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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 18/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos das 
alíneas 2) e 3) do n.º 5 e do n.º 7 do Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 303/2008, o Chefe do Executivo manda:

1. É exonerado, a seu pedido, Ng Chio Wai do exercício de 
funções de coordenador-adjunto do Conselho Consultivo de 
Serviços Comunitários das Ilhas.

2. É nomeado Ng Hong Kei como coordenador-adjunto do 
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários das Ilhas, até 
29 de Janeiro de 2023.

3. É nomeada Si Lai Kuan como membro do Conselho Con-
sultivo de Serviços Comunitários das Ilhas, até 29 de Janeiro 
de 2023.

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

8 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 6/2022

Considerando que o Comité de Segurança Marítima da 
Organização Marítima Internacional (OMI) adoptou, em 25 
de Novembro de 2016, através da resolução MSC.411(97), e 
em 24 de Maio de 2018, através da resolução MSC.441(99), as 
emendas ao Código Internacional para a Construção e Equipa-
mento de Navios que Transportam Gases Liquefeitos a Granel 
(Código IGC), e que tais emendas entraram em vigor na ordem 
jurídica internacional, incluindo a Região Administrativa 
Especial de Macau, em 1 de Janeiro de 2020;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos da alínea 1) 
do artigo 5.º e do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação 
e formulário dos diplomas): 

— as referidas emendas adoptadas pelo Comité de Segurança 
Marítima da OMI através da resolução MSC.411(97), nos seus 
textos autênticos em línguas chinesa e inglesa; 

— as referidas emendas adoptadas pelo Comité de Segurança 
Marítima da OMI através da resolução MSC.441(99), nos seus 
textos autênticos em línguas chinesa e inglesa.

O Código IGC encontra-se publicado no Suplemento do 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 18/2022號行政長官批示

303/2008

 

第 6/2022號行政長官公告

M S C.411 9 7

MSC.441 99

IGC

3/1999

MSC.411 97

MSC.441 99

IGC 116/2015
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II Série, n.º 32, de 14 de Agosto de 2015, através do Aviso do 
Chefe do Executivo n.º 116/2015.

Promulgado em 8 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

––––––––––
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7/2022

M SC.393 95

3/1999

MSC.393 95

Aviso do Chefe do Executivo n.º 7/2022

Considerando que, em 11 de Junho de 2015, o Comité de 
Segurança Marítima da Organização Marítima Internacional 
(OMI), através da resolução MSC.393(95), adoptou emendas 
ao Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel 
(Código IMSBC), e que tais emendas entraram em vigor na ordem 
jurídica internacional, incluindo a Região Administrativa 
Especial de Macau, em 1 de Janeiro de 2017;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos da alínea 
1) do artigo 5.º e do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publi-
cação e formulário dos diplomas), as referidas emendas adop-
tadas pelo Comité de Segurança Marítima da OMI através da 
resolução MSC.393(95), nos seus textos autênticos em línguas 
chinesa e inglesa.
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O Código IMSBC encontra-se publicado no 2.º Suplemento 
do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
II Série, n.º 18, de 6 de Maio de 2016, através do Aviso do Chefe 
do Executivo n.º 31/2016.

Promulgado em 8 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

31/2016

 

––––––––––
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Extractos de despachos

Por despacho da chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, 
de 18 de Janeiro de 2022:

Pou Ma Lei — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, para o exercício de funções 
no Gabinete do Chefe do Executivo, bem como alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.a do referido contrato ascen-
dendo a técnica superior de 1.a classe, 1.º escalão, índice 485, 
a partir de 7 de Abril de 2022, 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 Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, 
conjugados com o n.º 12 do artigo 19.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/1999 (Estatuto do Gabinete do Chefe do 
Executivo e dos Secretários), em vigor.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 10 de 
Fevereiro de 2022:

Cheong Chok Man — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como director da Direcção dos Serviços 
de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, nos 
termos das disposições conjugadas dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal 
de Direcção e Chefia), 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), e do n.º 1 do artigo 3.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 20/2018 (Organização e fun-
cionamento da Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas 
e Desenvolvimento Regional), por possuir experiência e 
capacidade profissional adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 15 de Março de 2022.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 11 de Fevereiro de 
2022. — A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

批 示 摘 錄

12/2015

 

14/1999

485

15/2009

26/2009

20/2018

–––––––
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行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

600

15/2009 26/2009

–––––––

 

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 40/2022號經濟財政司司長批示

2/2021

6/1999

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 20 de Janeiro de 2022:

Ng Chon Fat — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, para o exercício das funções de técnico superior 
assessor, 2.º escalão, no Gabinete do Secretário para a 
Administração e Justiça, nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do 
artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e 
dos Secretários, em vigor, a partir de 24 de Fevereiro de 2022.

Sou Wang — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, a partir de 24 de Fevereiro de 2022, para o exercício 
de funções no Gabinete do Secretário para a Administração 
e Justiça, que passará a exercer as funções de técnico superior 
assessor, 1.º escalão, índice 600, no mesmo Gabinete, a 
partir de 23 de Fevereiro de 2022, nos termos dos n.os 1, 2 e 
5 do artigo 18.º e do n.º 12 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete 
do Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 26 de Janeiro de 2022:

He Sin Tong, intérprete-tradutora principal, 1.º escalão, do 
Gabinete do Procurador — prorrogada a requisição, pelo 
período de um ano, para o exercício de funções na mesma 
categoria, no Gabinete do Secretário para a Administração 
e Justiça, nos termos dos n.os 1, 2 e 7 do artigo 18.º do Esta-
tuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
conjugados com o artigo 34.º do Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau, em vigor, a partir de 
25 de Março de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 7 de Fevereiro de 2022:

Wong Pou Ieng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como directora dos Serviços de Identificação, 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 18 de Março de 2022, 
por possuir experiência e capacidade profissionais adequadas 
para o exercício das suas funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 9 
de Fevereiro de 2022. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi Long.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 40/2022

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 do Regulamento Administrativo 
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85/2021 181/2019

43/2021

 

第 41/2022號經濟財政司司長批示

2/2021

6/1999

85/2021 181/2019

87/89/M

a

 

–––––––

 

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 13/2022號保安司司長批示

87/89/M

n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), alterado e republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 2/2021, do n.º 1 da Ordem Exe-
cutiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, 
bem como da alínea 4) do n.º 2 e do n.º 4 do artigo 4.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 43/2021 (Fundo de Turismo), o 
Secretário para a Economia e Finanças manda: 

1. É nomeada Chan Chee Kwan como membro suplente, em 
representação da Direcção dos Serviços de Finanças, do Con-
selho Administrativo do Fundo de Turismo, em substituição de 
Un Sio Chou.

2. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publica-
ção, e produz efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2022.

7 de Fevereiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 41/2022

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 do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), alterado e republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 2/2021, do n.º 1 da Ordem Exe-
cutiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, 
bem como da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 30.º do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É renovada a comissão eventual de serviço de Chui Lok I 
para desempenhar funções no Departamento de Comunicação 
Global do Secretariado das Nações Unidas, em Nova Iorque, 
Estados Unidos da América, pelo período de um ano, a partir 
de 28 de Fevereiro de 2022.

2. Cabe à Direcção dos Serviços de Turismo suportar os en-
cargos com os descontos para efeitos de assistência na doença 
e de regime de previdência, na parte respeitante à entidade 
patronal.

9 de Fevereiro de 2022.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 9 
de Fevereiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng. 

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 13/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do artigo 30.º do n.º 1 da alínea a), n.os 6 e 7 do Estatuto dos 
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a

57/99/M

a 86/2021

182/2019

14/2009

510

 

–––––––

 

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 6/2022號運輸工務司司長批示

92/2008

 

第 7/2022號運輸工務司司長批示

93.30

Macao Baptist Church

104.50

Trabalhadores da Administração Pública de Macau, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, do 
artigo 118.º do n.º 2 da alínea a) do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro, conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 182/2019, 
alterada pela Ordem Executiva n.º 86/2021, o Secretário para a 
Segurança manda:

A remuneração mensal do nomeado, em comissão eventual 
de serviço, Chao Teng Hin Filipe, para desempenhar funções 
no Gabinete de Singapura da Interpol, é correspondente ao 
índice 510 da tabela indiciária de vencimentos da Administra-
ção Pública constante do Mapa I do Anexo I da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
cabendo à Polícia Judiciária suportar a respectiva remuneração 
e os encargos com os descontos reportados ao vencimento de 
origem, para efeitos de assistência na doença e de regime de 
previdência, na parte respeitante à entidade patronal, produz 
efeitos desde 22 de Outubro de 2021.

7 de Fevereiro de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 7 de Fevereiro 
de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES 

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 6/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da alí-
nea 4) do n.º 2 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 92/2008, o 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas manda:

Único — É renovada, a partir de 1 de Abril de 2022, a no-
meação de Chong Coc Veng e Tse Ka Ming como membros da 
Comissão para Aprovação de Marcas e Modelos de Veículos 
Motorizados, pelo período de dois anos.

4 de Fevereiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 7/2022

1. Por despacho do então Encarregado do Governo, de 29 de 
Agosto de 1973, publicado no Boletim Oficial de Macau n.º 36, 
de 8 de Setembro de 1973, através de extracto da Comissão 
de Terras, foi autorizada a troca simples de uma parcela de 
terreno com a área de 93,30 m2, destinada ao alargamento da 
Calçada do Monte, pertencente à «Macao Baptist Church», por 
outra do Estado, com a área de 104,50 m2, para a rectificação 
do arruamento do Caminho dos Artilheiros.
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93.30 Macao 

Baptist Church The Foreign 

Mission Board of the Southern Baptist Convention

Repartição Provincial dos Serviços de Finanças 150

101 101 151 2 3

93.30

663.31

B-38 191 14409

B-47 42 21076

4831/1994

93

27 B1 B-27 62

10054 T he 

Foreign Mission Board of the American Southern Baptist 

Convention F-3 112 1860

66 B2 B-22 225

5305

G-6 116 6320

104.50

119 10054

14409

T he 

Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention

The Foreign Mission Board of the American 

Southern Baptist Convention

14409 Primeira Igreja Baptista de Macau

International Mission Board of the 

Southern Baptist Convention

5305

10054 Associação dos 

Cristãos em Acção

International Mission Board of the Southern Baptist 

2. Sucede que não foram mencionados no sobredito despacho 
os números de descrição das parcelas de terreno em causa na 
Conservatória do Registo Predial (CRP), ou a sua omissão, 
assim como o respectivo regime jurídico, sendo que, por lapso, 
refere-se que o terreno com a área de 93,30 m2 pertencia à 
«Macao Baptist Church», quando de facto pertencia à «The 
Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention».

3. Por seu turno, a escritura pública do contrato de troca de 
19 de Dezembro de 1973, autorizada pelo sobredito despacho 
de 29 de Agosto de 1973, exarada a fls. 101 a 101 verso do livro 
n.º 150 e de fls. 2 a 3 do livro n.º 151 da então Repartição Pro-
vincial dos Serviços de Finanças, identifica a parcela de terreno 
com a área de 93,30 m2 como parte do terreno com a área de 
663,31 m2, descrito na CRP sob o n.º 14 409 a fls. 191 do livro 
B-38, em regime de propriedade perfeita, do qual foi posterior-
mente desanexada e descrita em separado sob o n.º 21 076 a fls. 42 
verso do livro B-47.

4. Contudo, conforme consta da planta n.º 4 831/1994, 
emitida em 4 de Janeiro de 2022, pela Direcção dos Serviços 
de Cartografia e Cadastro (DSCC), anexa ao presente despa-
cho e do qual faz parte integrante, a referida parcela, com a 
área arredondada para 93 m2, é constituída por duas parcelas, 
uma com a área de 27 m2, assinalada com a letra «B1», que faz 
parte do prédio, foreiro ao Estado, descrito sob o n.º 10 054 a 
fls. 62 do livro B-27, cujo domínio útil se encontra inscrito a favor 
de «The Foreign Mission Board of the American Southern 
Baptist Convention», sob o n.º 1 860 a fls. 112 do livro F-3, e 
outra com a área de 66 m2, assinalada com a letra «B2», que faz 
parte integrante do prédio descrito sob o n.º 5 305 a fls. 225 do 
livro B-22, inscrito, em regime de propriedade perfeita, a favor 
da mesma entidade, sob o n.º 6 320 a fls. 116 verso do livro G-6.

5. Por sua vez, a parcela de terreno do Estado com a área de 
104,50 m2, rectificada para 119 m2, cedida em troca, foi errone-
amente anexada à descrição n.º 14 409, quando deveria ter sido 
anexada à descrição n.º 10 054.

6. No entanto, a «The Foreign Mission Board of the Southern 
Baptist Convention», também designada por «The Foreign 
Mission Board of the American Southern Baptist Convention», 
através de escritura pública, outorgada em 28 de Setembro de 
1995, vendeu o terreno descrito na CRP sob o n.º 14 409 à 
«Primeira Igreja Baptista de Macau».

7. Por outro lado, a mesma entidade, agora denominada 
«International Mission Board of the Southern Baptist Con-
vention», transmitiu em 30 de Setembro de 2013 os terrenos 
descritos sob o n.º 5 305, em regime de propriedade perfeita, e 
sob o n.º 10 054, em regime de aforamento, à «Associação dos 
Cristãos em Acção», cujo registo foi recusado pela CRP com 
fundamento nas inexactidões acima referidas.

8. Nestas circunstâncias, importa rectificar o erro constante 
da escritura pública de 19 de Dezembro de 1973, que terá resul-
tado do facto de o terreno nela mencionado pertencer à mesma 
entidade e estar localizado no mesmo arruamento, a Calçada 
do Monte, de forma a viabilizar a regularização dos registos 
correspondentes aos mencionados prédios.

9. Tendo em conta que entretanto foram realizadas transmis-
sões de parte do terreno, a escritura de rectificação deverá ser 
outorgada por «International Mission Board of the Southern 
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Convent ion Pr imeira Igreja Bapt ista de Macau

Associação dos Cristãos em Acção

R e p a r t i ç ã o 

Provincial dos Serviços de Finanças 150 101

101 151 2 3

93.30

93 663.31

B-38 191 14409

B-47 42

21076

27

4831/1994 B1

B-27 62 10054

Fazenda Nacional

66 B2

B-22 225 5305

104.31

119 C

B-27 62 10054

 

Baptist Convention», «Primeira Igreja Baptista de Macau» e 
«Associação dos Cristãos em Acção».

