kun.

(Custo desta publicação $ 3 704,00)

COMISSÃO PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS

Listas

Nos termos do n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 20/2020 (Regi-

me de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é 

publicada a lista da Sociedade de Contabilistas Habilitados a 

Exercer a Profissão a quem foram emitidas, suspensas ou can-

celadas licenças para o exercício da profissão, ou cuja suspen-

são tenha cessado, no 4.º trimestre de 2021:

Número da
licença

Firma ou denominação social Sede Nota

S1019

L&C SOCIEDADE DE AUDITO-

RES

258 4 A

Alameda Dr. Carlos d Assumpção 

258, Praça Kin Heng Long, 4 andar A, 

Macau

Licença emitida em 1 de De-

zembro de 2021

S1020

CHEONG SIO TONG SOCIEDA-

DE DE AUDITORES

244-246

5 H&I

RUA DE PEQUIM No.244-246, EDI-

F ICIO M ACAU F I NA NCE CEN-

TRE, 5 ANDAR H&I, MACAU

Licença emitida em 1 de De-

zembro de 2021

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 5 de Janeiro de 

2022. 

O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

Nos termos do n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 20/2020 (Regi-

me de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é 

publicada a lista dos contabilistas habilitados a quem foram 

emitidas, suspensas ou canceladas licenças para o exercício da 

profissão, ou cuja suspensão tenha cessado, no 4.º trimestre de 

2021:

 

 $1,382.00

20/2020
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Número da 

licença
Nome Domicílio profissional Nota

P0199

CHEANG KIN 

LAP

32-36 11

Licença emitida em 3 de Novembro de 

2021

P0380

TANG TIM

U

Alameda Dr. Carlos d’Assumpcao, No. 180, Edif. 

Tong Nam Ah Central Comercio, 6 andar U, 

Macau

Licença cancelada em 16 de Novembro de 

2021

P0786

KUAN HO 

WENG

43-53A 19 H-N

19/F The Macau Square Apartment H-N 43-53A 

Av. do Infante D. Henrique Macau

Licença emitida em 3 de Novembro de 

2021

P0955

CHANG SUET 

YI

320 12

B C

Licença cancelada em 25 de Outubro de 

2021, com efeito retroactivo em 10 de Fe-

vereiro de 2021

P0983

IM I MAN

59 28 F

Avenida Ouvidor Arriaga, no.59, Yue Xiu Edf., 

28-andar-F, Macao

Licença emitida em 24 de Novembro de 

2021

P1006

VONG I WAI

11-17 25 B

Licença emitida em 2 de Dezembro de 

2021

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 5 de Janeiro de 

2022.

O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

Nos termos do n.º 3 do artigo 93.º da Lei n.º 20/2020 (Regi-

me de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é 

publicada a lista dos novos registos, registos suspensos, sus-

pensões levantadas e registos cancelados dos contabilistas que 

podem prestar serviços de contabilidade, fiscalidade e outros 

serviços relacionados, no 4.º trimestre de 2021:

 

 $1,971.00

20/2020

Registo n.º Nome Domicílio profissional Nota

T0199

CHEANG KIN LAP

Edf. CEM, 13 andar, Estrada D. Maria II, Macau

Registo cancelado em 3 de Novembro 

de 2021

T0786

KUAN HO WENG

43-53A 19 H-N

Registo cancelado em 3 de Novembro 

de 2021
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 $1,575.00

 

33/CPSP/2021P

16/2021 38/2021

173/2021 136/2021

34/2018

15/2009 26/2009

136/2021

163881

1

2

3

4

1

Registo n.º Nome Domicílio profissional Nota

T0983

IM I MAN

59 28 F

Registo cancelado em 24 de Novembro 

de 2021

T1006

VONG I WAI

11-17 25 B

Registo cancelado em 2 de Dezembro 

de 2021

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 5 de Janeiro de 

2022.

O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Avisos

Despacho: 33/CPSP/2021P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei n.º 16/2021, 

do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despacho do Secretário 

para a Segurança n.º 136/2021, e nos termos do n.º 4 do artigo 

5.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, do artigo 10.º 

da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretário para a 

Segurança n.º 136/2021, o Comandante do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no segundo-comandante do 

CPSP, superintendente n.º 163881, Vong Vai Hong, as compe-

tências para praticar os seguintes actos:

(1) Relativamente aos agentes das Forças e Serviços de Segu-

rança do CPSP:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 

honra;

3) Conceder licença especial, ou atribuir a compensação 

prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de curta 

duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias;

4) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-

dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 

CPSP, remetendo à Direcção dos Serviços das Forças de Segu-

rança de Macau (DSFSM) a respectiva documentação.

(2) Relativamente a todo o pessoal que presta serviço no 

CPSP:

1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do CPSP e 

dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbi-

to dos Serviços de Saúde;
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2

3

1

2

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

38/2021

38/2021

173/2021

16/2021

16/2021

16/2021

2) Autorizar a participação de trabalhadores do CPSP em 

congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activida-

des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 

Especial de Macau (RAEM);

3) Autorizar, relativamente a todo o pessoal que presta servi-

ço no CPSP, decidir sobre a acumulação de férias, dando disso 

conhecimento à DSFSM.

(3) No âmbito do CPSP:

1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-

dões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão dos 

excepcionados por lei;

2) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo com os 

limites do fundo de maneio interno.

(4) Recusar o acesso a peças ou elementos de prova classificados 

de confidenciais, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 16/2021 

(Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações 

de permanência e residência na Região Administrativa Espe-

cial de Macau);

(5) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 

segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º da 

Lei n.º 16/2021;

(6) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 

inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 

do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 16/2021; 

(7) Exigir a legalização de documentos emitidos por autori-

dade pública estrangeira, nos termos do n.º 4 do artigo 14.º da 

Lei n.º 16/2021;

(8) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsi-

to e permanência de não residentes na RAEM; 

(9) Isentar o dever de declaração, nos termos do n.º 5 do arti-

go 21.º da Lei n.º 16/2021;

(10) Dispensar a condição de garantia de regresso ou entrada 

em quaisquer outros países ou regiões, nos termos do n.º 3 do 

artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021 (Regula-

mentação principal do regime jurídico do controlo de migração 

e das autorizações de permanência e residência na Região Ad-

ministrativa Especial de Macau); 

(11) Decidir sobre os pedidos de certificado de autorização 

de regresso, nos termos dos artigos 38.º e 39.º do Regulamento 

Administrativo n.º 38/2021; 

(12) Não cobrar as taxas referidas nos n.os 5 e 6 do Despacho 

do Chefe do Executivo n.º 173/2021, nos termos do n.º 7 do 

mesmo Despacho;

(13) Recusar a entrada ou saída de menores não emancipa-

dos na RAEM, conforme previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 17.º 

da Lei n.º 16/2021;

(14) Recusar a saída de não residentes da RAEM, nos ter-

mos do artigo 27.º da Lei n.º 16/2021; 

(15) Decidir sobre a concessão ou recusa de prorrogação de 

permanência, a que se referem os artigos 29.º e 30.º da Lei 

n.º 16/2021; 
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16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

38/2021

38/2021

16/2021

16/2021

16/2021

3/CPSP/2020P

 

 $6,660.00

(16) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de en-

trada, em conformidade com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 22.º 

da Lei n.º 16/2021;

(17) Decidir sobre a revogação da autorização de permanên-

cia referida no n.º 4 do artigo 31.º, artigo 35.º e n.º 2 do artigo 

49.º todos da Lei n.º 16/2021;

(18) Dispensar a detenção da pessoa em situação de imigra-

ção ilegal no centro de detenção, nos termos do n.º 1 do artigo 

54.º da Lei n.º 16/2021;

(19) Decidir sobre a instauração do procedimento de expul-

são referida no n.º 2 do artigo 55.º da Lei n.º 16/2021;

(20) Aplicar as medidas de interdição de entrada previstas 

no n.º 1 do artigo 26.º, artigo 36.º, n.º 3 do artigo 44.º, alínea 3) 
do artigo 48.º e n.º 3 do artigo 94.º, todos da Lei n.º 16/2021;

(21) Aplicar a medida de interdição de entrada, nos termos 

do artigo 58.º da Lei n.º 16/2021;

(22) Decidir sobre os pedidos de autorização de residência 

dos chineses provenientes da República Popular da China;

(23) Emitir o documento de prova de residência, nos ter-

mos do n.º 1 do artigo 34.º do Regulamento Administrativo 

n.º 38/2021;

(24) Decidir sobre todos os pedidos de renovação ou prorro-

gação da autorização de residência;

(25) Emitir a autorização de prorrogação, nos termos do 

n.º 2 do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

(26) Decidir sobre a revogação da autorização de residência 

a que se refere o artigo 43.º da Lei n.º 16/2021;

(27) Aplicar as multas previstas nos termos dos artigos 88.º, 

89.º e 90.º da Lei n.º 16/2021;

(28) Decidir sobre a assunção de despesas prevista nos arti-

gos 57.º e 99.º da Lei n.º 16/2021.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-

das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado e sub-

delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 

competências, desde 15 de Novembro de 2021.

4. É revogado o Despacho n.º 3/CPSP/2020P.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o presente despacho 

produz efeitos desde a data da sua publicação.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 17 de Dezembro 

de 2021.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 6 660,00)
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34/CPSP/2021P

16/2021 38/2021

173/2021 136/2021

34/2018

15/2009 26/2009

136/2021

101961

1

2

3

4

1

2

3

1

2

16/2021

16/2021

Despacho: 34/CPSP/2021P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei n.º 16/2021, 

do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despacho do Secretário 

para a Segurança n.º 136/2021, e nos termos do n.º 4 do artigo 

5.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, do artigo 10.º 

da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretário para a 

Segurança n.º 136/2021, o Comandante do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no segundo-comandante do 

CPSP, superintendente n.º 101961, Leong Heng Hong, as com-

petências para praticar os seguintes actos:

(1) Relativamente aos agentes das Forças e Serviços de Segu-

rança do CPSP:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 

honra;

3) Conceder licença especial, ou atribuir a compensação 

prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de curta 

duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias;

4) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-

dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 

CPSP, remetendo à Direcção dos Serviços das Forças de Segu-

rança de Macau (DSFSM) a respectiva documentação.

(2) Relativamente a todo o pessoal que presta serviço no 

CPSP:

1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do CPSP e 

dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbi-

to dos Serviços de Saúde;

2) Autorizar a participação de trabalhadores do CPSP em 

congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activida-

des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 

Especial de Macau (RAEM);

3) Autorizar, relativamente a todo o pessoal que presta servi-

ço no CPSP, decidir sobre a acumulação de férias, dando disso 

conhecimento à DSFSM.

(3) No âmbito do CPSP:

1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-

dões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão dos 

excepcionados por lei;

2) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo com os 

limites do fundo de maneio interno.

(4) Recusar o acesso a peças ou elementos de prova classifi-

cados de confidenciais, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 16/2021 (Regime jurídico do controlo de migração e das autori-

zações de permanência e residência na Região Administrativa 

Especial de Macau);

(5) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 

segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º da 

Lei n.º 16/2021;
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(6) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 

inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 

do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 16/2021; 

(7) Exigir a legalização de documentos emitidos por autori-

dade pública estrangeira, nos termos do n.º 4 do artigo 14.º da 

Lei n.º 16/2021;

(8) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsi-

to e permanência de não residentes na RAEM; 

(9) Isentar o dever de declaração, nos termos do n.º 5 do 

a`rtigo 21.º da Lei n.º 16/2021;

(10) Dispensar a condição de garantia de regresso ou entrada 

em quaisquer outros países ou regiões, nos termos do n.º 3 do 

artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021 (Regula-

mentação principal do regime jurídico do controlo de migração 

e das autorizações de permanência e residência na Região Ad-

ministrativa Especial de Macau); 

(11) Decidir sobre os pedidos de certificado de autorização 

de regresso, nos termos dos artigos 38.º e 39.º do Regulamento 

Administrativo n.º 38/2021; 

(12) Não cobrar as taxas referidas nos n.os 5 e 6 do Despacho 

do Chefe do Executivo n.º 173/2021, nos termos do n.º 7 do mesmo 

Despacho;

(13) Recusar a entrada ou saída de menores não emancipa-

dos na RAEM, conforme previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 17.º 

da Lei n.º 16/2021;

(14) Recusar a saída de não residentes da RAEM, nos ter-

mos do artigo 27.º da Lei n.º 16/2021; 

(15) Decidir sobre a concessão ou recusa de prorrogação de 

permanência, a que se referem os artigos 29.º e 30.º da Lei 

n.º 16/2021; 

(16) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de en-

trada, em conformidade com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 22.º 

da Lei n.º 16/2021;

(17) Decidir sobre a revogação da autorização de permanên-

cia referida no n.º 4 do artigo 31.º, artigo 35.º e n.º 2 do artigo 

49.º todos da Lei n.º 16/2021;

(18) Dispensar a detenção da pessoa em situação de imigra-

ção ilegal no centro de detenção, nos termos do n.º 1 do artigo 

54.º da Lei n.º 16/2021;

(19) Decidir sobre a instauração do procedimento de expul-

são referida no n.º 2 do artigo 55.º da Lei n.º 16/2021;

(20) Aplicar as medidas de interdição de entrada previstas 

no n.º 1 do artigo 26.º, artigo 36.º, n.º 3 do artigo 44.º, alínea 3) 
do artigo 48.º e n.º 3 do artigo 94.º, todos da Lei n.º 16/2021;

(21) Aplicar a medida de interdição de entrada, nos termos 

do artigo 58.º da Lei n.º 16/2021;

(22) Decidir sobre os pedidos de autorização de residência 

dos chineses provenientes da República Popular da China;
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(23) Emitir o documento de prova de residência, nos termos 

do n.º 1 do artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

(24) Decidir sobre todos os pedidos de renovação ou prorro-

gação da autorização de residência;

(25) Emitir a autorização de prorrogação, nos termos do n.º 2 

do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

(26) Decidir sobre a revogação da autorização de residência 

a que se refere o artigo 43.º da Lei n.º 16/2021;

(27) Aplicar as multas previstas nos termos dos artigos 88.º, 

89.º e 90.º da Lei n.º 16/2021

(28) Decidir sobre a assunção de despesas prevista nos arti-

gos 57.º e 99.º da Lei n.º 16/2021.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-

das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado e sub-

delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 

competências, desde 15 de Novembro de 2021.

4. É revogado o Despacho n.º 4/CPSP/2020P.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o presente despacho 

produz efeitos desde a data da sua publicação.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 17 de Dezembro 

de 2021.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 6 501,00)

Despacho: 35/CPSP/2021P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei n.º 16/2021, 

do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despacho do Secretário 

para a Segurança n.º 136/2021, e nos termos do n.º 4 do artigo 

5.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, do artigo 10.º 

da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretário para a 

Segurança n.º 136/2021, o Comandante do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas na segunda-comandante do 

CPSP, superintendente n.º 109960, Ng Sou Peng, as competên-

cias para praticar os seguintes actos:

(1) Relativamente aos agentes das Forças e Serviços de Segu-

rança do CPSP:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 

honra;
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3) Conceder licença especial, ou atribuir a compensação 

prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de curta 

duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias;

4) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-

dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 

CPSP, remetendo à Direcção dos Serviços das Forças de Segu-

rança de Macau (DSFSM) a respectiva documentação.

(2) Relativamente a todo o pessoal que presta serviço no 

CPSP:

1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do CPSP e 

dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbi-

to dos Serviços de Saúde;

2) Autorizar a participação de trabalhadores do CPSP em 

congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activida-

des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 

Especial de Macau (RAEM);

3) Autorizar, relativamente a todo o pessoal que presta servi-

ço no CPSP, decidir sobre a acumulação de férias, dando disso 

conhecimento à DSFSM.

(3) No âmbito do CPSP:

1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-

dões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão dos 

excepcionados por lei;

2) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo com os 

limites do fundo de maneio interno.

(4) Recusar o acesso a peças ou elementos de prova classifi-

cados de confidenciais, ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 16/2021 (Regime jurídico do controlo de migração e das autori-

zações de permanência e residência na Região Administrativa 

Especial de Macau);

(5) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 

segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º da 

Lei n.º 16/2021;

(6) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 

inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 

do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 16/2021; 

(7) Exigir a legalização de documentos emitidos por autori-

dade pública estrangeira, nos termos do n.º 4 do artigo 14.º da 

Lei n.º 16/2021;

(8) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsi-

to e permanência de não residentes na RAEM; 

(9) Isentar o dever de declaração, nos termos do n.º 5 do arti-

go 21.º da Lei n.º 16/2021;

(10) Dispensar a condição de garantia de regresso ou entrada 

em quaisquer outros países ou regiões, nos termos do n.º 3 do 

artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021 (Regula-

mentação principal do regime jurídico do controlo de migração 

e das autorizações de permanência e residência na Região Ad-

ministrativa Especial de Macau); 
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(11) Decidir sobre os pedidos de certificado de autorização 

de regresso, nos termos dos artigos 38.º e 39.º do Regulamento 

Administrativo n.º 38/2021; 

(12) Não cobrar as taxas referidas nos n.os 5 e 6 do Despacho 

do Chefe do Executivo n.º 173/2021, nos termos do n.º 7 do mesmo 

Despacho;

(13) Recusar a entrada ou saída de menores não emancipa-

dos na RAEM, conforme previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 17.º 

da Lei n.º 16/2021;

(14) Recusar a saída de não residentes da RAEM, nos ter-

mos do artigo 27.º da Lei n.º 16/2021; 

(15) Decidir sobre a concessão ou recusa de prorrogação 

de permanência, a que se referem os artigos 29.º e 30.º da 

Lei n.º 16/2021; 

(16) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de en-

trada, em conformidade com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 22.º 

da Lei n.º 16/2021;

(17) Decidir sobre a revogação da autorização de permanên-

cia referida no n.º 4 do artigo 31.º, artigo 35.º e n.º 2 do artigo 

49.º todos da Lei n.º 16/2021;

(18) Dispensar a detenção da pessoa em situação de imigra-

ção ilegal no centro de detenção, nos termos do n.º 1 do artigo 

54.º da Lei n.º 16/2021;

(19) Decidir sobre a instauração do procedimento de expul-

são referida no n.º 2 do artigo 55.º da Lei n.º 16/2021;

(20) Aplicar as medidas de interdição de entrada previstas 

no n.º 1 do artigo 26.º, artigo 36.º, n.º 3 do artigo 44.º, alínea 3) 
do artigo 48.º e n.º 3 do artigo 94.º, todos da Lei n.º 16/2021;

(21) Aplicar a medida de interdição de entrada, nos termos 

do artigo 58.º da Lei n.º 16/2021;

(22) Decidir sobre os pedidos de autorização de residência 

dos chineses provenientes da República Popular da China;

(23) Emitir o documento de prova de residência, nos termos 

do n.º 1 do artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

(24) Decidir sobre todos os pedidos de renovação ou prorro-

gação da autorização de residência;

(25) Emitir a autorização de prorrogação, nos termos do n.º 2 

do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

(26) Decidir sobre a revogação da autorização de residência 

a que se refere o artigo 43.º da Lei n.º 16/2021;

(27) Aplicar as multas previstas nos termos dos artigos 88.º, 

89.º e 90.º da Lei n.º 16/2021;

(28) Decidir sobre a assunção de despesas prevista nos arti-

gos 57.º e 99.º da Lei n.º 16/2021.