Assim,

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, o Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É autorizada a rectificação da escritura pública de contra-
to de troca simples, outorgada em 19 de Dezembro de 1973, na 
então Repartição Provincial dos Serviços de Finanças, exarada 
de fls. 101 a 101 verso do livro n.º 150 e de fls. 2 a 3 do livro n.º 151, 
no sentido de passar a constar o seguinte:

1) Que a parcela de terreno com a área de 93,30 m2, ora arre-
dondada para 93 m2, que a segunda outorgante cede, por troca, 
à primeira outorgante, para integração no domínio público, 
não faz parte integrante do terreno com a área de 663,31 m2, 
descrito na CRP sob o n.º 14 409 a fls. 191 do livro B-38, do 
qual foi desanexada e descrita em separado sob o n.º 21 076 a 
fls. 42 verso do livro B-47;

2) Que a referida parcela de terreno é constituída por duas 
parcelas, uma com a área de 27 m2, situada na Calçada do 
Monte, sem número, assinalada com a letra «B1» na planta 
n.º 4 831/1994, emitida em 4 de Janeiro de 2022, pela DSCC, 
com as confrontações na mesma indicadas, que faz parte inte-
grante do terreno descrito na mencionada Conservatória sob 
o n.º 10 054 a fls. 62 do livro B-27, foreiro ao Estado (então 
Fazenda Nacional), e outra com a área de 66 m2, situada na 
Calçada do Monte, sem número, assinalada na referida planta 
com a letra «B2» e com as confrontações nela mencionadas, 
que faz parte integrante do terreno, em regime de propriedade 
perfeita, descrito sob o n.º 5 305 a fls. 225 do livro B-22;

3) Que a parcela de terreno com a área de 104,31 m2, ora 
rectificada para 119 m2, assinalada com a letra «C» na mesma 
planta, com as confrontações nela indicadas, é cedida, em troca, 
pela primeira outorgante à segunda outorgante, em regime de 
aforamento, para ser anexada ao terreno descrito na CRP sob 
o n.º 10 054 a fls. 62 do livro B-27, no mesmo regime.

2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

 10 de Fevereiro de 2022.

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

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 10 de Fevereiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling. 
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COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 6 de Janeiro de 2022:

Kong Sut Ieng — nomeada, em comissão de serviço, pelo período 
de um ano, técnica superior assessora principal, 1.º escalão, 
nos termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, 
n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, altera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, a partir de 
1 de Fevereiro de 2022, indo ocupar um dos lugares referidos 
no anexo ao citado regulamento administrativo.

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 24 de Janeiro de 2022:

Kuan Chon Kit — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como técnico superior assessor, 3.º escalão, nos 
termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 4/2012, e 30.º, n.º 1, e 32.º, 
n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, a partir de 4 
de Maio de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 27 de Janeiro de 2022:

Lai Kit Chi — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Declaração de Bens 
Patrimoniais e Interesses deste Comissariado, nos termos 
dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 3/2013, e 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 15 de Abril 
de 2022, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das suas funções.

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 7 de Fevereiro de 2022:

Kuong Choi Fan — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Gestão Financeira 
deste Comissariado, nos termos dos artigos 16.º e 30.º 
da Lei n.º 10/2000, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 3/2013, e 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, a partir de 26 de Março de 2022, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções.

Lok Cheng Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para técnica superior assessora, 3.º escalão, 
nos termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, do Re-
gulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 3/2013, 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, 
da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis 

廉 政 公 署

批 示 摘 錄

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

26/2009

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

26/2009

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015
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–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

13/2021

25/2008

21/2001

20921

25/2008

21/2001

15/2009

––––––––––

附件

20921

20921

n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º e 7.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 24 
de Janeiro de 2022.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 10 de Fevereiro de 
2022. — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 21 de Janeiro de 2022:

Wong Weng Meng, subintendente alfandegário n.º 20921 — 
nomeado, em comissão de serviço, pelo período de um ano, 
chefe da Divisão de Fiscalização Alfandegária de Macau 
dos Serviços de Alfândega, nos termos da alínea 2) do n.º 3 
do artigo 2.º, dos artigos 4.º, 5.º e 10.º e do n.º 1 do artigo 25.º 
e do artigo 34.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do artigo 2.º, n.º 2 
do artigo 3.º, dos artigos 5.º e 7.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, do artigo 31.º e do n.º 3 do artigo 32.º da 
Lei n.º 13/2021, e da alínea 1) do n.º 2 do artigo 15.º e do n.º 1 
do artigo 32.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2001, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 25/2008, a 
partir de 10 de Março de 2022.

O nomeado ocupa o lugar de chefia criado pelo alínea 1) do 
n.º 2 do artigo 15.º e pelo n.º 1 do artigo 32.º do Regulamento 
Administrativo n.º 21/2001, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 25/2008.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada, em anexo, a nota relativa aos respectivos fundamentos e 
aos currículos académico e profissional do nomeado.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos de nomeação do subintendente alfandegário 
n.º 20921 — Wong Weng Meng para exercer o cargo de chefe 
da Divisão de Fiscalização Alfandegária de Macau dos Servi-
ços de Alfândega da RAEM:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo de chefe do da Divisão de Fiscalização 
Alfandegária de Macau por parte do subintendente alfande-
gário n.º 20921 — Wong Weng Meng, o que se demonstra pelo 
curriculum vitae seguinte.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela ESFSM;

— Licenciatura em Direito pela Universidade da Ciência 
Política e Direito da China.
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1992 1 16

2001 11 1 2004 3 8

2004 3 9 2008 9 21

2016 2 1 2016 9 30

2016 10 12 2021 3 9

2021 3 10

奬

1993 2001 2014 奬

2000 奬

2002

12/2015

200011

–––––––

 

立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

12/2015 14/2009

Alberto Xeque do Rosário 12/2015

14/2009

Currículo profissional:

— Ingresso na ex-PMF, em 16 de Janeiro de 1992;

— Chefe do Posto Alfandegário do Porto Exterior, de 1 de 
Novembro de 2001 a 8 de Março de 2004;

— Adjunto do Chefe da Divisão Técnica e de Contencioso, 
de 9 de Março de 2004 a 21 de Setembro de 2008;

— Chefe do Gabinete de Planeamento e Coordenação da 
Divisão de Apoio ao Ensino da Direcção de Ensino da Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau, em regime de 
requisição, de 1 de Fevereiro de 2016 a 30 de Setembro de 2016;

— Chefe da Divisão de Fiscalização Alfandegária de Macau, 
de 12 de Outubro de 2016 a 9 de Março de 2021;

— Chefe da Divisão de Fiscalização Alfandegária das Ilhas, 
desde 10 de Março de 2021 até ao presente.

Louvor:

— Em 1993, 2001 e 2014, foram-lhe concedidos, três louvores 
individuais, um louvor colectivo em 2000; 

— Em 2002, foi-lhe concedido um elogio individual. 

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 24 de Janeiro de 2022:

Tze Sio Kin, auxiliar, n.º 200011, 2.º escalão, destes Serviços — 
alterado o respectivo contrato administrativo de provimento 
para contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção de três anos, nos termos da alínea 1) do n.º 2 do artigo 
6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), vigente, a partir de 7 de Janeiro de 2022. 

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 9 de Fevereiro de 2022. — A 
Subdirectora-geral, Chau Kin Oi, superintendente-geral alfan-
degária.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extractos de deliberações

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 18 de Janeiro de 2022:

Kong Ian I Graça — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para intérprete-tradutora chefe, 2.º escalão, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
em conjugação com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 
n.º 14/2009, na redacção vigente, a partir de 25 de Março de 
2022.

Alberto Xeque do Rosário — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
sem termo progredindo para técnico especialista, 2.º escalão, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
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12/2015 14/2009

12/2015

14/2009

–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

 

姓名 職程及職級 職階

聲 明

a

em conjugação com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 
n.º 14/2009, na redacção vigente, a partir de 4 de Março de 
2022.

Cheong Ian Kit — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento de longa duração 
progredindo para auxiliar, 2.º escalão, nestes Serviços, nos 
termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em conjugação com 
a alínea 1) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, na 
redacção vigente, a partir de 2 de Março de 2022.

Cheang Kim Fong e Ho Sok I — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
progredindo para auxiliares, 2.º escalão, nestes Serviços, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em conjugação 
com a alínea 1) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, na 
redacção vigente, a partir de 2 de Março de 2022.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 8 de Feve-
reiro de 2022. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despachos do presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 14 de Janeiro de 2022:

Chan Ka Man, adjunta-técnica de 1.a classe, 1.º escalão, em re-
gime de contrato administrativo de provimento, deste Gabi-
nete — alterado para contrato administrativo de provimento 
de longa duração, pelo período de três anos, nos termos dos 
artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, de 17 de 
Agosto, desde 17 de Novembro de 2021.

Os contratos administrativos de provimento dos trabalhadores 
abaixo mencionados, deste Gabinete — alterados para 
contratos administrativos de provimento de longa dura-
ção, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei 
n.º 12/2015, de 17 de Agosto, desde 19 de Novembro de 
2021:

Nome Carreira e categoria Escalão

Lio Hak Kin Adjunto-técnico de 1.ª classe 1.º

Loi Wai Tong Adjunto-técnico de 1.ª classe 1.º

Ng Si Tong Adjunta-técnica de 2.ª classe 2.º

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que, Armando Jose de 
Jesus Bernardes, escrivão judicial especialista, 4.º escalão, do 
quadro do pessoal do Juízo de Instrução Criminal do Tribunal 
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Armando Jose de Jesus Bernardes

–––––––

 

檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

13/1999

聲 明

António Manuel de Araújo Barrias

c

–––––––

 

Judicial de Base, desligar-se-á do serviço, para efeitos de apo-
sentação voluntária, nos termos do artigo 263.º, n.º 1, alínea a), 
do ETAPM, vigente, a partir de 22 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
11 de Fevereiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 24 de Janeiro 
de 2022:

He Sin Tong, intérprete-tradutora principal, 1.º escalão, do 
quadro do pessoal deste Gabinete — renovada a sua requi-
sição, por mais um ano, para exercer funções no Gabinete 
do Secretário para a Administração e Justiça, nos termos do 
artigo 34.º do ETAPM, vigente, a partir de 25 de Março de 
2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Procurador, de 27 de Janeiro 
de 2022:

Leong I Cheng e Fong Sao Chi, classificadas em 11.º e 16.º lugares 
na lista de classificação final dos formandos do curso de ha-
bilitação para ingresso nas carreiras de oficial de justiça ju-
dicial e de oficial de justiça do Ministério Público, publicada 
no Boletim Oficial da RAEM n.º 51/2019, II Série, de 18 de 
Dezembro — nomeadas, provisoriamente, escrivãs do Mi-
nistério Público auxiliares, 1.º escalão, da carreira de oficial 
de justiça do Ministério Público, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, 
do Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Organização e 
funcionamento do Gabinete do Procurador), conjugado com o 
artigo 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente, a partir de 9 de Fevereiro 
de 2022 e 14 de Fevereiro de 2022, respectivamente.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Cheok Soi Wan, téc-
nica superior de 2.ª classe, 3.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, deste Gabinete, ces-
sou as suas funções, a seu pedido, a partir de 1 de Fevereiro de 
2022.

— Para os devidos efeitos se declara que António Manuel de 
Araújo Barrias, escrivão do Ministério Público especialista, 4.º 
escalão, em regime de contrato individual de trabalho, cessa as 
suas funções, por atingir o limite de idade, nos termos do ar-
tigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, a partir de 12 de 
Fevereiro de 2022.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 10 de Fevereiro de 2022. — O 
Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.
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新 聞 局

批 示 摘 錄

a

14/2009

12/2015

660

–––––––

 

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

83/2007

–––––––

 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 2 de De-
zembro de 2021:

Filipe Luis Chan, intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, 
da DSAFP — requisitado, pelo período de um ano, como 
intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, neste Gabinete, nos 
termos do artigo 34.º do ETAPM, vigente, a partir de 1 de 
Fevereiro de 2022.

Por despacho da directora do Gabinete, de 28 de Janeiro 
de 2022:

Lei Weng Tong, candidata classificada em primeiro lugar no 
concurso a que se refere a lista inserta no Boletim Oficial 
da RAEM n.º 2/2022, II Série, de 12 de Janeiro — nomeada, 
provisoriamente, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
do quadro do pessoal deste Gabinete, nos termos dos artigos 
20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente, a partir 
de 16 de Fevereiro de 2022.

Por despacho da directora do Gabinete, de 4 de Fevereiro 
de 2022:

Mui Chong Meng, técnico superior assessor, 3.º escalão — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo ascendendo a técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, neste 
Gabinete, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), 2, 3 e 4, 
da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), vigente, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a 
partir da data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 8 de Fevereiro de 
2022. — A Directora do Gabinete, Chan Lou.

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 6 de 
Janeiro de 2022: 

Iao Hin Chit — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como coordenador-adjunto do Gabinete para a 
Protecção de Dados Pessoais, nos termos das disposições 
conjugadas dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), 
e do n.º 4 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 83/2007, por 
possuir experiência e capacidade profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 13 de Março 
de 2022.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 7 de Feve-
reiro de 2022. — O Coordenador do Gabinete, Yang Chongwei.
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澳 門 特 別 行 政 區 

公 共 資 產 監 督 規 劃 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

200

–––––––

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

83453

a

a

450 2/2011

1/2014

35467

a

a

GABINETE PARA O PLANEAMENTO DA SUPERVISÃO 

DOS ACTIVOS PÚBLICOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 31 de Janeiro de 2022:  

Lei Io Fat — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para motorista de ligeiros, 5.º escalão, índice 200, neste 
Gabinete, nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 3), 
3 e 4, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos), em vigor, e 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), a partir de 31 de Janeiro de 2022.

–––––––

Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Pú-
blicos da Região Administrativa Especial de Macau, aos 9 de 
Fevereiro de 2022. — A Coordenadora do Gabinete, Chan Hoi 
Fan.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 24 de Janeiro de 2022:

1. Fong Soi Chu, adjunta-técnica especialista principal, 1.º 
escalão, da Direcção dos Serviços de Identificação, com o 
número de subscritor 83453 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, aposen-
tação voluntária por declaração — fixada, com início em 
17 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 450 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 referido estatuto, por contar 36 anos de 
serviço, acrescida do montante relativo a 7 prémios de anti-
guidade, 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. Lee Weng Hong, investigador criminal principal, 4.º escalão, 
da Polícia Judiciária, com o número de subscritor 35467 
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 de-
claração — 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, conju-
gado com o artigo 265.º, n.º 1, alínea a), ambos do referido 
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500 2/2011

1/2014

177040

a

107/85/M

215 2/2011

1/2014

108375

a

107/85/M

250

2/2011 1/2014

176710

a

107/85/M

645

2/2011 1/2014

estatuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida do mon-
tante relativo a 7 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.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 26 de Janeiro de 2022:

1. Ngai Chong Kit, mestre das oficinas navais, 7.º escalão, da 
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
com o número de subscritor 177040 do Regime de Aposen-
tação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com 
o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, 
aposentação por limite de idade — fixada, nos termos do ar-
tigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novem-
bro, com início em 4 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 215 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 22 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 4 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. Au Sau Mui, verificadora de primeira alfandegária, 4.º esca-
lão, dos Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 
108375 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada 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 18 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 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. Lei Ngan, médica consultora, 4.º escalão, dos Serviços de 
Saúde, com o número de subscritor 176710 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço de acor-
do 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 10 de Janeiro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 645 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 esta-
tuto, 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.



3190    7   2022  2  16 

198404

a

107/85/M

 

145 2/2011

1/2014

115401

a

107/85/M

280

2/2011 1/2014

琼

114340

b

107/85/M

250

2/2011 1/2014

115495

b

107/85/M

1. Wai Cheng Kit, assistente técnico administrativo especia-
lista principal, 1.º escalão, do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de subscritor 198404 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de 
acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, ou seja, aposentação por limite de idade — 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 11 de Janeiro de 2022, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 145 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 17 anos de serviço, acrescida do montante relati-
vo a 3 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.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 28 de Janeiro de 2022:

1. Kuok Peng Kun, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
115401 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado 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 corresponden-
te ao índice 280 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. Fan Kit Keng, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
114340 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 corresponden-
te ao índice 250 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. Lam Hon Wai, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
115495 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3191

280

2/2011 1/2014

117552

b

107/85/M

250

2/2011 1/2014

114570

a

107/85/M

280

2/2011 1/2014

1330 43

a

107/85/M

750

2/2011 1/2014

Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 4 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal corresponden-
te ao índice 280 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. Tang Choi Fong, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-
tor 117552 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 corresponden-
te ao índice 250 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. Ho Iong Seng, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
114570 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado 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 corresponden-
te ao índice 280 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. Chan Pou Ha, técnica superior assessora principal, 4.º es-
calão, da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes, exercendo em comissão de serviço o cargo de 
directora, com o número de subscritor 133043 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço de acor-
do 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 15 de Janeiro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 750 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 esta-
tuto, 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.



3192    7   2022  2  16 

109894

a

107/85/M
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2/2011

1/2014

104620

a

107/85/M

 570

2/2011

1/2014

118133

b

107/85/M
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2/2011 1/2014

114510

b

107/85/M

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Leong Kit Hong, técnico superior assessor principal, 2.º esca-
lão, da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, com o 
número de subscritor 109894 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, aposenta-
ção 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 515 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 anti-
guidade, 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. Kuok Ngai Cheng, técnico superior assessor principal, 4.º 
escalão, da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 
com o número de subscritor 104620 do Regime de Aposen-
tação 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 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.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 7 de Fevereiro de 2022:

1. Wong Leng Ha, chefe, 3.º escalão, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, com o número de subscritor 118133 do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do ser-
viço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, 
em vigor, ou seja, aposentação voluntária por requerimen-
to — 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 10 
de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 360 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. Fu Mui I, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 114510 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por re-
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querimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do De-
creto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 
10 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 280 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. Leong Seak Chun, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-
tor 116335 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 15 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 260 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. Wong Iek Chi, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
117960 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 16 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 280 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. Ho Pui Man, guarda principal, 3.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
108855 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 14 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 270 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.
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2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. José Fonseca Pereira, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
50393 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desliga-
do 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 11 de Janeiro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 420 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 re-
ferido estatuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida do 
montante relativo a 7 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.

1. Chan Cheong Chong, guarda de primeira, 4.º escalão, do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública, com o número de 
subscritor 113344 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, 
n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
voluntária por requerimento — 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 8 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 260 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. Pun King Lim, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 117242 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 corresponden-
te ao índice 315 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. Lam Pou Si, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de Po-
lícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
115568 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 7 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal corresponden-
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te ao índice 280 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. Ieong Su Va, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
115118 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desliga-
do do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 14 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 260 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. Tam Tak Meng, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
109487 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 14 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 280 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. Chan Cheok Seng, subchefe, 3.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 113328 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 11 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 310 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.
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1. Lam Kuok Heng, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-
tor 115541 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 15 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 260 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.

Fixação das taxas de reversão

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 27 de Janeiro de 2022:

Chong Sio Mui, médica geral dos Serviços de Saúde, com o 
número de contribuinte 6258873, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 6 de Junho de 2021, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — revogado 
o respectivo despacho referente à fixação da taxa de rever-
são de 28 de Junho de 2021, publicado no Boletim Oficial 
da RAEM n.º 27/2021, II Série, de 7 de Julho, nos termos 
do disposto nos artigos 124.º, 125.º e 127.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, e 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, da mesma lei.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 28 de Janeiro de 2022:

Chan Soi Fong, técnica superior do Gabinete do Presidente do 
Tribunal de Última Instância, com o número de contribuinte 
3016853, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 4 de Janeiro de 2022, 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, corres-
pondentes 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.

Lei Tim, auxiliar do Instituto para os Assuntos Municipais, 
com o número de contribuinte 6025615, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 9 de Janeiro de 2022, 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 
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«Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Espe-
cial», 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.

Chan Sio Kun, auxiliar de serviços gerais dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6026654, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 5 de Janeiro de 2022, 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 70% 
do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 15 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Lau Pui I, técnica superior do Instituto Cultural, com o número 
de contribuinte 6033057, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 15 de Dezembro de 2021, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, alínea 3), 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 
Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», nos ter-
mos dos artigos 14.º, n.os 1 e 2, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Ieong Iok Wun, auxiliar do Instituto para os Assuntos Muni-
cipais, com o número de contribuinte 6056561, cancelada a 
inscrição no Regime de Previdência em 5 de Janeiro de 2022, 
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 Contribuições da RAEM» e da «Conta Espe-
cial», por completar 31 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.

Chan Kong, médico assistente dos Serviços de Saúde, com o 
número de contribuinte 6065447, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 5 de Janeiro de 2022, 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 Contribui-
ções da RAEM», por completar 29 anos de tempo de contri-
buição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, 
n.º 1, do mesmo diploma; e determinado não ter o mesmo 
direito ao saldo da «Conta Especial», nos termos do artigo 
40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento da 
inscrição não corresponder ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.

Fong In Long, escrivão judicial adjunto do Gabinete do Pre-
sidente do Tribunal de Última Instância, com o número de 
contribuinte 6078352, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 4 de Janeiro de 2022, 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 Previ-
dência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 50% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 13 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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Mak Hou Kit, técnico da Direcção dos Serviços para os Assun-
tos de Tráfego, com o número de contribuinte 6123404, can-
celada a inscrição no Regime de Previdência em 5 de Janeiro 
de 2022, 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% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» 
e 50% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 11 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Zélia Cristina Simões Cardoso, docente dos ensinos infantil 
e primário de nível 1 da Direcção dos Serviços de Educa-
ção e de Desenvolvimento da Juventude, com o número 
de contribuinte 6232718, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 30 de Novembro 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.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 31 de Janeiro de 2022:

Vong Chin Hao, inspector escolar da Direcção dos Serviços 
de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com o 
número de contribuinte 3003280, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 9 de Janeiro de 2022, 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 Contribui-
ções da RAEM», por completar 34 anos de tempo de contri-
buição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, 
n.º 1, do mesmo diploma.

Leong Chong Un, assistente técnico administrativo da Direc-
ção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
com o número de contribuinte 3003611, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 4 de Janeiro de 2022, 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 36 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Lei Chon Wa, técnico superior da Direcção dos Serviços de 
Finanças, com o número de contribuinte 3005843, cancela-
da a inscrição no Regime de Previdência em 10 de Janeiro 
de 2022, 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 27 
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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Cristina da Rosa de Sousa Meira, intérprete-tradutora da 
Direcção dos Serviços de Turismo, com o número de con-
tribuinte 3012815, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 4 de Janeiro de 2022, 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 Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por completar 39 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 
mesmo diploma.

Fong Hou, técnico do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, 
com o número de contribuinte 3014419, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 6 de Janeiro de 2022, 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% do saldo 
da «Conta das Contribuições Individuais» e 85% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 20 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Fong Mei Ian, adjunto-técnico da Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes, com o número de con-
tribuinte 3016993, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 5 de Janeiro de 2022, 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 Pre-
vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 76% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 17 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Ho Hao Chong, auxiliar da Direcção dos Serviços de Assuntos 
de Justiça, com o número de contribuinte 6044245, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 11 de Janeiro de 
2022, 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 33 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Arnaldo Ribeiro Ferreira Monteiro, assistente técnico admi-
nistrativo da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau, com o número de contribuinte 6044393, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 11 de 
Janeiro de 2022, 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 Contri-
buições Individuais» e da «Conta Especial», e 88% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 21 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Chan Sai Wo, operário qualificado da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água, com o número de contri-
buinte 6045845, cancelada a inscrição no Regime de Pre-
vidência em 8 de Janeiro de 2022, nos termos do artigo 
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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 34 
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.

Lam Weng Pui, auxiliar do Instituto para os Assuntos Muni-
cipais, com o número de contribuinte 6066621, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 10 de Janeiro de 
2022, 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 Contribuições da RAEM» e da «Conta Espe-
cial», por completar 30 anos de tempo de contribuição no 
Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 
39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Wong Sio Ieng, adjunto-técnico da Direcção dos Serviços de 
Finanças, com o número de contribuinte 6103969, cancela-
da a inscrição no Regime de Previdência em 17 de Janeiro 
de 2022, 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% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» 
e 50% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 12 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Leong Hong In, adjunto-técnico da Direcção dos Serviços de 
Turismo, com o número de contribuinte 6163031, cancela-
da a inscrição no Regime de Previdência em 5 de Janeiro 
de 2022, 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% 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.

Zhang Cuili, auxiliar da Direcção dos Serviços para os Assun-
tos da Sede do Governo, com o número de contribuinte 
6242497, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 4 de Janeiro de 2022, 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, corres-
pondente 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.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 4 de Fevereiro de 2022:

Lei Hou Un, técnico da Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações, com o número de contribuinte 3001791, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 17 de 
Janeiro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei 
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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» e da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 25 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Wong Teng Yin, chefe de departamento da Direcção dos Ser-
viços de Estatística e Censos, com o número de contribuinte 
3013790, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 4 de Janeiro de 2022, 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, corres-
pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais» e da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 32 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Ao Ieong Fok, auxiliar do Instituto para os Assuntos Munici-
pais, com o número de contribuinte 6028320, cancelada a 
inscrição no Regime de Previdência em 13 de Janeiro de 2022, 
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 Especial», e 82% do saldo da «Conta das Contribui-
ções da RAEM», por completar 19 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Krishna Sharan Karki, guarda da Direcção dos Serviços Cor-
reccionais, com o número de contribuinte 6040614, cance-
lada a inscrição no Regime de Previdência em 6 de Janeiro 
de 2022, 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% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» 
e 91% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 22 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma; e determinado não ter o mesmo direito ao saldo 
da «Conta Especial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da 
Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento da inscrição 
não corresponder ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 25/96/M, em vigor.

Ramesh Jung Thapa, guarda da Direcção dos Serviços Cor-
reccionais, com o número de contribuinte 6040690, cance-
lada a inscrição no Regime de Previdência em 7 de Janeiro 
de 2022, 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% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» 
e 91% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 22 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma; e determinado não ter o mesmo direito ao saldo 
da «Conta Especial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da 
Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento da inscrição 
não corresponder ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do De-
creto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.
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Jitendra K C, guarda da Direcção dos Serviços Correccionais, 
com o número de contribuinte 6048518, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 6 de Janeiro de 2022, 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% do saldo 
da «Conta das Contribuições Individuais» e 91% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 22 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma; e deter-
minado não ter o mesmo direito ao saldo da «Conta Espe-
cial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por 
o motivo de cancelamento da inscrição não corresponder ao 
estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, 
em vigor.

Si Fei Lon, auxiliar do Instituto para os Assuntos Municipais, 
com o número de contribuinte 6056642, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 15 de Janeiro de 2022, 
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 Especial», e 82% do saldo da «Conta das Contribui-
ções da RAEM», por completar 19 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Do The Anh, guarda da Direcção dos Serviços Correccionais, 
com o número de contribuinte 6117323, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 12 de Janeiro de 2022, 
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% do sal-
do da «Conta das Contribuições Individuais» e 50% do sal-
do da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 
11 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Nguyen Trong Tuan, guarda da Direcção dos Serviços Correc-
cionais, com o número de contribuinte 6126306, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 12 de Janeiro de 
2022, 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% 
do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e 50% 
do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 11 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Mei Jian, chefe de serviço dos Serviços de Saúde, com o número 
de contribuinte 6164178, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 6 de Janeiro de 2022, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, alínea 3), 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», nos termos do artigo 14.º, n.os 1 e 
2, do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 7 de Fevereiro de 2022:

Yukta Bhandari, guarda da Direcção dos Serviços Correc-
cionais, com o número de contribuinte 6040541, cancelada 
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a inscrição no Regime de Previdência em 7 de Janeiro de 
2022, 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% 
do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e 91% 
do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 22 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma; e determinado não ter o mesmo direito ao saldo 
da «Conta Especial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da 
Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento da inscrição 
não corresponder ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do De-
creto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.