N.º 3 — 19-1-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 765

47/CPSP/2020P

 

 $6,660.00

1/CPSP/2022P

16/2021 38/2021

173/2021 136/2021

34/2018

15/2009 26/2009

136/2021

102031

16/2021

16/2021

16/2021

38/2021

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-

das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado e sub-

delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 

competências, desde 15 de Novembro de 2021.

4. É revogado o Despacho n.º 47/CPSP/2020P.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o presente despacho 

produz efeitos desde a data da sua publicação.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 17 de Dezembro 

de 2021.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 6 660,00)

Despacho: 1/CPSP/2022P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei n.º 16/2021, 

do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despacho do Secretário 

para a Segurança n.º 136/2021, e nos termos dos artigos 5.º, n.º 4, 

do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, do artigo 10.º da 

Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento Administrativo 

n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segu-

rança n.º 136/2021, o Comandante do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no chefe, substituto, do De-

partamento para os Assuntos de Residência e Permanência, 

subintendente n.º 102031, Wong Kim Hong, as competências 

para:

1) No âmbito do CPSP, autorizar a informação, consulta ou 

passagem de certidões de documentos arquivados no CPSP, 

com exclusão dos excepcionados por lei;

2) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 

segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º da 

Lei n.º 16/2021 (Regime jurídico do controlo de migração e das 

autorizações de permanência e residência na Região Adminis-

trativa Especial de Macau);

3) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 

inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 

do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 16/2021;

4) Exigir a legalização de documentos emitidos por autorida-

de pública estrangeira, nos termos do n.º 4 do artigo 14.º da Lei 

n.º 16/2021;

5) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsito 

e permanência de não residentes na RAEM;

6) Decidir sobre os pedidos de certificado de autorização 

de regresso, nos termos dos artigos 38.º e 39.º do Regulamento 

Administrativo n.º 38/2021 (Regulamentação principal do 

regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de 

permanência e residência na Região Administrativa Especial 

de Macau);



766    3   2022  1  19 

16/2021

16/2021

16/2021

38/2021

38/2021

16/2021

100031

3/CPSP/2021P

 

 $3,739.00

2/CPSP/2022P

 16/2021 38/2021

173/2021 136/2021

34/2018

15/2009 26/2009

7) Decidir sobre a concessão ou recusa da prorrogação de 

permanência, a que se referem os artigos 29.º e 30.º da Lei 

n.º 16/2021;

8) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de entra-

da, em conformidade com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 22.º da Lei 

n.º 16/2021;

9) Decidir sobre a revogação da autorização de permanência 

referida no n.º 4 do artigo 31.º, no artigo 35.º e no n.º 2 do artigo 

49.º da Lei n.º 16/2021;

10) Decidir sobre os pedidos de autorização de residência 

dos chineses provenientes da República Popular da China;

11) Emitir o documento de prova de residência, nos termos do 

n.º 1 do artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

12) Decidir sobre todos os pedidos de renovação ou prorro-

gação da autorização de residência;

13) Emitir a autorizar da prorrogação, nos termos do n.º 2 do 

artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

14) Aplicar as multas previstas nos termos do artigo 90.º da 

Lei n.º 16/2021.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-

das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou sub-

delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 

competências, a partir de 1 de Janeiro de 2022.

4. São ratificados os actos praticados pelo subintendente 

n.º 100031, Wong Chio Man, no âmbito da presente delegação 

e subdelegação de competências, entre 15 de Novembro e 31 

de Dezembro de 2021, como chefe substituto do Departamento 

para os Assuntos de Residência e Permanência.

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o pre-

sente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

6. É revogado o Despacho n.º 3/CPSP/2021P.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 4 de Janeiro de 

2022.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 3 739,00)

Despacho: 2/CPSP/2022P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei n.º 16/2021, 

do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despacho do Secretário 

para a Segurança n.º 136/2021, e nos termos do n.º 4 do artigo 

5.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, do artigo 10.º 

da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretário para a 
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Segurança n.º 136/2021, o Comandante do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no chefe, substituto, do De-

partamento de Controlo Fronteiriço, subintendente n.º 100031, 

Wong Chio Man, as competências para:

1) No âmbito do CPSP, autorizar a informação, consulta ou 

passagem de certidões de documentos arquivados no CPSP, 

com exclusão dos excepcionados por lei;

2) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 

segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º 

da Lei n.º 16/2021 (Regime jurídico do controlo de migração e 

das autorizações de permanência e residência na Região Ad-

ministrativa Especial de Macau);

3) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 

inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 

do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 16/2021;

4) Exigir a legalização de documentos emitidos por autori-

dade pública estrangeira, nos termos do n.º 4 do artigo 14.º da 

Lei n.º 16/2021;

5) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsi-

to e permanência de não residentes na RAEM;

6) Isentar o dever de declaração, nos termos do n.º 5 do arti-

go 21.º da Lei n.º 16/2021;

7) Dispensar a condição de garantia de regresso ou entrada 

em quaisquer outros países ou regiões, nos termos do n.º 3 do 

artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2021 (Regula-

mentação principal do regime jurídico do controlo de migração 

e das autorizações de permanência e residência na Região Ad-

ministrativa Especial de Macau);

8) Não cobrar as taxas referidas nos n.os 5 e 6 do Despacho 

do Chefe do Executivo n.º 173/2021, nos termos do n.º 7 do 

mesmo despacho;

9) Recusar a entrada ou saída de menores não emancipados 

na RAEM, conforme previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 17.º da 

Lei n.º 16/2021;

10) Recusar a saída do não residente da RAEM, nos termos 

do artigo 27.º da Lei n.º 16/2021;

11) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de en-

trada, em conformidade com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 22.º 

da Lei n.º 16/2021;

12) Decidir sobre a revogação da autorização de permanên-

cia referida no n.º 4 do artigo 31.º, no artigo 35.º e no n.º 2 do 

artigo 49.º da Lei n.º 16/2021;

13) Dispensar a detenção da pessoa em situação de imigra-

ção ilegal no centro de detenção, nos termos do n.º 1 do artigo 

54.º da Lei n.º 16/2021;

14) Decidir sobre a instauração do procedimento de expul-

são referida no n.º 2 do artigo 55.º da Lei n.º 16/2021;

15) Aplicar as medidas de interdição de entrada previstas 

no n.º 1 do artigo 26.º, artigo 36.º, n.º 3 do artigo 44.º, alínea 3) 
do artigo 48.º e n.º 3 do artigo 94.º, todos da Lei n.º 16/2021;
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16) Aplicar a medida de interdição de entrada, nos termos 

do artigo 58.º da Lei n.º 16/2021;

17) Aplicar as multas previstas nos termos dos artigos 88.º, 

89.º e 90.º da Lei n.º 16/2021.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-

das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou sub-

delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 

competências, a partir de 1 de Janeiro de 2022.

4. São ratificados os actos praticados pelo subintendente 

n.º 102031, Wong Kim Hong, no âmbito da presente delegação 

e subdelegação de competências, entre 15 de Novembro e 31 de 

Dezembro de 2021, como chefe substituto do Departamento de 

Controlo Fronteiriço.

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o pre-

sente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

6. É revogado o Despacho n.º 4/CPSP/2021P.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 4 de Janeiro de 

2022.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 4 180,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que se encontra aberto o concurso de 

acesso, documental, condicionado, nos termos definidos 

nas Leis n.os 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, 14/2009 

e 17/2020, e nos Regulamentos Administrativos n.os 36/2020, 

14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 21/2021, e 35/2020, para o preenchimento de quarenta 

e três lugares de investigador criminal de 1.ª classe, 1.º escalão, 

do grupo de pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia 

Judiciária. 