Iu Choi Fong, técnica superior da Direcção dos Serviços 
de Protecção Ambiental, com o número de contribuinte 
6079464, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 19 de Janeiro de 2022, 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 50% do saldo da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por completar 13 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 
mesmo diploma.

Leong Lai Cheng, adjunto-técnico da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, com o número de 
contribuinte 6156469, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 13 de Janeiro de 2022, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, alínea 3), 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 Contribui-
ções da RAEM», nos termos do artigo 14.º, n.os 1 e 2, do 
mesmo diploma.

Por despachos da presidente do Conselho de Administra-
ção, de 4 de Fevereiro de 2022:

Lei I Fan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo para 
adjunta-técnica principal, 2.º escalão, índice 365, neste Fun-
do, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 
4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 1 
de Janeiro de 2022.

Leong Weng Yee e Ng Sao Man — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento sem termo para adjuntas-técnicas especialistas, 3.º 
escalão, índice 430, neste Fundo, nos termos dos artigos 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carrei-
ras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir de 2 de Janeiro de 2022.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 10 de Fevereiro de 2022. — A Presi-
dente do Conselho de Administração, Ermelinda M. C. Xavier.
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Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 28 de Janeiro de 2022:

Eusébio Francisco Rodrigues Mendes — renovada a comissão 
de serviço, pelo período de um ano, como chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, nos termos dos artigos 5.º da 
Lei n.º 15/2009 «Disposições Fundamentais do Estatuto do 
Pessoal de Direcção e Chefia», e 8.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009 «Disposições complementares do 
estatuto do pessoal de direcção e chefia», por possuir capaci-
dade de gestão e experiência profissional adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 28 de Março de 2022. 

Por despacho da signatária, de 7 de Fevereiro de 2022:

Lam Kin I, auxiliar, 7.º escalão, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento sem termo, desta Imprensa — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência à 
categoria de auxiliar, 8.º escalão, índice 200, nos termos do 
artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), e 3, da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», con-
jugado 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 30 
de Janeiro de 2022.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 9 de Fevereiro de 2022. — A Adminis-
tradora, Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

Por despacho da directora dos Serviços, substituta, de 4 
de Janeiro de 2022:

Lao Ngan Fong — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento como assistente técnico adminis-
trativo de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 
14 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 28 de Janeiro de 2022:

Wong Chou I Jacquelina, técnica superior de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, contratada por contrato administrativo de provimento 
sem termo, da Direcção dos Serviços de Educação e de De-
senvolvimento da Juventude — provimento por mobilidade 
para desempenhar funções nestes Serviços, na mesma 
carreira, categoria e escalão, nos termos do artigo 9.º da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 14 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do signatário, de 28 de Janeiro de 2022:

Leung Vai Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo para 
técnica superior assessora principal, 1.º escalão, índice 660, 
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12/2015

660

 

4/2017

2/2021 14/2009

a

45/2020

–––––––

 

財 政 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

430

21/2021

14/2016

2/2021 12/2015

685

4/2017 14/2009

12/2015

450

nestes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 
2, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 
conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 
data da sua publicação.

Por despachos do signatário, de 7 de Fevereiro de 2022:

Fong Pui Pui, Lai Cheng Wo e Si Leng Leng — nomeadas, 
definitivamente, assistentes técnicas administrativas espe-
cialistas, 1.º escalão, do quadro do pessoal destes Serviços, 
nos ter mos dos a r t igos 14 .º, n .o s 1, a l í nea 2),  e 2 , 
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, 
vigente, indo ocupar as vagas criadas e fixadas, por dotação 
global, pelo Regulamento Administrativo n.º 45/2020, de 28 
de Dezembro, e ocupadas pelas mesmas, a partir da data da 
sua publicação.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 9 de Fevereiro de 2022. — O Director dos Servi-
ços, Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 10 de Janeiro 
de 2022:

Mou Hoi Lam — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, pas-
sando a vencer pelo índice 430, correspondente à categoria 
de adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, nestes Serviços, 
nos termos 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 4 de Dezem-
bro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 18 de Janeiro de 2022:

Lo Cheok Peng — contratado por contrato administrativo 
de provimento, pelo período de dois anos, como técnico 
superior assessor principal, 2.º escalão, índice 685, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 52.º a 54.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugados com a 
alínea 5) do n.º 3 do artigo 5.º e o n.º 1 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 16 de 
Fevereiro de 2022.

Por despacho do signatário, de 9 de Fevereiro de 2022:

Fong Ka Lok — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo com 
referência à categoria de técnico principal, 1.º escalão, 
índice 450, 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 Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 17 de Novembro de 2021:

Ma U Leng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Planeamento e 
Desenvolvimento da Organização destes Serviços, nos ter-
mos do artigo 8.º, n.os 2 e 3, do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, a partir de 13 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 7 de Dezembro de 2021:

Cheng Wai Tong — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de dois anos, como subdirector destes Serviços, nos ter-
mos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Março de 2022, 
por possuir competência profissional e experiência adequa-
das para o exercício das suas funções.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 31 de Dezembro de 2021:

Lau Fong Chi — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Comunicação 
e Relações Externas destes Serviços, nos termos do artigo 
8.º, n.os 2 e 3, do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a 
partir de 1 de Abril de 2022.

Chong Cheok Ip — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe do Departamento de Licen-
ciamento e Inspecção destes Serviços, nos termos do artigo 
8.º, n.os 2 e 3, do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a 
partir de 1 de Abril de 2022.

Lam Tong Hou — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como chefe da Divisão de Relações Públicas 
destes Serviços, nos termos do artigo 8.º, n.os 2 e 3, do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Abril 
de 2022.

Wong Iok Tong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Licenciamento destes 
Serviços, nos termos do artigo 8.º, n.os 2 e 3, do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Abril de 
2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 5 de Janeiro de 2022:

Lam In Kit — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como chefe da Divisão do Turismo de Negócios e 
Eventos destes Serviços, nos termos do artigo 8.º, n.os 2 e 3, 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 
de Março de 2022. 

Por despachos da directora destes Serviços, de 7 de Janeiro 
de 2022:

Ho Veng Lon e Sou Hoi Kei — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-
to com referência à categoria de adjuntos-técnicos princi-

旅 遊 局

批 示 摘 錄

26/2009

15/2009 26/2009

26/2009

26/2009

26/2009

26/2009

26/2009

12/2015

14/2009
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57/99/M

365

12/2015

14/2009

57/99/M

365

12/2015

14/2009

57/99/M

240

12/2015

14/2009

57/99/M

650

12/2015

14/2009

57/99/M

220

12/2015

14/2009

57/99/M

200

14/2009

21/2021

pais, 2.º escalão, índice 365, nestes Serviços, nos termos do 
artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o 
artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a 
partir de 17 de Dezembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º do 
CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Ou-
tubro.

Pou Ka Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de adjunto-técnico principal, 2.º escalão, índice 
365, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 25 de Dezembro 
de 2021, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan Wai Ming — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de motorista de pesados, 6.º escalão, índice 240, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 
n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 
4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 29 de Dezembro 
de 2021, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos da directora destes Serviços, de 24 de Ja-
neiro de 2022:

Tong Heong In — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de técnica superior assessora, 3.º escalão, índice 
650, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 17 de Janeiro 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan Seak Kan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de auxiliar, 9.º escalão, índice 220, nestes Serviços, 
nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjuga-
dos com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, a partir de 18 de Janeiro de 2022, ao abrigo do artigo 
118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro.

Im Chon Hoi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de operário qualificado, 5.º escalão, índice 200, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 
n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 
3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 18 de Janeiro 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despacho da directora destes Serviços, de 31 de Janei-
ro de 2022:

Mak Kit Ian — nomeada, definitivamente, intérprete-tradutora 
de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 490, do quadro do pessoal 
destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 2, 3 e 4, 19.º 
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14/2016

a

a

490

–––––––

 

博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

305

–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

e 27.º, n.º 4, 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.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 8 de Fevereiro de 2022. 
— A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 9 de Fevereiro de 2022:

Choi Vai Man, Cheang Weng Keong, Choi Meng Chit, Lou 
Kit Ieng, Wong Io, Lei Long Fei, Chan Veng I, Ng Iu Wai, 
Nuno Miguel Dias Martins Morais Borges, Iam In Ha, Chio 
Mei Teng e Luis Fu — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª dos seus contratos administrativos de provimento com 
referência à categoria de assistente técnico administrativo 
especialista, 1.º escalão, índice 305, nesta Direcção de 
Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 10 de 
Fevereiro de 2022. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 29 de Setembro de 2021:

Chan Man Si, candidata classificada em 4.º lugar do concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, a que se refere a 
lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 33/2020, II Série, de 12 de Agosto — nomeada, provi-
soriamente, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
de gestão e administração pública, da carreira de técnico 
superior do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos do 
artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
conjugado com o artigo 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente.
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4/2017 14/2009

b

15/2009 26/2009

4/2017 14/2009

12/2015

4/2017 14/2009

12/2015

–––––––

 

Por despacho do director destes Serviços, de 29 de Setem-
bro de 2021:

Lam Heng Lon — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo como técnico superior 
assessor, 3.º escalão, nestes Serviços, a partir de 8 de Feve-
reiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 17 de Novembro de 2021:

Chan Kai Kuong, candidato classificado em 24.º lugar do concur-
so de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, a que se refere a 
lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 48/2020, II Série, de 25 de Novembro — nomeado, em 
comissão de serviço, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
área de apoio técnico-administrativo geral, da carreira de 
adjunto-técnico do quadro do pessoal destes Serviços, nos 
termos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, conjugado com os artigos 22.º, n.º 8, alínea b), e 
23.º, n.º 12, do ETAPM, vigente.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 13 de Janeiro de 2022:

O seguinte pessoal de chefia, destes Serviços — renovadas as 
comissões de serviço, pelo período de um ano, nos termos 
dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, por possuir competência pro-
fissional e experiência adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir das datas seguintes:

Tang Weng Kei, como chefe da Divisão de Promoção e For-
mação, a partir de 3 de Março de 2022;

Lei Seak Chio, como chefe da Divisão de Fiscalização de 
Riscos, a partir de 8 de Abril de 2022.

Por despachos do signatário, de 8 de Fevereiro de 2022:

Chan Fong Iu, Chan Pek Kuan, Choi Pou Cheng, Lai Kin Chi, 
Ng Hoi Fong e Tam Ut Ngo — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
sem termo para adjuntos-técnicos especialistas principais, 
1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, 
alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015.

Por despacho do signatário, de 9 de Fevereiro de 2022:

Rodrigues Leão Glória — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento sem 
termo para assistente técnica administrativa especialista 
principal, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 
14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 4/2017, conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 9 
de Fevereiro de 2022. — O Director dos Serviços, substituto, 
Chan Chon U.
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統 計 暨 普 查 局

聲 明

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lei Ion Chong, técnico 
superior assessor principal, 3.º escalão, de nomeação definitiva, 
destes Serviços, foi desligado do serviço para efeitos de apo-
sentação voluntária, a partir de 2 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 4 de 
Fevereiro de 2022. — O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.
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CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho do comandante do CPSP, de 24 de Janeiro 
de 2022:

Hoi Ka Meng, guarda n.º 220081 — exonerado, a seu pedido 
do seu cargo e abatido ao efectivo deste Corpo de Polícia, 
nos termos do artigo 49.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2021, Estatuto 
dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, vigente, a 
partir de 7 de Março de 2022.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 9/2022, 
de 26 de Janeiro de 2022:

Lei I Man, guarda n.º 114160, do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública — passa da situação de «adido ao quadro» para a 
situação de «no quadro», nos termos dos artigos 13.º e 16.º 
da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º do Regulamento Administrativo 
n.º 34/2018, na redacção da Ordem Executiva n.º 98/2019, e 
43.º da Lei n.º 13/2021, «Estatuto dos agentes das Forças e 
Serviços de Segurança», vigente, a partir de 21 de Outubro 
de 2021.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 10 de Fevereiro 
de 2022. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-
-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 18 de Janeiro de 2022:

Ho Wai Meng — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe da Divisão de Informática 
desta Polícia, nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da 
Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 27.º, n.º 2, 
alínea 1), 28.º, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, 39.º do Regulamento 
Administrativo n.º 35/2020, conjugados com os artigos 1.º, 
n.os 1 e 3, 2.º, n.os 1 e 3, alínea 2), 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, 
e 1.º, 8.º, 9.º, n.º 2, e 21.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, com referência ao artigo 23.º, n.º 7, do ETAPM, 
vigente, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 23 
de Fevereiro de 2022.

Chan Weng Hong — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão de Telecomuni-
cações desta Polícia, nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, e 20.º 
da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 27.º, n.º 2, 
alínea 2), 29.º, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, 39.º do Regulamento 
Administrativo n.º 35/2020, conjugados com os artigos 1.º, 
n.os 1 e 3, 2.º, n.os 1 e 3, alínea 2), 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, 

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

220081 13/2021

9/2022

14/2018 98/2019

34/2018

13/2021

114160

–––––––

 

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

14/2020 5/2006

35/2020

15/2009

26/2009

14/2020 5/2006

35/2020

15/2009

26/2009
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14/2020 5/2006

35/2020

15/2009

26/2009

聲 明

c 15/2009

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009 12/2015

400

14/2009 12/2015

350

e 1.º, 8.º, 9.º, n.º 2, e 21.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, com referência ao artigo 23.º, n.º 7, do ETAPM, 
vigente, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 23 
de Fevereiro de 2022.