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado 

na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar do 

Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, 

Macau, e disponiblizado no sítio da internet desta Polícia. O 

prazo para a apresentação da ficha de inscrição em concurso é 

de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 

publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Polícia Judiciária, aos 12 de Janeiro de 2022.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Lista

(Concurso n.º: 2021/I01/AP/MPE)

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, para o 

preenchimento do lugar de motorista de pesados, 

2.º escalão, da Direcção dos Serviços Correccionais

Lista classificativa final dos candidatos ao concurso de ava-

liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 

regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um 

lugar vago de motorista de pesados, 2.º escalão, da carreira de 

motorista de pesados, em regime de contrato administrativo 

de provimento, da Direcção dos Serviços Correccionais, e dos 

que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços, na mes-

ma carreira, até ao termo da validade do concurso, aberto por 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 17, II Série, de 28 de Abril de 2021:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome BIR n.º      Classificação
 final

 1.º Leong, Kam Po 1550XXXX .............................77,80

 2.º Lei, Kai San 1531XXXX .............................72,60

 3.º Chao, Hoi Kuan 1514XXXX ..............................69,80

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-

ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 

os candidatos podem interpor recurso da presente lista, no prazo 

de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à data da sua publica-

ção para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 10 de Janeiro de 2022).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 4 de Janeiro de 

2022.

O Júri:

Presidente: Pang Chi Fai, subcomissário (chefia funcional). 

Vogais efectivos: Lao Chong Tong, adjunto-técnico especia-

lista principal; e 

Cheang Meng, motorista de pesados. 

(Custo desta publicação $ 2 051,00)

Aviso

Prova de conhecimentos 

(Concurso n.º: 2021/A001/PQ/CGP-GP)

Avisa-se que, relativamente ao concurso de acesso, condi-

cionado, de prestação de provas, para a admissão de 29 candi-

datos considerados aptos e melhor classificados à frequência 

 

2021/I01/AP/MPE

 

1.º 1550XXXX ........................................... 77.80

2.º 1531XXXX ........................................... 72.60

3.º 1514XXXX ........................................... 69.80

23/2017 14/2016

 

 

  

 $2,051.00

 

 

2021/A001/PQ/CGP-GP
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12/02/2022

09:30-12:30 3  15:30-18:30 3

http://www.dsc.gov.mo/

 

 $1,779.00

 

do curso de formação e, posteriormente, o preenchimento de 

29 vagas de guarda principal, 1.º escalão, da carreira do Corpo 

de Guardas Prisionais, do quadro do pessoal da Direcção dos 

Serviços Correccionais, aberto por anúncio publicado no 

Boletim Of icial da Região Administrat iva Especial de 
Macau n.º 25, II Série, de 23 de Junho de 2021, para a realiza-

ção da prova de conhecimentos, os candidatos admitidos cons-

tantes da lista classificativa das provas de aptidão física devem 

apresentar-se na data, hora e local abaixo indicados, a fim de 

realizar a prova de conhecimentos:

Data 12/02/2022 (sábado)

Hora 9,30-12,30 horas (3 horas) ou 15,30-18,30 horas (3 horas)

Local Escola Superior das Forças de Segurança de Macau

Endereço Calçada do Quartel, Coloane, Macau

As demais informações para a realização da prova de conhe-

cimentos e as «Instruções para os candidatos admitidos», bem 

como outras informações de interesse dos candidatos serão 

afixadas, no dia 7 de Fevereiro de 2022, 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 disponibilizadas na página electrónica da 

DSC (http://www.dsc.gov.mo/), para efeitos de consulta.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 11 de Janeiro de 

2022.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de três lugares vagos, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, de auxiliar, 5.º escalão, da carreira de 

auxiliar, área de cozinheiro, da Direcção dos Serviços das 

Forças de Segurança de Macau, e dos que vierem a verificar-se 

até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-

cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 24, II Série, de 16 de Junho de 2021, a entrevista de 

selecção terá a duração de trinta minutos e será realizada no 

dia 27 de Janeiro de 2022, na Direcção dos Serviços das Forças 

de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 

cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-

vista de selecção, bem como outras informações de interesse 

dos candidatos encontram-se afixadas no expositor da Di-

recção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita 

na Calçada dos Quartéis, Macau, podendo ser consultadas 

no local indicado dentro do horário de expediente (segunda 
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http://www.fsm.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,620.00

 

AE01/2021

23/2017

14/2016

7-9

http://www.dsedj.gov.mo  

 

 $1,258.00

 

293/2018

54/GM/97

a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 

17,30 horas), e disponibilizadas na página electrónica das For-

ças de Segurança de Macau (http://www.fsm.gov.mo/) e dos 

SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 12 de Janeiro de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superinten dente-geral 

alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Anúncio

Faz-se público que se encontram afixadas e podem ser con-

sultadas, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e tam-

bém no website desta Direcção de Serviços: http://www.dsedj.

gov.mo), as informações sobre o local, data e hora da entrevista 

de selecção relativa ao concurso de prestação de provas, para o 

preenchimento de um lugar da carreira de auxiliar de ensino, 1.º 

escalão (apoio ao trabalho pedagógico) (Número de referência: 

AE01/2021), em regime de contrato administrativo de provi-

mento da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvol-

vimento da Juventude, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II 

Série, de 26 de Maio de 2021, nos termos do artigo 35.º, n.º 4,  

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

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 23/2017.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 12 de Janeiro de 2022.

O Director do Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

INSTITUTO CULTURAL

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-

to, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, 

referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 

instituições particulares, vem o Instituto Cultural publicar a 

lista dos apoios financeiros concedidos no 4.º trimestre do ano 

2021:
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Insituto Cultural, aos 13 de Janeiro de 2022.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

O exame final de especialidade em nefrologia foi realizado 

de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Mar-

ço, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do 

aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de Outubro de 2021, 

e a classificação final do internato complementar foi feita de 

acordo com o cálculo da classificação final do artigo 63.º do 

mesmo decreto-lei, homologada por despacho da Ex.ma Se-

nhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de 

Janeiro de 2022:

Candidata aprovada: valores

Lam Lap .............................................................................. 15,7

Serviços de Saúde, aos 30 de Novembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Dr. Lio Weng In, médico consultor de nefrologia.

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

Montantes 

subsidiados
Finalidades

I

 Outras — Famílias e indivíduos

Li Xiyu

31/12/2021  $ 10,000.00 1

3

Atribuição de bolsa de estudo para o melhor 

aluno e os três melhores novos alunos do Cur-

so de Licenciatura em Gestão do Património 

Cultural.

Ng Un Cheng

 $ 10,000.00 

Zhang Haoyun

$ 10,000.00 

Cheng Diran

 $ 10,000.00  

 

Total:

 $ 40,000.00 

 

 $1,937.00

 

45/2021

24/2018 178/2019

8/99/M

 

 .................................................................................. 15.7
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 $1,337.00

 

01521/02-MA.PNEU

131/2012

21/20 21

14/2016

http://www.ssm.gov.mo

 

$1,258.00

32/P/21

X

2.2

258

3 C

Vogais efectivos: Dr. Cheung Kin, médico consultor de 

nefrologia; e

Dr. Li Chiu Leong, médico consultor de nefrologia.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 01521/02-MA.PNEU)

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 renumera-

do 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 dos candidatos ao concurso comum, externo, 

de prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares 

vagos do quadro do pessoal, e de dois lugares vagos em regime 

de contrato administrativo de provimento, de médico assis-

tente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (Pneumologia), da 

carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publi-

cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro de 2021.

Serviços de Saúde, aos 12 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 32/P/21 para a exe-

cução da «Concepção 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 equipamen-

tos», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 50, II Série, de 15 de Dezembro de 2021, 

foram prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2º do 

programa do concurso público, e foi feita aclaração comple-

mentar conforme necessidades, pela entidade que o realiza e 

que foram juntos ao respectivo processo.

 Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 

consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-

visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 

do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 

Macau.

Os concorrentes deverão comparecer na visita aos locais a 

que se destinam as respectivas obras, a ter lugar no dia 20 de 

Janeiro de 2022, pelas 10,00 horas, no r/c do Instituto de Enfer-

magem do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas.
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 $1,178.00

2/P/22

258 3 C

$50.00

www.ssm.gov.mo

4/2007

R/C

258 3 C

/

/

A $416,000.00

B $376,000.00

A B

$792,000.00

 

 $2,243.00

Serviços de Saúde, aos 12 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Concurso Público n.º 2/P/22

Faz-se público que, por despacho de Sua Excelência o Chefe 

do Executivo, de 14 de Dezembro de 2021, se encontra aberto 

o concurso público para a «Prestação de serviços de vigilância 

aos Serviços de Saúde em articulação com o fortalecimento 

dos trabalhos de inspecção sanitária nos Postos Fronteiriços», 

cujo programa do concurso e o caderno de encargos se encon-

tram à disposição dos interessados desde o dia 19 de Janeiro 

de 2022, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 

às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economa-

to destes Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício 

Broadway Center, 3.º andar C, Macau, onde serão prestados 

esclarecimentos relativos ao concurso, estando os interessados 

sujeitos ao pagamento de $50,00 (cinquenta patacas), a título 

de custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: Sec-

ção de Tesouraria dos Serviços de Saúde, que se situa no r/c do 

Edifício do Centro Hospitalar Conde de São Januário) ou ain-

da mediante a transferência gratuita de ficheiros pela internet 
no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

Os citados documentos só podem ser adquiridos pelos con-

correntes que façam prova de possuir o alvará previsto na Lei 

n.º 4/2007 — «Lei da actividade de segurança privada».

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-

ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 

de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 

17,45 horas do dia 15 de Fevereiro de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 16 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.

Os concorrentes têm de prestar, de acordo com o grupo, a 

favor dos Serviços de Saúde, uma caução provisória, mediante 

depósito em numerário ou em cheque, na Secção de Tesoura-

ria destes Serviços, ou através de garantia bancária ou seguro-

-caução de valor equivalente, a qual garante o exacto e pontual 

cumprimento das obrigações que assumem com a apresentação 

das propostas.

— Grupo A: Quatrocentas e dezasseis mil patacas ($416 000,00); 

— Grupo B: Trezentas e setenta e seis mil patacas ($376 000,00);

— Apresentar proposta para Grupo A e Grupo B em simultâ-

neo: Setecentas e  noventa e duas mil patacas ($792 000,00).

Serviços de Saúde, aos 13 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 243,00)
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A27/TSS/LAB/2021

18/2020 6/2010

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

 

 $1,178.00

 

354

23/2017 14/2016

 

 $986.00

02021/02-MA.DER

18/2020 10/2010

(Ref. do Concurso n.º A27/TSS/LAB/2021)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 

Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 

Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-

rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 

referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 

provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 

nos termos definidos na Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras 

de farmacêutico e de técnico superior de saúde), alterada pela 

Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-

balhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 

e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 

um lugar de técnico superior de saúde assessor principal, 1.º es-

calão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico supe-

rior de saúde do quadro do pessoal 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 13 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Avisos

Por se ter verificado uma inexactidão na lista de classificação 

final destes Serviços, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 2, 

II Série, de 12 de Janeiro de 2022, a páginas 354, a seguir se recti-

fica:

Onde se lê: «Nos termos do artigo 35.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 

para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 

alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, faz-se 

pública a seguinte lista de classificação final dos candidatos:»

deve ler-se: «Lista de classificação final dos candidatos ao 

concurso de prestação de provas para ingresso nos internatos 

complementares (trinta lugares), aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 2, II Série, de 13 de Janeiro de 2021:»

Serviços de Saúde, aos 13 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 986,00)

(Ref. do Concurso n.º 02021/02-MA.DER)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Dezembro de 2021, 

e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira 
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2/2021 14/2009

12/2015 131/2012

17/2012

21/2021

14/2016
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2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

médica», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/2020, 

na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhado-

res dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 2/2021, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 

de Trabalho nos Serviços Públicos», no Despacho do Chefe 

do Executivo n.º 131/2012 «Regulamento do Procedimento 

Concursal da Carreira Médica», no Regulamento Adminis-

trativo n.º 17/2012 «Formas de exercício das áreas funcionais 

da carreira médica», e aplicando-se, subsidiariamente, o Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-

nistrativo n.º 21/2021, se encontra aberto o concurso comum, 

externo, de prestação de provas, para o preenchimento de um 

lugar vago do quadro do pessoal, e de um lugar vago em regime 

de contrato administrativo de provimento, de médico assis-

tente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (dermatologia), da 

carreira médica dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de um concurso comum, externo, de prestação de 

provas.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos 

lugares posto a concurso.

2. Formas de exercício da área funcional

Médico da área funcional hospitalar — prestação de serviços 

de assistência, investigação e ensino no subsistema de cuidados 

de saúde diferenciados, aproveitando a participação em equipas 

multidisciplinares e em estreita cooperação com o subsistema 

de cuidados de saúde generalizados, em especial:

2.1. Prestar serviços médicos da sua especialidade aos doentes 

internados e solicitar apoio a outras especialidades, quando 

necessário;

2.2. Praticar actos médicos nas actividades de consulta externa 

diferenciada e de urgência, compreendendo o diagnóstico, a 

prescrição da terapêutica a instituir e a determinação do inter-

namento ou a alta hospitalar;

2.3. Decidir da intervenção médica que, em seu diagnóstico, 

se imponha em cada caso;

2.4. Elaborar planos de terapêutica especializados para doentes 

internados e coordenar os respectivos trabalhos de execução;

2.5. Prestar cuidados hospitalares adequados a doentes, em 

cooperação com o pessoal de enfermagem;

2.6. Elaborar processos, registos e relatórios médicos;

2.7. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 

entre as diferentes especialidades;

2.8. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes 

fora da rede hospitalar pública, se necessário;

2.9. Assegurar a comunicação e cooperação entre especiali-

dades hospitalares, proporcionar planos de assistência médica 

e de enfermagem especializados e interdisciplinares, sempre 

que necessário;
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2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

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 

4. 

18/2020

10/2010 740

5. 

5.1 

2.10. Participar em projectos de ensino e investigação científica;

2.11. Orientar a formação de médicos internos;

2.12. Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e 

gestão desta área funcional;

2.13. Promover a articulação das actividades desta área fun-

cional com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas, nomeadamente, as 

seguintes funções:

3.1. Prestar serviços médicos;

3.2. Participar em equipas médicas ou de urgência;

3.3. Colaborar em acções de formação;

3.4. Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica;

3.5. Colaborar em trabalhos de investigação, visando a 

melhoria dos serviços médicos;

3.6. Cooperar com as autoridades sanitárias e outras;

3.7. Participar em acções que visem a articulação entre os 

diferentes níveis de serviços médicos;

3.8. Exercer as demais funções que lhe forem cometidas;

3.9. Prestar serviços médicos diferenciados;

3.10. Participar em júris de concursos, quando designado;

3.11. Desempenhar funções docentes, quando designado;

3.12. Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 

de investigação científica;

3.13. Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 

gerais;

3.14. Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

3.15. Participar na gestão do serviço onde estiver integrado;

3.16. Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 

equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 

diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-

venções sanitárias e médicas.

4. Vencimento, direitos e regalias

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da tabela 

indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo da 

Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as altera-

ções introduzidas pela Lei n.º 18/2020, e usufrui dos direitos e 

regalias previstos no regime geral da Função Pública e regime 

da carreira médica.

5. Forma de provimento

5.1 Para o preenchimento de um lugar vago do quadro do 

pessoal, e de um lugar vago em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área 

funcional hospitalar (dermatologia), da carreira médica;
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5.2 A contratação é feita mediante contrato administrativo 

de provimento, precedido de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-

duzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

em medicina, e tenham obtido a cédula de acreditação nos 

termos da Lei n.º 18/2020 e tenham concluído, com aproveita-

mento, a formação médica especializada, na área de especia-

lidade de dermatologia ou formação equivalente devidamente 

reconhecidade, que satisfaçam os demais requisitos gerais para 

o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação 

em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 

Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 

profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 

apresentação de candidaturas (até ao dia 21 de Fevereiro de 

2022).

7. Formas e prazo de apresentação de candidatura

7.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 

dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-

ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (20 de Janeiro a 21 de Fevereiro de 

2022);

7.2. A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 

de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Con-

curso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012, em suporte de papel, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de 

candidatura, e o pagamento do montante de trezentas patacas 

como taxa de candidatura. Estão isentos de pagamento da taxa 

de candidatura os candidatos que, no acto de apresentação da 

candidatura, se encontrem em situação de carência económica 

devidamente comprovada pelo Instituto de Acção Social, 

devendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatura, a 

verificação da situação de carência económica é efectuada por 

estes Serviços de apresentação de candidaturas;

7.3. A «Ficha de Inscrição em Concurso», assinada pelo 

candidato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 

por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 

(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 

14,30 e as 17,45 horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas 

e entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Secção de Expediente 

Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde 

de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em 

Macau, e o pagamento da taxa de candidatura pode ser efec-

tuado mediante numerário ou VISA, Master Card, UnionPay, 

UnionPay QuickPass, UnionPay App, Pagamento por Mobile 

Banking do Banco da China de Macau, Macau Pass e MPay.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1. Candidatos não vinculados aos serviços públicos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas e da qualificação profissional exigidos no presente 

5.2 2/2021

12/2015

6. 

18/2020

7. 

7.1 

7.2 133/2012

7.3 

VISA Master Card

M Pay

8. 

8.1 

a

b
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c

8.2 

8.1 a c

8.1 a b c

8.3 8.1 a b c

8.2

8.4 8.1 a c

8.2

8.5 

8.6 

8.7 8.1 a b c

8.2

8.8 

aviso (pode ser acompanhada de documentos comprovativos 

das disciplinas do curso para efeitos de aferição da habilitação 

do candidato para a admissão ao concurso);

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 

(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-

ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 

de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a 

participação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão 

para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 

técnico-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desem-

penho de cargos na área médica, actividades docentes ou de 

investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 

currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 

candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 

dos mesmos).

8.2. Candidatos vinculados aos serviços públicos:

Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem apre-

sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 8.1 

e ainda a cópia do registo biográfico ou da certidão emitida 

pelo Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua 

situação funcional.

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-

sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 
a) e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) 

do ponto 8.1, bem como da cópia do registo biográfico ou da 

certidão que permita comprovar a sua situação funcional, se os 

mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-

sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-

ção de candidatura.

8.3. As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e 

dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 

8.1, e a cópia do registo biográfico ou da certidão que permita 

comprovar a sua situação funcional referidos no ponto 8.2, podem 

ser simples ou autenticadas.