Tam Cheng I — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Pessoal e Adminis-
trativa desta Polícia, nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, e 20.º 
da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 32.º, n.º 2, 
alínea 1), 33.º, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, 39.º do Regulamento 
Administrativo n.º 35/2020, conjugados com os artigos 1.º, 
n.os 1 e 3, 2.º, n.os 1 e 3, alínea 2), 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, 
e 1.º, 8.º, 9.º, n.º 2, e 21.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, com referência ao artigo 23.º, n.º 7, do ETAPM, 
vigente, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 28 
de Fevereiro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Pun Wai Yeng, chefe 
da Divisão de Apoio Técnico de Ciências Forenses, em regime 
de comissão de serviço desta Polícia, cessa as funções na mes-
ma, por ter atingido o limite de idade, nos termos da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, vigente, conjugado com a 
alínea 4) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 15/2009, a partir de 31 
de Janeiro de 2022.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 9 de Fevereiro de 2022. — O Director, 
Sit Chong Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 21 de Janeiro de 2022:

Ieong Pek I, Lai Io Chou, Ao Ieong Wai Ip, Chan Pui Sam, 
Ao Chi Leng e U Iat Keong — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus CAP ascendendo a adjuntos-técnicos 
especialistas, 1.º escalão, índice 400, nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Lam Chi Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu CAP ascendendo a fiscal técnico especialista, 1.º esca-
lão, índice 350, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º 
da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3219

聲 明

b

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校

批 示 摘 錄

13/2021

–––––––

 

金 融 情 報 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

525

–––––––

 

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Kuong Mio Leng, 
assistente técnica administrativa especialista principal, 3.º escalão, 
do quadro destes Serviços, desligar-se-á do serviço para efeitos 
de aposentação voluntária, nos termos do artigo 263.º, n.º 1, 
alínea b), do ETAPM, vigente, a partir de 8 de Fevereiro de 
2022.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 8 de Fevereiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.

ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 24 de Janeiro de 2022:

Cheong Kin Wa, chefe-ajudante, do CB — 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 Março de 
2022, e passa para a situação de «adido ao quadro» do CB, 
nos termos do artigo 44.º, alínea 1), da mesma lei, desde a 
mesma data.

–––––––

Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 28 
de Janeiro de 2022. — O Director, Wong Chi Fai, superinten-
dente-geral.

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 31 de Janeiro de 2022:

Morgado Carlos — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para técnico especialista, 2.º escalão, índice 525, neste Ga-
binete, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 29 
de Janeiro de 2022.

–––––––

Gabinete de Informação Financeira, aos 10 de Fevereiro de 
2022. — A Coordenadora do Gabinete, Chu Un I.
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教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

Marta Arroja Romana Carronda Rodrigues

440

2/2021

2/2021

12/2015

305

12/2010

2/2021

12/2015

260

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015

450

430

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 17 de Dezembro de 2021:

Marta Arroja Romana Carronda Rodrigues — contratada por 
contrato individual de trabalho, como docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (primário), 1.º escalão (língua 
portuguesa), índice 440, nestes Serviços, a partir de 14 de 
Janeiro de 2022 e termo em 22 de Julho de 2022. 

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 
22 de Dezembro de 2021:

Iun Mei, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 
(primário), 10.º escalão, de nomeação definitiva, nestes Ser-
viços — exonerado, a seu pedido, do referido cargo, a partir 
de 30 de Janeiro de 2022.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 19 de 
Janeiro de 2022:

Lao Chok Kuan — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, como 
assistente técnica administrativa especialista, 1.º escalão, ín-
dice 305, 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 27 
de Fevereiro de 2022.

Chan Ka I — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, 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 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, a partir de 11 de Fevereiro 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:

Chio Pou Wai, como técnico principal, 1.º escalão, índice 
450, a partir de 6 de Fevereiro de 2022;

Frederico Fernandes, como adjunto-técnico especialista, 3.º 
escalão, índice 430, a partir de 22 de Fevereiro 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 Públi-
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685

650

600

455

430

Rita Álvares Gomes de Amorim Mergulhão Ó

430

120

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015

珏 430

150

12/2010

2/2021

12/2015

260

40/2020

cos», 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:

Vong Iut Peng, como técnica superior assessora principal, 2.º 
escalão, índice 685, a partir de 1 de Fevereiro de 2022;

Leung Wing On, como técnico superior assessor, 3.º escalão, 
índice 650, a partir de 1 de Fevereiro de 2022;

Hoi Tong Mui, como técnica superior assessora, 1.º escalão, 
índice 600, a partir de 1 de Fevereiro de 2022;

Lok Ka Lok, como técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 455, a partir de 11 de Fevereiro de 2022;

Chan Mei Lou, Lai Hei e Lam Ka Seng Cristiano, como téc-
nicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, a partir de 
3 de Fevereiro de 2022;

Choi Man Chi e Rita Álvares Gomes de Amorim Mergulhão 
Ó, como técnicas superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
430, a partir de 1 de Março de 2022;

Chan Lai Wa e Leong Lai Hong, como auxiliares, 2.º esca-
lão, índice 120, a partir de 6 de Fevereiro de 2022.

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 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 Con-
trato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei 
n.º 2/2021:

Kan Pou Wa e U Kok Iao, como técnicos superiores de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 430, a partir de 25 de Fevereiro de 
2022;

Lo Chi Meng, como operário qualificado, 1.º escalão, índice 
150, a partir de 17 de Fevereiro de 2022.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — 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 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 da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Cheong Ka Ian e Lao Chi Weng, como auxiliares de ensino, 
1.º escalão, índice 260, a partir de 25 de Fevereiro de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Janeiro de 2022:

Lam Sze Man, técnica especialista, contratada por contrato 
administrativo de provimento sem termo, destes Serviços — 
renovada a designação, por mais um ano, como directora do 
Centro de Relações Públicas e Comunicação Social, nos ter-
mos dos artigos 28.º e 32.º, n.º 2, alínea 9), do Regulamento 
Administrativo n.º 40/2020 «Organização e funcionamento 
da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude», a partir de 1 de Fevereiro de 2022.
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40/2020

40/2020

7/2001 40/2020

–––––––

 

文 化 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

12/2015

Tsang Hio Ian, técnica superior assessora principal, contrata-
da por contrato administrativo de provimento sem termo, 
destes Serviços — renovada a designação, por mais um ano, 
como directora do Centro de Recursos Educativos, nos ter-
mos dos artigos 28.º e 32.º, n.º 2, alínea 1), do Regulamento 
Administrativo n.º 40/2020 «Organização e funcionamento 
da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimen-
to da Juventude», a partir de 1 de Fevereiro de 2022.

Chow Pui Leng, técnica superior assessora, de nomeação de-
finitiva, destes Serviços — renovada a designação, por mais 
um ano, como directora do Centro de Apoio Psicopedagó-
gico e Ensino Especial, nos termos dos artigos 28.º e 32.º, 
n.º 2, alínea 4), do Regulamento Administrativo n.º 40/2020 
«Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços 
de Educação e de Desenvolvimento da Juventude», a partir 
de 1 de Fevereiro de 2022.

Leong I Tak, técnica especialista, contratada por contrato 
administrativo de provimento sem termo, destes Serviços — 
renovada a designação, por mais um ano, como directora do 
Centro de Actividades do Bairro do Hipódromo, nos termos 
dos artigos 3.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2001, 
28.º e 32.º, n.º 2, alínea 7), do Regulamento Administrativo 
n.º 40/2020 «Organização e funcionamento da Direcção dos 
Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude», 
a partir de 1 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 10 de Fevereiro de 2022. — O Director dos 
Serviços, Kong Chi Meng.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 20 de Janeiro de 2022:

Lam Man I — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Instituto, nos 
termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 9 
de Fevereiro de 2022.

Chan Kuok Wai — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, como auxiliar, 4.º escalão, neste 
Instituto, nos termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 15 de Fevereiro de 2022 a 12 de Abril de 2024.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano 
para a primeira e dois anos para as restantes, neste Instituto, 
nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 
partir das datas indicadas:

A partir de 16 de Fevereiro de 2022:

Lio Man Cheng, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão;

Leong Ian Kei, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão.
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體 育 局

批 示 摘 錄

A partir de 1 de Março de 2022:

Ng Lai Teng, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão.

Por despacho da signatária, de 28 de Janeiro de 2022:

Sit Weng Sam — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de dois anos, como adjunta-técnica de 
2.ª classe, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Fevereiro 
de 2022.

Por despachos da signatária, de 7 de Fevereiro de 2022:

As trabalhadoras abaixo mencionadas — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano 
para as duas primeiras e dois anos para as restantes, como 
adjuntas-técnicas de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Instituto, 
nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 
partir das datas indicadas:

A partir de 24 de Fevereiro de 2022:

Kou Iao Fong.

A partir de 26 de Fevereiro de 2022:

Chan Sio Wan.

A partir de 1 de Março de 2022:

Chong Wai Si e Lei In Man.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Leong Wai Man, 
cessou, automaticamente, a comissão de serviço, como vice-
-presidente deste Instituto, por motivo de nomeação, como pre-
sidente deste Instituto, nos termos do artigo 17.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 15/2009, a partir de 1 de Fevereiro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Ho Cheong Meng, 
operário qualificado, 6.º escalão, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, neste Instituto, cessa fun-
ções por atingir o limite de idade, nos termos dos artigos 44.º, 
n.os 1, alínea c), e 2, do ETAPM, em vigor, e 15.º, alínea 1), da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 13 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Instituto Cultural, aos 10 de Fevereiro de 2022. — A Presi-
dente do Instituto, Leong Wai Man.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 7 de Janeiro de 2022:

Ho Man Keong — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento, como auxiliar, 8.º escalão, neste 
Instituto, a partir de 1 de Fevereiro de 2022.
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Por despacho do signatário, de 24 de Janeiro de 2022:

Tam Kuong Tim — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gride para operário qualificado, 4.º escalão, índice 180, neste 
Instituto, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, al-
terada pelas Lei n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
de 31 de Dezembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, 
alínea a), do CPA.

Por despachos do signatário, de 31 de Janeiro de 2022:

Cheong In Fong, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, deste Instituto — nomeada, definiti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, 
do ETAPM, em vigor, a partir de 5 de Fevereiro de 2022.

Chong Chi Wa, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, deste Instituto — nomeado, definiti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, 
do ETAPM, em vigor, a partir de 5 de Fevereiro de 2022.

Ieong Ka Meng — renovado o contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como assistente técnico administrativo principal, 1.º esca-
lão, neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 8 de 
Fevereiro de 2022.

Por despachos do signatário, de 8 de Fevereiro de 2022:

Cheong In Fong, técnica superior de 2.ª classe — nomeada, 
definitivamente, técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior 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.

Chong Chi Wa, adjunto-técnico de 2.ª classe — nomeado, 
definitivamente, adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de 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.

Ip Kam Chong — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como técnico especialista, 2.º 
escalão, neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 19 
de Fevereiro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Tai Kuong Tim, operá-
rio qualificado, 4.º escalão, em regime de contrato administra-
tivo de provimento sem termo, deste Instituto, cessou as suas 
funções, por atingir o limite de idade, desde 18 de Janeiro de 
2022.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 11 de Fevereiro de 2022. — O 
Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 27 de Setem-
bro de 2021:

Huang Lingxi e Sam Mei Si, auxiliares de enfermagem de 2.ª 
classe, 2.º escalão, destes Serviços — renovados os contratos 
administrativos de provimento, pelo período de dois anos, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 8 de Outubro de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Lam Choi Hong, Feng Haifang e Lam Wai Han, como auxi-
liares de enfermagem de 2.ª classe, 2.º escalão, a partir de 8 de 
Outubro de 2021;

Chong Im Meng, como auxiliar de serviços gerais, 2.º esca-
lão, a partir de 25 de Outubro de 2021;

Huang Zhenyuan e Kuan Wai San, como auxiliares de servi-
ços gerais, 1.º escalão, a partir de 27 de Outubro de 2021;

O Mei Mui e Sit Pio Weng, como auxiliares de serviços ge-
rais, 3.º escalão, a partir de 25 de Outubro de 2021;

Lei Chi Kin, como médico geral, 3.º escalão, a partir de 18 de 
Outubro de 2021;

Carion Lam, Gabriela, Ip Hio Tong e May Hanny Oo, como 
enfermeiros de grau I, 1.º escalão, a partir de 8 de Outubro de 
2021;

Chan Lei San, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a par-
tir de 30 de Outubro de 2021;

Au Lai Yee e Wong Wai San, como técnicos superiores de 
saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 6 de Outubro de 
2021;

Tam Sai Sim, como auxiliar de serviços gerais, 2.º escalão, a 
partir de 11 de Outubro de 2021;

Chan Si Wan, como interno do internato complementar, a 
partir de 5 de Outubro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 15 de Outubro 
de 2021:

Choi Sou Man, Leong Ka Man e Chao Sio Leng, enfermeiros 
de grau I, 3.º escalão, contratados por contratos adminis-
trativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
categoria de enfermeiro de grau I, 4.º escalão, nos termos 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
conjugado com o artigo 12.º, n.º 2, da Lei n.º 18/2009, com 
efeitos retroactivos a partir de 1 de Setembro de 2021, ao 
abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
de 11 de Outubro.
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De Assis do Serro Viegas, Fatima, enfermeira de grau I, 3.º 
escalão, contratado por contrato administrativo de pro-
vimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do contrato com referência à categoria de 
enfermeiro de grau I, 4.º escalão, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjuga-
do com o artigo 12.º, n.º 2, da Lei n.º 18/2009, com efeitos 
retroactivos a partir de 28 de Julho de 2021, ao abrigo do 
artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
de 11 de Outubro.