8.4. Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a) a c) do ponto 8.1, ou do registo biográfico ou da cer-

tidão que permita comprovar a sua situação funcional referidos 

no ponto 8.2 quando é exigido, o candidato deve apresentar os 

documentos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob 

pena de exclusão.

8.5. O formulário acima referido, a «Ficha de Inscrição em 

Concurso», pode ser descarregada da página electrónica da 

Imprensa Oficial ou adquirida, mediante pagamento, na mesma.

8.6. No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 

a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7. Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do 

ponto 8.1 e do ponto 8.2, deve entregar os originais ou cópias 

autenticadas dos referidos documentos durante o período de 

entrega dos documentos necessários à instrução do processo 

de provimento neste Serviço.

8.8. A falsa declaração ou a apresentação de documento 

falso implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não pro-

vimento, a participação à entidade competente para processo 

disciplinar e penal, conforme os casos.
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9. 

a 3

b

10. 

11. 

0 10

5

12. 

 = 50%

 = 50%

13. 

21/2021

14/2016

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Análise curricular.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — destina-se a avaliar a capacida-

de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 

reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional;

Análise curricular — consiste na apreciação e discussão do 

currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua quali-

ficação para o desempenho de determinada função, atendendo-

-se, designadamente, à sua competência profissional e científi-

ca, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, 

genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 

profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-

mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 

desempenho obtida.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 10.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 5 valores.

As grelhas classificativas para o concurso que se afixam na 

Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, estão disponíveis para a 

devida consulta.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 

forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Análise curricular = 50%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 

preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classi-

ficação obtida na avaliação final do internato médico da área 

funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 

antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que 

respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 

de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-

mente referidos, aplica-se nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-

nistrativo n.º 21/2021.



N.º 3 — 19-1-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 781

14. 

21/2021

14/2016

1

2

15. 

http://www.ssm.gov.mo/

http://www.ssm.gov.mo/

16. 

17. 

18/2020 10/2010

2/2021 14/2009

12/2015

131/2012

17/2012

21/2021

14/2016

18. 

8/2005

14. Ordem de provimento

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 39.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção, e formação 

para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servicos públicos», 

republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 21/2021, os candidatos aprovados são providos nos lugares 

segundo a ordenação da lista classificativa final. O provimento 

faz-se de acordo com a seguinte ordem:

1) Lugares a preencher por provimento em lugar do quadro;

2) Lugares a preencher por provimento em contrato adminis-

trativo de provimento.

15. Publicitação das listas, anúncios e informações do concurso

As listas provisória, definitiva, lista classificativa de cada fase 

e lista classificativa final são afixadas na Divisão de Pessoal dos 

Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 

Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, e 

disponibilizadas na página electrónica dos Serviços de Saúde, 

em http://www.ssm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com 

indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas 

e podem ser consultadas.

O local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção são 

afixados na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 

no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 

Visconde de S. Januário, em Macau, e disponibilizado na página 

electrónica dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.mo/.

16. Programa das provas

A prova de conhecimentos — a prova escrita abrange o seguinte 

conteúdo:

Conhecimentos médicos no âmbito de dermatologia.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta 

de quaisquer legislações, livros ou informações de referência, 

através de qualquer forma, nomeadamente o uso de produtos 

electrónicos.

17. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 18/2020, da Lei n.º 14/2009 «Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», do 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 «Regulamento 

do Procedimento Concursal da Carreira Médica», do Regu-

lamento Administrativo n.º 17/2012 «Formas de exercício das 

áreas funcionais da carreira médica», e a aplicação comple-

mentar do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

18. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».
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19. 

 Azevedo de Oliveira Coelho, 

 Ricardo Luís

 

   

 De Matos Pimenta Simões,

  Maria Paula

   Pon Nunes, Mónica Cristina

 

 $16,104.00

01/PARETF/Neu/2021

18/2020

24/2018 178/2019

8/99/M

 

 

   

 

   

C1

335-341 19

https://www.am.gov.mo

 

 $1,654.00

19. Composição do júri

Presidente: Dr. Azevedo de Oliveira Coelho, Ricardo Luís, 

médico assistente de dermatologia.

Vogais efectivos: Dr.ª Fan Ka I, chefe de serviço de dermato-

logia; e

 Dr. Yau Sun Lak, médico consultor de dermatologia.

Vogais suplentes: Dr.ª De Matos Pimenta Simões, Maria 

Paula, chefe de serviço de urgência; e

Dr.ª Pon Nunes, Mónica Cristina, médica assistente de 

medicina interna.

Serviços de Saúde, aos 13 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 16 104,00)

(Ref. da Prova n.º: 01/PARETF/Neu/2021)

 Por despacho do signatário, de 23 de Dezembro de 2021, são 

nomeados os membros do júri para a realização da prova de ava-

liação para o reconhecimento de equivalência total de formação 

em neurologia do Dr. Zhao Wenwei (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 pelo Regulamento 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 Wai I, médica consultora de neurologia.

Vogais efectivos: Dr.ª Su Mei Fang, médica consultora de 

neurologia; e

Dr. Hoi Chu Peng, médico assistente de neurologia.

Vogais suplentes: Dr.ª Chan Chio Peng, médica consultora de 

medicina interna; e

Dr. Li Tak Ming, médico consultor de medicina interna.

Data da prova: 17 e 18 de Fevereiro de 2022.

Local da prova:  sala de reunião do Centro de Telemedicina 

na C1 e Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Conde de 

S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora da prova e observações: o horário da 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 13 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)
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01721/03-MA.CLG

18/2020 10/2010

2/2021 14/2009

12/2015 131/2012

17/2012

21/2021

14/2016

1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

(Ref. do Concurso n.º 01721/03-MA.CLG)

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Dezembro de 2021, 

e nos termos definidos na Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira 

médica», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/2020, 

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

serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 2/2021, e na Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-

lho nos Serviços Públicos», no Despacho do Chefe do Executivo 

n.º 131/2012 «Regulamento do Procedimento Concursal da 

Carreira Médica», no Regulamento Administrativo n.º 17/2012 

«Formas de exercício das áreas funcionais da carreira médica», 

e aplicando-se, subsidiariamente, o Regulamento Administrati-

vo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado 

e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se 

encontra aberto o concurso comum, externo, de prestação de 

provas, para o preenchimento de três lugares vagos do quadro 

do pessoal, e de dois lugares vagos em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área 

funcional de medicina geral (Medicina Familiar), da carreira 

médica dos Serviços de Saúde:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de um concurso comum, externo, de prestação de 

provas.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento dos lu-

gares posto a concurso.

2. Formas de exercício da área funcional 

Médico da área funcional de medicina geral — prestação de 

serviços de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação 

no subsistema de cuidados de saúde generalizados, a indivíduos, 

famílias ou populações definidas, executada no quadro de uma 

intervenção geral e contínua dos cuidados, de acordo com as 

necessidades dos assistidos, em especial:

2.1. Prestar serviços médicos globais e continuados aos uten-

tes por quem é responsável, individualmente e em equipa;

2.2. Prestar cuidados de saúde primários adequados a doen-

tes, em cooperação com o pessoal de enfermagem; 

2.3. Elaborar processos, registos e relatórios médicos; 

2.4. Assegurar e acompanhar o encaminhamento de doentes, 

quando necessário; 

2.5. Exercer nos centros de saúde funções integradas nos 

programas de saúde pública;

2.6. Integrar equipas de acção médica hospitalar, tendo em 

vista a articulação dos cuidados de saúde generalizados com os 

diferenciados; 

2.7. Participar em projectos de ensino e investigação científica; 

2.8. Orientar a formação de médicos internos;

2.9. Prestar apoio técnico ao planeamento, organização e 

gestão desta área funcional;
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2.10. Promover a articulação das actividades desta área fun-

cional com as outras áreas funcionais.

3. Conteúdo funcional

Ao médico assistente são atribuídas, nomeadamente, as se-

guintes funções:

3.1. Prestar serviços médicos; 

3.2. Participar em equipas médicas ou de urgência;

3.3. Colaborar em acções de formação;

3.4. Recolher e tratar a informação médica e epidemiológica; 

3.5. Colaborar em trabalhos de investigação, visando a me-

lhoria dos serviços médicos;

3.6. Cooperar com as autoridades sanitárias e outras; 

3.7. Participar em acções que visem a articulação entre os 

diferentes níveis de serviços médicos;

3.8. Exercer as demais funções que lhe forem cometidas; 

3.9. Prestar serviços médicos diferenciados;

3.10. Participar em júris de concursos, quando designado;

3.11. Desempenhar funções docentes, quando designado;

3.12. Participar e colaborar no desenvolvimento de projectos 

de investigação científica; 

3.13. Colaborar no desenvolvimento profissional dos médicos 

gerais; 

3.14. Coadjuvar os médicos consultores e os chefes de serviço;

3.15. Participar na gestão do serviço onde estiver integrado; 

3.16. Responsabilizar-se pela respectiva área funcional, nas 

equipas multidisciplinares, incluindo as matérias relativas ao 

diagnóstico da saúde da comunidade e à prossecução de inter-

venções sanitárias e médicas. 

4. Vencimento, direitos e regalias

O médico assistente, 1.º escalão, vence pelo índice 740 da ta-

bela indiciária de vencimentos, constante do mapa 1 do Anexo 

da Lei n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as altera-

ções introduzidas pela Lei n.º 18/2020, e usufrui dos direitos e 

regalias previstos no regime geral da Função Pública e regime 

da carreira médica.

5. Forma de provimento

5.1 Para o preenchimento de três lugares vagos do quadro do 

pessoal, e de dois lugares vagos em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área 

funcional de medicina geral (Medicina Familiar), da carreira 

médica;

5.2 A contratação é feita mediante contrato administrativo 

de provimento, precedido de seis meses de período experimen-

tal, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as altera-

ções introduzidas pela Lei n.º 2/2021.
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6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

em medicina, e tenham obtido a cédula de acreditação nos ter-

mos da Lei n.º 18/2020 e tenham concluído, com aproveitamen-

to, a formação médica especializada, na área de especialidade 

de Medicina Familiar ou formação equivalente devidamente 

reconhecida, que satisfaçam os demais requisitos gerais para 

o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação 

em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 

Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade pro-

fissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da apre-

sentação de candidaturas (até ao dia 21 de Fevereiro de 2022).

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 

dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (20 de Janeiro a 21 de Fevereiro de 2022);

7.2. A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 

de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em Con-

curso», aprovada pelo n.º 1 do Despacho do Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura n.º 133/2012, em suporte de papel, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de 

candidatura, e o pagamento do montante de trezentas patacas 

como taxa de candidatura. Estão isentos de pagamento da taxa 

de candidatura os candidatos que, no acto de apresentação da 

candidatura, se encontrem em situação de carência económica 

devidamente comprovada pelo Instituto de Acção Social, de-

vendo ser declarado tal facto na apresentação de candidatura, 

a verificação da situação de carência económica é efectuada 

por estes Serviços de apresentação de candidaturas;

7.3. A «Ficha de Inscrição em Concurso», assinada pelo 

candidato, deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou 

por outrem, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 

de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 

(segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 

14,30 e as 17,45 horas, sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas 

e entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Secção de Expediente 

Geral dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde 

de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em 

Macau, e o pagamento da taxa de candidatura pode ser efec-

tuado mediante numerário ou VISA, Master Card, UnionPay, 

UnionPay QuickPass, UnionPay App, Pagamento por Mobile 

Banking do Banco da China de Macau, Macau Pass e MPay.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1. Candidatos não vinculados aos serviços públicos:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas e da qualificação profissional exigidos no presente 

aviso (pode ser acompanhada de documentos comprovativos 

das disciplinas do curso para efeitos de aferição da habilitação 

do candidato para a admissão ao concurso);

c) Três exemplares do currículo assinados pelo candidato 

(donde constem, detalhadamente, o tempo e o modo das fun-

ções exercidas no âmbito da área funcional respectiva, a chefia 

de unidades técnico-funcionais, a orientação de internos e a 
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participação em equipas ambulatórias, capacidade e aptidão 

para a gestão, organização e chefia de serviços e unidades 

técnico-funcionais, trabalhos e artigos publicados, desem-

penho de cargos na área médica, actividades docentes ou de 

investigação e outros elementos de valorização profissional) (os 

currículos devem necessariamente ser assinados pelo próprio 

candidato, sob pena de se considerarem como falta de entrega 

dos mesmos).

8.2. Candidatos vinculados aos serviços públicos:

Os candidatos vinculados aos serviços públicos devem apre-

sentar os documentos referidos nas alíneas a) a c) do ponto 8.1 

e ainda a cópia do registo biográfico ou da certidão emitida 

pelo Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua 

situação funcional. 

Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dispen-

sados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas 

a) e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) 

do ponto 8.1, bem como da cópia do registo biográfico ou da 

certidão que permita comprovar a sua situação funcional, se os 

mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-

sos individuais, devendo ser declarado tal facto na apresenta-

ção de candidatura.

8.3. As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b) e 

dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 

8.1, e a cópia do registo biográfico ou da certidão que permita 

comprovar a sua situação funcional referidos no ponto 8.2, po-

dem ser simples ou autenticadas.

8.4. Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 

alíneas a) a c) do ponto 8.1, ou do registo biográfico ou da cer-

tidão que permita comprovar a sua situação funcional referidos 

no ponto 8.2 quando é exigido, o candidato deve apresentar os 

documentos em falta no prazo indicado na lista provisória, sob 

pena de exclusão.

8.5. O formulário acima referido, a «Ficha de Inscrição em 

Concurso», pode ser descarregada da página electrónica da 

Imprensa Oficial ou adquirida, mediante pagamento, na mes-

ma.

8.6. No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 

a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.7. Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 

simples dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do 

ponto 8.1 e do ponto 8.2, deve entregar os originais ou cópias 

autenticadas dos referidos documentos durante o período de 

entrega dos documentos necessários à instrução do processo 

de provimento neste Serviço.

8.8. A falsa declaração ou a apresentação de documento 

falso implica, para além dos efeitos de exclusão ou de não pro-

vimento, a participação à entidade competente para processo 

disciplinar e penal, conforme os casos.

9. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Análise curricular.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto-

maticamente excluído.
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10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — destina-se a avaliar a capacida-

de do candidato para resolver problemas e actuar, assim como 

reagir, em situações do âmbito da respectiva área funcional;

Análise curricular — consiste na apreciação e discussão do 

currículo profissional do candidato, e visa analisar a sua quali-

ficação para o desempenho de determinada função, atendendo-

-se, designadamente, à sua competência profissional e científi-

ca, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, 

genéricas e específicas do lugar a ocupar, bem como o percurso 

profissional, a relevância da experiência adquirida e da for-

mação realizada, o tipo de funções exercidas e a avaliação de 

desempenho obtida.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 10.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 5 valores.

As grelhas classificativas para o concurso que se afixam na 

Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, estão disponíveis para a 

devida consulta.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados da seguinte 

forma:

Prova de conhecimentos = 50%;

Análise curricular = 50%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação dos candidatos têm 

preferência, sucessivamente, os que detenham melhor classi-

ficação obtida na avaliação final do internato médico da área 

funcional a que respeita o procedimento concursal, maior 

antiguidade na categoria, na carreira, da área funcional a que 

respeita o procedimento concursal. Se a situação de igualdade 

de classificação persistir após a aplicação dos critérios anterior-

mente referidos, aplica-se nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 

formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 

públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-

nistrativo n.º 21/2021. 

14. Ordem de provimento

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 39.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção, e formação 

para efeitos de acesso dos trabalhadores dos servicos públicos», 

republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 21/2021, os candidatos aprovados são providos nos lugares 

segundo a ordenação da lista classificativa final. O provimento 

faz-se de acordo com a seguinte ordem:

1) Lugares a preencher por provimento em lugar do quadro;
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2) Lugares a preencher por provimento em contrato adminis-

trativo de provimento.

15. Publicitação das listas, anúncios e informações do concurso

As listas provisória, definitiva, lista classificativa de cada fase 

e lista classificativa final são afixadas na Divisão de Pessoal dos 

Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 

Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, em Macau, e 

disponibilizadas na página electrónica dos Serviços de Saúde, 

em http://www.ssm.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau os anúncios com 

indicação dos locais em que as mesmas se encontram afixadas 

e podem ser consultadas.

O local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção 

são afixados na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situ-

ada no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada 

do Visconde de S. Januário, em Macau, e disponibilizados na 

página electrónica dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.

gov.mo/.

16. Programa das provas

A prova de conhecimentos — a prova escrita abrange o se-

guinte conteúdo:

Conhecimentos médicos no âmbito de medicina familiar.

Durante a prova de conhecimentos, é proibida a consulta 

de quaisquer legislações, livros ou informações de referência, 

através de qualquer forma, nomeadamente o uso de produtos 

electrónicos.

17. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 10/2010 «Regime da carreira médica», com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 18/2020, da Lei n.º 14/2009 «Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, e da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», do 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 «Regulamento 

do Procedimento Concursal da Carreira Médica», do Regu-

lamento Administrativo n.º 17/2012 «Formas de exercício das 

áreas funcionais da carreira médica», e a aplicação comple-

mentar do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021. 

18. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais». 

19. Composição do júri

Presidente: Dr. Pang Heng Va, chefe de serviço de medicina 

familiar.

Vogais efectivos: Dr. Choi Chong Po, médico consultor de 

medicina familiar; e

 Dr.ª Iao Lei Lei, médica consultora de medicina familiar.
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Vogais suplentes: Dr. Lam Su Tong, médico assistente de 

medicina familiar; e

Dr.ª Chan Sio I, médica assistente de medicina familiar.

Serviços de Saúde, aos 13 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 15 277,00)

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Gastr/2022)

Por despacho do signatário, de 5 de Janeiro de 2022, são 

nomeados os membros do júri para a realização do exame de 

avaliação final de graduação em gastroenterologia da Dr.a Lei 

Mio Tim (conforme o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 

Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 

e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Ng Ka Kei, médico consultor de gastrentero-

logia.

Vogais efectivos: Dr. Chan, Hoi-Hung, médico consultor de 

gastrenterologia; e

Dr. Leung Ki, médico assistente de gastrenterologia.