Ho Teng Teng, enfermeiro de grau I, 3.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º es-
calão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 2, da 
Lei n.º 18/2009, com efeitos retroactivos a partir de 15 de 
Agosto de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lei Hou Meng, enfermeiro de grau I, 3.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º es-
calão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 2, da 
Lei n.º 18/2009, com efeitos retroactivos a partir de 23 de 
Agosto de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Wong Ka Lai, enfermeiro de grau I, 3.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º es-
calão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 2, da 
Lei n.º 18/2009, com efeitos retroactivos a partir de 17 de 
Setembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Kam Ka Lei e Hong Si Si, enfermeiros de grau I, 3.º escalão, con-
tratados por contratos administrativos de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos con-
tratos com referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 2, da 
Lei n.º 18/2009, com efeitos retroactivos a partir de 18 de 
Agosto de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lei Tong Mui, enfermeiro especialista, 2.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de enfermeiro especialista, 3.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, altera-
da pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 1, 
da Lei n.º 18/2009, com efeitos retroactivos a partir de 26 
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de Setembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lei Kin Keong, enfermeiro de grau I, 2.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 
à categoria de enfermeiro de grau I, 3.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, con-
jugado com o artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 18/2009, com efeitos 
retroactivos a partir de 29 de Maio de 2021, ao abrigo do artigo 
118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Che Wai San e Lo Ka Wai, enfermeiros de grau I, 2.º escalão, 
contratados por contratos administrativos de provimento, des-
tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
contratos com referência à categoria de enfermeiro de grau I, 
3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 1, da Lei 
n.º 18/2009, com efeitos retroactivos a partir de 28 de Agosto 
de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chio Kai Un, Chan Si Chon e Wong Lai Cheng, enfermeiros de 
grau I, 1.º escalão, contratados por contratos administrativos 
de provimento, destes Serviços — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
enfermeiro de grau I, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com 
o artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 18/2009, com efeitos retroacti-
vos a partir de 26 de Agosto de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, 
n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lei Wai Sim, enfermeiro de grau I, 1.º escalão, contratado por con-
trato administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência à 
categoria de enfermeiro de grau I, 2.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, con-
jugado com o artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 18/2009, com efeitos 
retroactivos a partir de 5 de Agosto de 2021, ao abrigo do artigo 
118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento Administrati-
vo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lao Ka Ian, enfermeiro de grau I, 1.º escalão, contratado por con-
trato administrativo de provimento, destes Serviços — altera-
da, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 
à categoria de enfermeiro de grau I, 2.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, con-
jugado com o artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 18/2009, com efeitos 
retroactivos a partir de 17 de Setembro de 2021, ao abrigo do 
artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro.

Por despacho do director dos Serviços, de 28 de Outubro 
de 2021:

Ng Sio Heng, auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, destes Ser-
viços — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 22 
de Janeiro de 2022.
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Por despachos do director dos Serviços, de 4 de Novem-
bro de 2021:

Lou In Man, Leung Hoi Kei, Cheang Hoi Man, Lo Iok Tou, U 
Man In, U Mei Kuan, Chan Mei Ian, Lei Kit I, Leng Fong, 
Chim Weng Leong e Mak Wan San, enfermeiros de grau 
I, 1.º escalão, contratados por contratos administrativos de 
provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
enfermeiro de grau I, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com 
o artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 18/2009, a partir de 11 de No-
vembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 16 de Novem-
bro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de três 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021:

Leong Mei Pou, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a 
partir de 12 de Dezembro de 2021;

Lou Sio Mei, como adjunto-técnico principal, 1.º escalão, a 
partir de 7 de Dezembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 17 de Novem-
bro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — re-
novados os contratos administrativos de provimento, pelo 
período de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021:

Cheong Hio Ieng, Chio Fong Seong, Wong Sio Ha e Lok Sut 
Wan, como auxiliares de enfermagem de 2.ª classe, 2.º escalão, 
a partir de 1 de Dezembro de 2021;

Leong Iat Cheng, como médico assistente, 3.º escalão, a par-
tir de 1 de Dezembro de 2021;

Leung Ka Pou, como médico assistente, 3.º escalão, a partir 
de 27 de Novembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 19 de Novembro 
de 2021:

Lai Ka Man, enfermeiro de grau I, 1.º escalão, destes Serviços 
— renovado o contrato administrativo de provimento, pelo 
período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 28 de 
Dezembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 23 de Novem-
bro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Lei Iok U, Lao Sin In e Mak Sin Teng, como enfermeiros de 
grau I, 1.º escalão, a partir de 28 de Dezembro de 2021;

Leong Hok Him, como enfermeiro de grau I, 1.º escalão, a 
partir de 15 de Dezembro de 2021.
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Por despachos do director dos Serviços, de 29 de Novem-
bro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de três 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021:

Chan Ian Ian e Lei Sio Meng, como enfermeiros de grau I, 3.º 
escalão, a partir de 12 de Dezembro de 2021;

Chang Kin Chong, Lei Sut Fan e Tam Man Wa, como en-
fermeiros de grau I, 3.º escalão, a partir de 7 de Dezembro de 
2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 2 de Dezembro 
de 2021:

Ao Cheng Man, enfermeiro de grau I, 1.º escalão, destes Ser-
viços — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 28 
de Dezembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 3 de Dezem-
bro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Chang Sim Kun, como operário qualificado, 1.º escalão, a 
partir de 29 de Dezembro de 2021;

Liang Junxiong, como operário qualificado, 5.º escalão, a 
partir de 1 de Janeiro de 2022;

Lei Lai Kun, como inspector sanitário especialista, 1.º esca-
lão, a partir de 30 de Dezembro de 2021;

Ho Lai Hang, como auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, a 
partir de 29 de Dezembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 7 de Dezem-
bro de 2021:

Ho Sam In, enfermeiro de grau I, 3.º escalão, destes Serviços 
— renovado o contrato administrativo de provimento, pelo 
período de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 12 de 
Dezembro de 2021.

Chan Man Lok, enfermeiro de grau I, 1.º escalão, destes Ser-
viços — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 28 
de Dezembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 13 
de Dezembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Choi Fong Ian, Kou Pui I, Lai Wai Kin, Un Chek Fei, Tang 
Iok Fan, Wu Weigang e Leong Wai Kei, como enfermeiros de 
grau I, 1.º escalão, a partir de 28 de Dezembro de 2021;
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Yuen Sao Keng e Kuai Loi Kuan, como enfermeiros de grau I, 
1.º escalão, a partir de 15 de Dezembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, substituto, de 16 
de Dezembro de 2021:

Fong Wa Kun, adjunto-técnico especialista principal, 3.º esca-
lão, contratado por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de adjunto-técnico 
especialista principal, 4.º escalão, com direito a 50% do 
índice 495, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, al-
terada pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.os 1, alínea 1), e 3, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 268.º do ETAPM, 
vigente, com efeitos retroactivos a partir de 3 de Junho de 
2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despacho do director dos Serviços, substituto, de 17 
de Dezembro de 2021:

Lam Ka In, enfermeiro de grau I, 1.º escalão, destes Serviços 
— renovado o contrato administrativo de provimento, pelo 
período de um ano, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 28 de 
Dezembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 23 de Dezem-
bro de 2021:

Ieong I Hang, enfermeiro de grau I, 1.º escalão, destes Serviços 
— renovado o contrato administrativo de provimento, pelo 
período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 19 
de Janeiro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 4 de Janeiro de 
2022:

Ng Weng I, enfermeiro de grau I, 1.º escalão, destes Serviços 
— renovado o contrato administrativo de provimento, pelo 
período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 19 
de Janeiro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 10 de Janeiro 
de 2022:

Tam Nga Ian, enfermeiro de grau I, 1.º escalão, destes Serviços 
— renovado o contrato administrativo de provimento, pelo 
período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 19 
de Janeiro de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 26 de Janeiro de 2022:

Wan Mio U, Mak Si Nga, Ao Man Kai, Siu Weng Man, Ku U 
Hang, Kuok Kuan Tai, Lok Cheng Fong, Ng Un I, Ng Chi Fai 
e Hoi Kin I, 1.º a 10.º classificados, respectivamente, no con-
curso de acesso, condicionado, de prestação de provas, para o 
preenchimento de dez lugares de técnico de diagnóstico e te-
rapêutica principal, 1.º escalão, área funcional farmacêutica, 
da carreira de diagnóstico e terapêutica, do quadro do pes-
soal destes Serviços, a que se refere a lista classificativa final 
inserta no Boletim Oficial da RAEM n.º 49/2021, II Série, de 
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批 示 摘 錄

22

51 A

 $352.00

9 de Dezembro — nomeados, definitivamente, técnicos de 
diagnóstico e terapêutica principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro do pessoal 
destes Serviços, nos termos dos artigos 22.º, n.º 8, alínea a), 
37.º, n.º 1, do ETAPM, vigente, 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, 9.º, n.os 2 e 5, da Lei n.º 7/2010, 
37.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017 e a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Chan Si Meng, Choi Chi Seng, Fong Mio Leng, Lam U Sang, 
Un Wai Tak, Chan Teng Teng, Sio Kam Tou, Choi Cheng 
I, Lai Fong Heng, Lao Choi Peng e Ip Wai Kit, técnicos de 
diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 2.º escalão, contra-
tados por contratos administrativos de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
contratos com referência à categoria de técnico de diagnós-
tico e terapêutica principal, 1.º escalão, nos termos dos arti-
gos 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
9.º, n.os 2 e 5, da Lei n.º 7/2010, 37.º, n.º 1, do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir da data da publicação do presen-
te extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 26 de Janeiro de 
2022:

Wong Pui I — concedida autorização para o exercício privado 
da profissão de médico de medicina tradicional chinesa, 
licença n.º W-0795.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 7 de Fevereiro de 
2022:

Choi Hou Peng — concedida autorização para o exercício pri-
vado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-3554.

(Custo desta publicação $ 306,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 10 de Fevereiro de 2022. — O Direc-
tor dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extractos de despachos

Por despacho do presidente, de 31 de Janeiro de 2022:

Conforme o pedido do portador da titularidade, Sou Hou 
Chong, é cancelado o alvará n.º 22 da Farmácia Chinesa 
«Tung Cheong Tong», com o local de funcionamento regis-
tado na Rua da Barca n.º 51A, Macau.

(Custo desta publicação $ 352,00)
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Por despachos do vice-presidente, de 4 de Fevereiro de 
2022:

Conforme o pedido do portador da titularidade, Farmácia 
Lok Wa Limitada, é cancelado o alvará n.º 274 da Farmácia 
«Green Flower», com o local de funcionamento registado na 
Avenida Sir Anders Ljungstedt n.º 166, Jardim Brilhantismo 
«AM», r/c e 1.º andar, Macau.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Autorizado à Farmácia «Chun Heng (Fa Seng)», alvará n.º 395, 
com o local de funcionamento na Rua de Évora, n.º 235, Fa 
Seng (Edifício Lei Hong) r/c «P», Taipa-Macau, a comer-
cialização de estupefacientes e substâncias psicotrópicas 
compreendidas nas Tabelas I a IV, com excepção da II-A, 
referidas no n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 
19 de Julho. O prazo desta autorização é de um ano, contado a 
partir da data desta publicação.

(Custo desta publicação $ 454,00)

Por despacho do presidente, de 7 de Fevereiro de 2022:

Autorizada a emissão do alvará n.º 322 de Firma de Importa-
ção, Exportação e Venda por Grosso de Produtos Farma-
cêuticos «Logos», com o local de funcionamento na Rua da 
Tribuna n.os 305-311 Fei Choi Kong Cheong (Blocos 1, 2, 3, 4), 
2.º andar «Q», Macau, Chio Chi Leong, com residência na 
Avenida de Venceslau de Morais n.º 114, Edifício Lei Fung 
Kok, 20.º andar «Q», Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Por despacho do presidente, de 8 de Fevereiro de 2022:

Autorizada a transmissão da titularidade da Farmácia Chinesa 
«Hin Sang Tong» alvará n.º 116, com o local de funciona-
mento na Avenida da Longevidade, n.º 234, r/c com sobreloja, 
Macau, a favor de Ho Kam Hou, com residência na Avenida 
da Longevidade, n.os 50-68, Edifício Lai Va San Chun (Bloco 
I), 10.º andar «AA», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 10 de Fevereiro de 2022. — O Presidente do Instituto, Choi 
Peng Cheong.

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro do Instituto de Acção Social, de 8 de Feve-
reiro de 2022:

Ng Sio Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu con-
trato administrativo de provimento de longa duração, com re-
ferência à categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
índice 485, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
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pela Lei n.º 2/2021, conjugados com a alínea 2) do n.º 1 e o n.º 2 
do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, a partir da data da publicação do presente extracto de 
despacho.

Chan Chi Kuan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento, com referência à 
categoria de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
305, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugados com a alínea 2) do n.º 1 e o 
n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento sem termo, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugados com a 
alínea 1) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho:

— Lao Oliveros, Florencia, como técnica superior assessora 
principal, 1.º escalão, índice 660;

— Ng Un U e Chio Iok Cheng, como técnicas especialistas 
principais, 1.º escalão, índice 560;

— Iun Meng Man, como adjunta-técnica especialista princi-
pal, 1.º escalão, índice 450.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento sem termo, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugados com a 
alínea 2) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho:

— Ho I Leng, como técnica superior assessora, 1.º escalão, 
índice 600;

— Ng Pui Chi, como técnica principal, 1.º escalão, índice 
450.

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 10 de Fevereiro de 2022. — O 
Presidente do Instituto, Hon Wai.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 18 de Janeiro de 2022:

Mak Yiu Va Armando Gonçalves, motorista de ligeiros, 8.º es-
calão, Ho Kuong Un e Pun Chi Pio, motoristas de ligeiros, 3.º 
escalão, destes Serviços — alterados os seus contratos admi-
nistrativos de provimento de longa duração para contratos 
administrativos de provimento sem termo, nos termos dos 
artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir de 11 de Janeiro de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 19 de Janeiro de 2022:

Lam Mei Leng e Chan Leong Fat — renovadas as comissões de 
serviço, pelo período de seis meses, como chefes do Depar-
tamento de Gestão de Solos e da Divisão de Apoio Técnico 
destes Serviços, respectivamente, nos termos dos artigos 
5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, por se manterem os fundamentos que prevale-
ceram às respectivas nomeações, a partir de 6 de Março de 
2022.

Por despacho do signatário, de 20 de Janeiro de 2022:

Sou Sin Ton — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para técnico superior assessor, 3.º escalão, nestes Servi-
ços, 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 9 de Janeiro de 2022, mantendo-se as 
demais condições contratuais.

Por despachos do signatário, de 21 de Janeiro de 2022:

Ieong Mui Pek e Leong Wing Han — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento progredindo para assistentes técnicas administrativas 
especialistas, 2.º escalão, nestes Serviços, 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 7 de 
Janeiro de 2022, mantendo-se as demais condições contra-
tuais.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 9 de Fevereiro de 2022. — O Director dos Serviços, 
substituto, Wong Chiu Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 5 de Janeiro de 2022:

Leong Chi Kit, operário qualificado, destes Serviços — rescindido 
o contrato administrativo de provimento sem termo, por 
atingir o limite de idade, a partir de 3 de Fevereiro de 2022.

土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄
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Antonio Taquiban Sawadan, operário qualificado, destes Ser-
viços — rescindido o contrato administrativo de provimento 
sem termo, por atingir o limite de idade, a partir de 10 de 
Fevereiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 7 de Fevereiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Wong 
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 14 de Dezembro de 2021:

Ao Sao Meng — contratado em regime de contrato adminis-
trativo 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 par-
tir de 10 de Janeiro de 2022.

Lam Im Fong — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração, pelo período expe-
rimental 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 10 de Janeiro de 2022.

Chan Lai San — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 350, 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 20 de 
Janeiro de 2022.

Ho Chin Fai — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como adjunto-técnico 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 7 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 14 de Janeiro de 2022:

Cheang Ion Choi — contratado em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, pelo período experi-
mental 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 7 de Fevereiro de 2022.
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15/2009 26/2009

聲 明

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 26 de Janeiro de 2022:

Lao Lan Wa — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como subdirector destes Serviços, nos termos 
dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009, por se manterem os fundamentos 
que prevaleceram à respectiva nomeação, a partir de 1 de 
Maio de 2022.

Declarações

Lei Hou Un, rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo como técnico especialista, 3.º 
escalão, nestes Serviços, a partir de 17 de Janeiro de 2022.
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GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extractos de despachos

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 12 de 
Janeiro de 2022:

Kou Weng In — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 275, 
neste Gabinete, nos termos da alínea 2) dos 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 Janeiro de 2022.

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 14 de 
Janeiro de 2022:

Wong Chio Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 275, neste Gabinete, nos termos da alínea 2) dos 
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 14 de 
Janeiro de 2022.

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 9 de 
Fevereiro de 2022:

Ada Suleica Araújo Sousa — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
sem termo com referência à categoria de técnico superior 
assessor principal, 1.º escalão, índice 660, neste Gabinete, 
nos termos da alínea 1) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º da 
Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com o artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
9 de Fevereiro de 2022. — O Coordenador do Gabinete, Lam 
Wai Hou.

FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

Declaração

Extracto

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 
transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

建 設 發 展 辦 公 室

批 示 摘 錄

14 / 2 0 0 9

12/2015

275

14/2009

12/2015

275

Ada Suleica Araújo Sousa 14/2009

12/2015

660

–––––––

   

樓 宇 維 修 基 金

聲 明 書

摘要

2/2018

/
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二零二二年財政年度第一次預算修改

1.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

 Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

81200100 樓宇維修基金

Fundo de Reparação Predial

6-03-0 38-02-01-99-00

Outras  Fundações, associações e organi-

zações

$ 360,000.00 

6-03-0 38-02-03-14-00

Regulamento do plano de apoio financeiro 

para reparação de edifícios

$ 5,600,000.00 

6-03-0 38-02-03-15-00 Ｐ Ｍ

Plano de apoio financeiro para reparação 

das partes comuns de edifícios das classes P 

e M

$ 5,960,000.00 

Total
$ 5,960,000.00 $ 5,960,000.00 

Referente à autorização:

14/01/2022

Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 14/01/2022

–––––––

Fundo de Reparação Predial, aos 4 de Fevereiro de 2022. — 
O Presidente do Conselho Administrativo, Arnaldo Ernesto 
dos Santos.
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GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Lista

De acordo com a lista dos formandos do curso de formação 
para acesso à categoria de escrivão judicial principal, publicada 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 12, II Série, de 24 de Março de 2021, publica-se, nos termos 
do artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2004, a lista 
de classificação final:

Formandos aprovados:  Classificação
 final

1.º Ho Kuok In .......................................................... 17,209

2.º Cheong Kei Kei ................................................... 16,997

3.º Ho Im Kuan ......................................................... 16,854

4.º Fong Wai Wa ........................................................ 16,663

5.º Lei Hong Io .......................................................... 16,526

6.º Yip Ka Ian ............................................................ 16,438

7.º Lei Veng Si ........................................................... 16,105

8.º Sam Weng Hoi ..................................................... 16,095

9.º Kuong I Kam ........................................................ 16,018

10.º Wu Sio Fai ............................................................ 16,006

11.º Ho Lao Oi ............................................................ 15,959

12.º Lau Chi Ming ....................................................... 15,766

13.º Ho Man Chon ...................................................... 15,590

14.º Sou Sut Ngan ........................................................ 15,122

15.º Fong Soi Fong ...................................................... 15,096

16.º Lam Kit Man Anonieta Jesus............................ 14,544

17.º Chan Tan Tan ...................................................... 14,466

Nos termos do artigo 60.º, n.º 2, do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, os formandos podem, ao abrigo dos artigos 37.º, n.º 1, 
e 38.º, n.º 1, do mesmo regulamento administrativo, apresentar re-
clamação da presente lista para o júri, no prazo de cinco dias úteis, 
a contar do dia seguinte à data da sua publicação, ou interpor 
recurso facultativo da presente lista para a entidade que autorizou 
a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia 
seguinte à data da sua publicação.

(Homologada por despacho do Presidente do Tribunal de Última 

Instância, de 11 de Fevereiro de 2022).

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
10 de Fevereiro de 2022.

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

名 單

30/2004

  

1.º  .................................................................. 17.209

2.º  .................................................................. 16.997

3.º  .................................................................. 16.854

4.º  .................................................................. 16.663

5.º  .................................................................. 16.526

6.º  .................................................................. 16.438

7.º  .................................................................. 16.105

8.º  .................................................................. 16.095

9.º  .................................................................. 16.018

10.º  .................................................................. 16.006

11.º  .................................................................. 15.959

12.º  .................................................................. 15.766

13.º  .................................................................. 15.590

14.º  .................................................................. 15.122

15.º  .................................................................. 15.096

16.º  .................................................................. 14.544

17.º  .................................................................. 14.466

21/2021 14/2016

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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 $2,799.00

法 務 局

通 告

12/2022

15/2009 26/2009

2/2020

112/2021

O Júri:

Presidente: Leong Mei Ian, juíza do Tribunal Judicial de 
Base.

Vogais efectivos: Chang Im Fan, secretária judicial do Tribunal 
de Última Instância, substituta; e

João António Nascimento de Sousa, secretário judicial do 
Tribunal Judicial de Base, substituto.

(Custo desta publicação $ 2 799,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Aviso

Despacho n.º 12/2022

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do artigo 
22.º e do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
e do n.º 3 do Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 2/2020, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na chefe do Departamento 
de Estudo do Sistema Jurídico e Coordenação Legislativa, 
Fong Meng Ian, as minhas competências próprias e subdelega-
das seguintes:

1) Autorizar o gozo de férias, com excepção do pessoal de 
chefia;

2) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por moti-
vos pessoais ou por conveniência de serviço, com excepção do 
pessoal de chefia;

3) Justificar ou injustificar faltas, com excepção do pessoal 
de chefia;

4) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que não careça de decisão e que, por natu-
reza, não caiba especialmente ao director dos Serviços.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e sub-
delegações de competências constantes do presente despacho, 
cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela chefe de 
departamento, Fong Meng Ian, no âmbito das presentes de-
legações e subdelegações de competências, desde o dia 26 de 
Janeiro de 2022.

5. É revogado o Despacho n.º 112/2021, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 46, II Série, 
de 17 de Novembro de 2021.

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
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 $2,357.00

市 政 署

公 告

024/2022/DEM

2022

2022

163

http://www.iam.gov.mo

$24,000.00

$20,000.00

$18,000.00

$18,000.00

 (Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Administração e Justiça, de 28 de Janeiro de 2022).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 8 de Feve-
reiro de 2022.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 2 357,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso Público n.º 024/2022/DEM

Prestação de serviços de concepção, produção e 

montagem de iluminação decorativa da Festividade 

do Bolo Lunar de 2022

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais, tomada na sessão de 
14 de Janeiro de 2022, se acha aberto o concurso público para a 
«Prestação de serviços de concepção, produção e montagem de 
iluminação decorativa da Festividade do Bolo Lunar de 2022».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida 
Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, como também ser descarregados 
gratuitamente na página electrónica do IAM (http://www.iam.
gov.mo). Os concorrentes que pretendam fazer o descarrega-
mento dos documentos acima referidos assumem também a 
responsabilidade pela consulta de eventuais actualizações e 
alterações das informações na nossa página electrónica durante o 
período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 24 de Março de 2022. Os concorrentes ou seus repre-
sentantes devem entregar as suas propostas e os documentos 
no Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, e prestar uma 
caução provisória. A caução provisória pode ser prestada em 
numerário ou garantia bancária. Caso seja em numerário, a 
prestação da caução deve ser efectuada na Tesouraria da 
Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou no Banco Nacional 
Ultramarino de Macau, juntamente com a guia de depósito 
(em triplicado), havendo ainda que entregar a referida guia na 
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, 
após a prestação da caução, para efeitos de levantamento do 
respectivo recibo oficial. As despesas resultantes de prestação 
da garantia constituem encargos do concorrente. Os montantes 
da caução provisória dos grupos são:

Grupo 1: Vinte e quatro mil patacas ($24 000,00);

Grupo 2: Vinte mil patacas ($20 000,00);

Grupo 3: Dezoito mil patacas ($18 000,00);

Grupo 4: Dezoito mil patacas ($18 000,00);
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$20,000.00

762-804

762-804

 

 $2,833.00

退 休 基 金 會

通 告

004/ADM/FP/2022

004/PR ES/FP/2022

a

Grupo 5: Vinte mil patacas ($20 000,00).

O acto público do concurso realizar-se-á na Divisão de For-
mação e Documentação do IAM, sita na Avenida da Praia 
Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 6.º andar, Macau, 
pelas 10,00 horas do dia 25 de Março de 2022.

O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento na 
Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Avenida 
da Praia Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 6.º andar, 
Macau, pelas 10,00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 10 de Fevereiro 
de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração para os Assun-
tos Municipais, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 2 833,00)

FUNDO DE PENSÕES

Aviso

Despacho Interno n.º 004/ADM/FP/2022

Assunto: Subdelegação de competências na chefe da Divisão 
de Apoio aos Contribuintes do Regime de Previdência (DAC).

1. Nos termos do n.º 3 do Despacho Interno n.º 004/PRES/FP/2022, 
de 26 de Janeiro de 2022, subdelego na chefe da Divisão de 
Apoio aos Contribuintes do Regime de Previdência, Chou Ka 
In, ou em quem a substitua nas suas ausências, faltas ou impe-
dimentos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

6) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;

8) Autorizar a actualização dos seguintes dados no sistema 
informático dos contribuintes do Regime de Previdência:

a) Dados respeitantes à inscrição, bem como a respectiva 
suspensão ou cancelamento;
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b

c

d

e

f

g

h

• 

• 

• 

• 

 

 

 $3,909.00

三十日告示

b) Dados respeitantes às contribuições mensais, valores a 
transferir, compensações pecuniárias e prestações pecuniárias 
extraordinárias;

c) Dados respeitantes ao tempo de contribuição;

d) Dados respeitantes à determinação do montante de previ-
dência;

e) Dados respeitantes à liquidação das contas;

f) Dados respeitantes à distribuição das percentagens dos 
planos de aplicação das contribuições;

g) Dados respeitantes ao prémio de prestação de serviço a 
longo prazo; 

h) Dados respeitantes ao cartão de acesso a cuidados de saúde.

9) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

10) Emitir declarações simples.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito das competências ora subdelegadas, ou a quem a 
substitua nas suas ausências, faltas ou impedimentos, desde 1 
de Fevereiro de 2022.

 (Homologado por deliberação do Conselho de Administração, 

de 9 de Fevereiro de 2022).

Fundo de Pensões, aos 9 de Fevereiro de 2022.

A Administradora do Conselho de Administração, Fátima 
Maria da Conceição da Rosa.

(Custo desta publicação $ 3 909,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que Kuok Kit Cheng, viúva de Poon Hong 
Cheong, que foi guarda principal, aposentado, do então Esta-
belecimento Prisional de Macau, tendo requerido a pensão de 



3246    7   2022  2  16 

 

 $907.00

澳 門 公 共 行 政 福 利 基 金

名 單

54/GM/97

sobrevivência deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam 
com direito à percepção da mesma pensão, requerer a este 
Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da 
publicação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a 
fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impug-
nação será resolvida a pretensão da requerente, findo que seja 
esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 9 de Fevereiro de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 907,00)

FUNDO SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros concedidos às instituições par-
ticulares, vem o FSAPM publicar a listagem de apoios concedi-
dos no 4.º trimestre do ano de 2021:

受資助實體 

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的 

Finalidades

Associação Educativa da Função Pública de 

Macau

2021/11/25 $ 44,850.00

Apoio financeiro para a «Excursão de apoio a 

bolsas de estudo a Congjiang da Província de 

Guizhou»

Associação dos Trabalhadores da Função 

Pública de Origem Chinesa

2021/12/17 $ 10,000.00

Apoio financeiro para o «Dia de convívio fa-

miliar para os trabalhadores dos serviços pú-

blicos de Macau em comemoração do Dia da 

Implantação da RPC»

Associação Mútua dos Condutores do IAM 

de Macau

2021/12/17 $ 16,140.00

Apoio financeiro para o «Passeio pela natureza 

e andar de bicicleta para famílias»

Associação Desportiva dos Trabalhadores 

da Administração Pública de Macau

2021/12/31 $ 52,697.00 2021

2021

  

Apoio financeiro para a «Eficácia e desafio da 

fusão dos serviços públicos e da integração dos 

recursos humanos 2021  Seminário sobre a re-

forma da administração pública» e o «Carnaval 

de caminhada com os servidores públicos 2021»
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 $3,671.00

受資助實體 

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的 

Finalidades

Associação dos Trabalhadores da Função 

Pública de Origem Chinesa

2021/12/31 $ 50,000.00

Apoio financeiro para a Sessão de divulgação 

sobre o «Projecto geral de construção da Zona 

de Cooperação Aprofundada entre Guang-

dong e Macau em Hengqin»

Associação dos Trabalhadores da Função 

Pública de Macau

2021/12/31 $ 13,434.70

Apoio financeiro para o «Torneio amigável de 

badminton para os funcionários públicos entre 

as duas regiões (Zhongshan)»

Associação dos Funcionários de Nível Básico 

de Macau

2021/12/31 $ 11,616.00

Apoio financeiro para a «Actividade de solida-

riedade  Combate à epidemia em conjunto e 

protecção dos funcionários de nível básico»

Associação Educativa da Função Pública de 

Macau

2021/12/31 $ 10,465.40

Apoio financeiro para «Acarinhar a Terra  

Passeio educativo pela natureza para famílias»

Associação de Estudos Jurídicos e Políticos 

dos Trabalhadores da Função Pública de 

Macau

2021/12/31 $ 8,986.00

Apoio financeiro para o «Enfrentamento das 

oportunidades e dos desafios de desenvolvi-

mento da Área da Grande Baía e da Zona de 

Cooperação Aprofundada dos trabalhadores 

dos serviços públicos» 

Fundo Social da Administração Pública de Macau, aos 27 
de Janeiro de 2022. — O Conselho Administrativo. — O Pre-
sidente, Kou Peng Kuan. — Os Vogais, Leong Sio Fong — Ng 
Sut In.