Vogais suplentes: Dr. Shee Va, médico consultor de gastren-

terologia; e

 Dr. Li Tak Ming, médico consultor de medicina interna.

Métodos de prova: A avaliação final consta de uma prova 

curricular, uma prova prática e uma prova teórica,  as três pro-

vas previstas são eliminatórias.

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: 17 e 18 de Fevereiro de 2022.

Local da prova: Sala de reunião do Centro de Telemedicina 

na C1 e Serviço de Gastrenterologia do Centro Hospitalar 

Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora da prova e observações: o horário da 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 

disponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).
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Serviços de Saúde, aos 13 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 288,00)

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA 

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º A01/FAR/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, no Instituto para 

a Supervisão e Administração Farmacêutica, situado na Ave-

nida de Sidónio Pais, n.º 51, Edifício China Plaza, 1.º andar, 

Macau, e publicado na página electrónica deste Instituto, o 

aviso referente à abertura do concurso de acesso, de prestação 

de provas, condicionado aos trabalhadores deste Instituto, nos 

termos definidos na Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras de 

farmacêutico e de técnico superior de saúde), alterada pela Lei 

n.º 18/2020, na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-

balhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 

e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 

um lugar de farmacêutico de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de farmacêutico, provido em regime de contrato administrativo 

de provimento do Instituto para a Supervisão e Administração 

Farmacêutica, com o prazo para a apresentação de candidatu-

ras de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato 

ao da publicação do respectivo anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 

aos 13 de Janeiro de 2022. 

O Director do Serviços, Choi Peng Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Avisos

Torna-se público que,  para a admissão de um estagiário ao 

estágio necessário para ingresso na carreira de técnico supe-

rior de saúde, área funcional laboratorial, para o preenchimen-

to de um lugar vago de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 

1.º escalão (área funcional laboratorial), da carreira de técnico 

superior de saúde, em regime de contrato administrativo de 

provimento do Instituto de Acção Social, foi aberto o concurso 

externo, de prestação de provas, cujo aviso foi publicado no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 

n.º 24, II Série, de 16 de Junho de 2021. A prova de conheci-

mentos (prova escrita), com a duração de três horas, terá lugar 

no dia 19 de Fevereiro de 2022, às 14,00 horas, no auditório da 
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293/2018

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau), sito na Avenida do 

Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 266, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candida-

tos pelas salas, onde os mesmos se devem apresentar para a re-

alização da prova de conhecimentos (prova escrita), bem como 

outras informações de interesse dos candidatos encontram-se 

afixadas no quadro de anúncios do Instituto de Acção Social, 

sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, podendo ser con-

sultadas no local indicado dentro do horário de expediente (de 

segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas, e sexta-feira das 

9,00 às 17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas deste 

Instituto (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção dos Serviços 

de Administração e Função Pública (http://www.safp.gov.mo).

Instituto de Acção Social, aos 13 de Janeiro de 2022.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de um lugar vago do quadro de técnico superior de 2.ª 

classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área jurídica, 

do Instituto de Acção Social, e dos que vierem a verificar-se, 

neste Instituto, até ao termo da validade do concurso, aberto 

por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 de Junho de 2021, 

a entrevista de selecção, com a duração de 25 minutos, terá 

lugar no dia 28 de Janeiro de 2022, e será realizada na sede do 

Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, 

Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 

candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 

de selecção, bem como outras informações de interesse dos 

candidatos, encontram-se afixadas no quadro de anúncios da 

sede do Instituto de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, 

n.º 6, Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro 

do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00 

às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como 

nas páginas electrónicas deste Instituto (http://www.ias.gov.

mo) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 

Pública (http://www.safp.gov.mo).

Instituto de Acção Social, aos 30 de Dezembro de 2021.

O Presidente do Instutito, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-

to, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
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54/GM/97

Entidade beneficiária
Data da 

atribuição dos 

apoios

Montante

subsidiado

(MOP)

Finalidade

Associação dos Empregados das Entidades 

de Utilidade Pública de Macau

10/1/2022 25,000 2 0 21

Apoio financeiro para custear parcialmente as 

despesas com a realização do «Torneio de Ami-

zade da Taça de Telecomunicações 2021».

Executivo n.º 293/2018, vem a Direcção dos Serviços de Cor-

reios e Telecomunicações publicar a lista dos apoios concedi-

dos no 4.º trimestre de 2021:

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 

11 de Janeiro de 2022.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 23/2017, se encontra afixada na Direcção dos Serviços de 

Cartografia e Cadastro, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, 

Edifício CEM, 6.º andar, Macau, podendo ser consultadas no 

local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a 

quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; 

sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), 

e disponibilizada na página electrónica destes Serviços (http://

www.dscc.gov.mo) e da Direcção dos Serviços de Administra-

ção e Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista classifi-

cativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candida-

tos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 

preenchimento de dois lugares vagos de topógrafo de 2.ª classe, 

1.º escalão, da carreira de topógrafo, do quadro do pessoal da 

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, e dos que 

vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 

do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II Série, de 14 

de Abril de 2021.

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 13 de 

Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Vicente Luís Gracias.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

 

 $1,337.00

 

23/2017

14/2016

http://www.dscc.gov.mo http://

www.safp.gov.mo

 

 $1,496.00
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1 002/2022

Clube de Esportes e Re-

crea  ção Cultural Qiu Jin

Qiu Jin Cultural Recre a-

tion and Sports Club

Qiu Jin

25

38 E

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

2. 

3. 

4. 65

8

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

$1,984.00

(Custo desta publicação $1 984,00)

    

 

1 001/2022
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Macao Chinese Fi lm 

and Television Development Promotion 

Association

8 W
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 $3,110.00

(Custo desta publicação $ 3 110,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2022/ASS/M1 1

 

175

19 G
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 Juliana Maria Carvalho

      Cardoso

 $2,339.00

(Custo desta publicação $ 2 339,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2022/ASS/M1 3

S T E A M S T E A M

Science Technology

Engineering Art

Mathematics

11 E

STEAM

 Juliana Maria Carvalho

      Cardoso

 $2,063.00

(Custo desta publicação $ 2 063,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

STEAM

2022/ASS/M1 2
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STEAM

ST EA M

STEAM

S T E A M

11 E

STEAM

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $1,958.00

(Custo desta publicação $ 1 958,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

11/2021

1

36

 

Associação Internacional de Gestão de 

Instalações de Macau AIGIM

M a c a o I n t e r n a t i o n a l 

Facility Management Association

MIFMA

 175

9
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 $3,518.00

(Custo desta publicação $ 3 518,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Intercâmbio dos 
Chineses Ultramarinos e Étnicos da 

América de Macau

Certifico, para efeitos de publicação, que 

no dia 10 de Janeiro de 2022, foi deposita-

do, neste Cartório, um exemplar do acto 

constitutivo e estatutos da associação com 

a denominação em epígrafe, arquivado sob 

o n.º 1 do Maço n.º 1/2022 de Depósito de 

Associações e Fundações, cujos estatutos 

se regulam pelos artigos em anexo.

;

Associação de Intercâmbio 

dos Chineses Ultramarinos e Étnicos da 

América de Macau

M a c a u A m e r i c a s 

Overseas and Ethnic Chinese Interflow 

Association

335

341 15 S

 

 

i

i i

i i i

iv
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i

i i

i i i

iv

v

i

i i

i i i

 

Cartório Privado, em Macau, aos 10 de 

Janeiro de 2022. — O Notário, Marcelo 
Poon.

 $3,995.00

(Custo desta publicação $ 3 995,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Intercâmbio 
Cultural dos Juventudes Europeus 

de Macau

2022/ASS/M1 5

Associação da Juventude Europeia 

d e M a c a u A J E M

M a c a o  A s s o c i a t i o n 

o f E u r o p e a n Yo u t h

MAEY

12
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1. 

2. 

/

1. /

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $2,615.00

(Custo desta publicação $ 2 615,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2022/ASS/M1 4

 Juliana Maria Carvalho  

 Cardoso

 $512.00

(Custo desta publicação $ 512,00)
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CARTÓRIO PRIVADO 

MACAU

  

CERTIFICADO

1/2022

1

1

A s-

sociação de Hotéis de Macau

Macau Hotel Association

 

Associação de Hotéis de Macau

Associação de Hotéis de 

Macau Macau Hotel As-

sociat ion

2-4

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. Full Member

2. Associate Member

1. 

2. 

3. 

4. 

3 4

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3.  

4. 

1. 

2. 

3. 



804    3   2022  1  19 

1.  

2. 

 

 $5,577.00

(Custo desta publicação $ 5 577,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 

MACAU

  

CERTIFICADO

3

1/2022

1

Certifico, que o presente documento 

de 3 folhas, está conforme o original do 

exemplar dos estatuto da associação deno-

minada “ ”, depo-

sitado neste Cartório, sob o n.º 1 no maço 

n.º 1/2022 de documentos autenticados de 

constituição de associações e de instituição 

de fundações e suas alterações.

 

Cartório Privado, em Macau, aos 7 de 

Janeiro de 2022. — O Notário, Cheong 
Kuai Hong.

 $749.00

(Custo desta publicação $ 749,00)
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 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

印 務 局
Imprensa Oficial
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