(Custo desta publicação $ 3 671,00)
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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Avisos

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 

211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 

13 de Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de 

registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso, começa a contar o prazo de dois 

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/184183

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

[730]  Requerente : IM PRODUCTION

  Endereço : 50 rue Croix Des Petits Champs- 7 rue 

Herold 75001 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[ ]

[ ]

[ ]

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  França

N.º 20 4 714 988
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[210]  N.º : N/184184

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

[730]  Requerente : IM PRODUCTION

  Endereço : 50 rue Croix Des Petits Champs- 7 rue 

Herold 75001 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  França

N.º 20 4 714 988

[210]  N.º : N/184185

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

[730]  Requerente : IM PRODUCTION

  Endereço : 50 rue Croix Des Petits Champs- 7 rue 

Herold 75001 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[ ]

T

[ ]

T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  França

N.º 20 4 714 988

[210]  N.º : N/184246

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : Consorzio per la Tutela dell’Asti

  Endereço : Piazza Roma 10, 14100 Asti (AT), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos; bebidas alcoólicas excepto 

cerveja; essências alcoólicas; extratos alcoólicos; vi-

nhos de uva com gás; preparações para fazer bebidas 

alcoólicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, vermelho, castanho 

claro, bege, branco creme (tal como exemplar da marca).

[300]  Prioridade : 2020/12/23  Itália

N.º 302020000117722

[210]  N.º : N/184795

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

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais 

metálicos para construção; construções transportáveis 

de metal; materiais metálicos para vias férreas; cabos 

e fios não eléctricos de metal comum; pequenos itens 

de ferragens metálicas; recipientes metálicos para ar-

mazenamento ou transporte; cofres-fortes; recipientes 

metálicos de alta e baixa pressão, cilindros metálicos 

de alta e baixa pressão, tanques metálicos de alta e 

baixa pressão; válvulas metálicas (sem serem partes de 

máquinas); minerais metálicos; recipientes, cilindros 

e tanques de metal; recipientes, cilindros e tanques 

em ligas metálicas; recipientes e cilindros metálicos e 

também em ligas metálicas para transporte; recipien-

tes e cilindros metálicos e também em ligas metálicas 

para armazenamento; recipientes, cilindros e tanques 

de metal para gases, fluidos, ar ou produtos químicos; 

recipientes, cilindros e tanques de ligas metálicas para 

gases, líquidos, ar ou produtos químicos.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/01/06  Noruega

N.º 202100063

[210]  N.º : N/184796

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

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção 

por terra, ar ou água; tanques de combustível para 

veículos; tanques de combustível para aparelhos de 

locomoção por terra, ar ou água; recipientes, cilindros 

e tanques usados em veículos (acessórios de veículos); 

recipientes, cilindros e tanques usados em aparelhos 

de locomoção por terra, ar ou água; suportes de teja-

dilhos para veículos; suportes de tejadilhos para apa-

relhos de locomoção por terra, ar ou água; suportes 

de tejadilhos para veículos para armazenamento de 

contentores, cilindros e tanques; sistemas de arma-

zenamento de combustível como peças estruturais de 

veículos; sistemas de armazenamento de combustível 

como peças estruturais de aparelhos de locomoção por 

terra, ar ou água; peças sobressalentes e acessórios 

para veículos; peças sobressalentes e acessórios para 

aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; veícu-

los; veículos para uso em terra, no ar, na água ou em 

vias férreas; veículos eléctricos e veículos eléctricos 

para uso em terra, no ar, na água ou em vias férreas; 

tanques de combustível para veículos e veículos para 

uso em terra, ar, água ou vias férreas; recipientes, ci-

lindros e tanques para veículos e veículos para uso em 

terra, no ar, na água ou vias férreas; recipientes para 

tejadilhos de veículos e veículos para uso em terra, no 

ar, na água ou vias férreas; suportes de balanço para 

navios; chassis de aeronaves; tanques de óleo para 

veículos como peças estruturais de veículos e veículos 

para uso em terra, no ar, na água ou em vias férreas; 

recipientes de armazenamento adaptados para uso em 

veículos e veículos para uso em terra, no ar, na água ou 

vias férreas; sistemas de combustível como peças es-

truturais de veículos motorizados e veículos para uso 

em terra ou em vias férreas; motorizações como peças 

estruturais de veículos e veículos para uso em terra 

ou em vias férreas; motorizações, incluindo motores e 

motores como peças estruturais de veículos e veículos 

para uso em terra ou em vias férreas; electrificação de 

veículos e produtos de conexão para veículos terres-

tres e veículos para uso em terra, no ar, na água ou em 

vias férreas; peças e acessórios para todos os produtos 

atrás citados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/01/06  Noruega

N.º 202100063

 2021/03/03  Noruega N.º 202103002

[210]  N.º : N/184797

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

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; reci-

pientes, cilindros, tanques, válvulas, recipientes de alta 

e baixa pressão, cilindros de alta e baixa pressão feitos 

de madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, 

marfim, barbas de baleia, concha, âmbar, madrepéro-

la, espuma do mar e sucedâneos de todas estas maté-

rias ou de plástico; recipientes, cilindros e tanques em 

materiais compostos (não metálicos); tanques de alta e 

baixa pressão não metálicos; cilindros de alta e baixa 

pressão não metálicos; recipientes de alta e baixa pres-

são não metálicos; recipientes de alta e baixa pressão 

em materiais compostos (não metálicos) para gases, 

fluidos, ar ou produtos químicos; cilindros de alta e 

baixa pressão em materiais compostos (não metálicos) 

para gases, fluidos, ar ou produtos químicos; recipien-

tes de alta e baixa pressão em materiais compostos 

(não metálicos) para gases, f luidos, ar ou produtos 

químicos; tanques de alta e baixa pressão em materiais 

compostos (não metálicos) para gases, fluidos, ar ou 
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produtos químicos; válvulas, não metálicas [excepto 

peças de máquinas]; recipientes de compostagem não 

metálicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/01/06  Noruega

N.º 202100063

[210]  N.º : N/184798

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

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção de produtos 

compostos e sistemas de combustível; serviços de ins-

talação e reparação de produtos compostos e sistemas 

de combustível; serviços de instalação e reparação de 

motorizações; serviços de manutenção de produtos 

compostos e sistemas de combustível; serviços de subs-

tituição de produtos compostos e sistemas de combus-

tível; instalação, manutenção, reparação e substituição 

de peças de sistemas de combustível para veículos; 

serviços de apoio técnico, nomeadamente fornecimen-

to de assessoria técnica no domínio da reparação e 

manutenção da instalação de sistemas de combustível 

para veículos; serviços de apoio a OEM  (original 

equipment manufacturer), nomeadamente na insta-

lação, manutenção, reparação, substituição e suporte 

de sistemas de gás natural comprimido, gás natural 

líquido, hidrogénio e sistemas de combustível de gás 

industrial comprimido.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Noruega

N.º 202108410

[210]  N.º : N/184800

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

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais 

metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias férreas; 

cabos e fios não eléctricos de metal comum; pequenos 

itens de ferragens metálicas; tanques (tanks) metálicos 

de alta e baixa pressão, cilindros metálicos de alta e 

baixa pressão e tanques (tanks) metálicos de alta e 

baixa pressão; válvulas metálicas (sem serem partes de 

máquinas); recipientes, cilindros, tanques e recipientes 

metálicos para armazenamento ou transporte; mine-

rais metálicos; recipientes de metal, cilindros, tanques 

e recipientes de metal, para combustível, produtos quí-

micos, gases comprimidos e líquidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/01/06  Noruega

N.º 202100338

[210]  N.º : N/184801

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

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Sistemas de distribuição de combus-

tível para motores de combustão interna de veículos 

terrestres, aéreos, aquáticos ou ferroviários; motoriza-

ções, incluindo motores e motores, para veículos aére-

os ou aquáticos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Noruega

N.º 202108409
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[210]  N.º : N/184802

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

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Tanques de combustível para veícu-

los terrestres; tanques de combustível para veículos; 

caixas bagageiras automáticas para tejadilhos de au-

tomóveis; recipientes de armazenamento adaptados 

para uso em veículos; veículos; veículos para uso em 

terra, no ar, na água ou na ferrovia; veículos elétricos e 

veículos eléctricos para uso em terra, no ar, na água ou 

em vias férreas; tanques de combustível para veículos e 

veículos para uso em terra, ar, água ou em vias férreas; 

recipientes, cilindros e tanques para veículos e veícu-

los para uso em terra, no ar, na água ou em vias fér-

reas; recipientes para tejadilhos de veículos e veículos 

para uso em terra, no ar, na água ou em vias férreas; 

suportes de balanço para navios; chassis de aeronaves; 

tanques de óleo como peças estruturais de veículos e 

veículos para uso em terra, no ar, na água ou em vias 

férreas; recipientes de armazenamento adaptados para 

uso em veículos e veículos para uso em terra, no ar, na 

água ou em vias férreas; sistemas de combustível como 

peças estruturais de veículos motorizados e veículos 

para uso em terra, no ar, na água ou em vias férreas; 

motorizações como peças estruturais de veículos e 

veículos para uso em terra ou em vias férreas; moto-

rizações, incluindo motores e motores, como peças 

estruturais de veículos e veículos para uso em terra ou 

em vias férreas; electrificação de veículos e produtos 

de conexão para veículos terrestres e veículos para uso 

em terra, no ar, na água ou em vias férreas; peças e 

acessórios para todos os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/01/06  Noruega

N.º 202100338

 2021/03/03  Noruega N.º 202103001

[210]  N.º : N/184803

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

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Recipientes de alta e baixa pressão, 

não metálicos; cilindros de alta e baixa pressão não 

metálicos; recipientes de alta e baixa pressão não me-

tálicos; tanques de alta e baixa pressão não metálicos; 

recipientes, cilindros, recipientes e tanques não me-

tálicos para armazenamento, transporte; recipientes, 

cilindros, recipientes e tanques de alta e baixa pressão, 

não metálicos, para armazenamento e transporte; 

recipientes, cilindros, recipientes e tanques, não metá-

licos, para combustível, gases, líquidos, ar e produtos 

químicos; recipientes de alta e baixa pressão, cilindros, 

recipientes e tanques, não metálicos, para combustí-

veis líquidos, gases, líquidos, ar e produtos químicos; 

recipientes de compostagem não metálicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/01/06  Noruega

N.º 202100338

[210]  N.º : N/184804

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

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção de produtos 

compostos e sistemas de combustível; serviços de ins-

talação e reparação de produtos compostos e sistemas 

de combustível; serviços de instalação e reparação de 

motorizações; serviços de manutenção de produtos 

compostos e sistemas de combustível; serviços de subs-

tituição de produtos compostos e sistemas de combus-

tível; instalação, manutenção, reparação e substituição 

de peças de sistemas de combustível para veículos; 

serviços de apoio técnico, nomeadamente fornecimen-

to de assessoria técnica no domínio da reparação e 

manutenção da instalação de sistemas de combustível 

para veículos; serviços de apoio a OEM  (original 
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equipment manufacturer), nomeadamente na insta-

lação, manutenção, reparação, substituição e suporte 

de sistemas de gás natural comprimido, gás natural 

líquido, hidrogénio e sistemas de combustível de gás 

industrial comprimido.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Noruega

N.º 202108409

[210]  N.º : N/186212

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Vitality Group International, Inc.

  Endereço : 200 West Monroe Street, Suite 1900, 

Chicago, 60606, Illinois, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; pesquisas e investigação 

de negócios; realização de pesquisas de mercado e 

opinião pública; processamento de resultados de pes-

quisas de negócios; assistência na gestão de negócios 

comerciais, administração comercial; organização de 

prémios para negócios; organização, gestão e operação 

de programas de incentivo, recompensa ou fidelidade 

e outros programas promocionais; gestão da organiza-

ção e operacionalização de programas de descontos a 

associados ou clientes; desenvolvimento, fornecimento 

e gestão de programas de bem-estar ou saúde basea-

dos em incentivos para empresas e seus funcionários; 

organização e condução de programas de incentivo, re-

compensa ou fidelidade para incentivar os membros ou 

participantes a fazerem escolhas de vida responsáveis; 

promoção da venda de produtos e serviços de terceiros 

através da atribuição de pontos ou recompensas por 

compras, adesão ou participação; promoção através do 

patrocínio de competições desportivas e actividades 

culturais de terceiros; acordos de licenciamento rela-

cionados com competições desportivas e actividades 

culturais de terceiros (serviços de negócios comer-

ciais); serviços de loja retalhista, serviços retalhistas 

em linha; serviços de consultoria relacionados com os 

anteriores; trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186214

[220]  Data de pedido : 2021/08/09

[730]  Requerente : Vitality Group International, Inc.

  Endereço : 200 West Monroe Street, Suite 1900, 

Chicago, 60606, Illinois, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de rastreio de saúde; serviços 

de monitoramento de saúde; realização de pesquisas 

de saúde e bem-estar (serviços médicos); serviços de 

avaliação de saúde e forma física para fins de subscri-

ção de seguros de saúde ou seguros de vida (serviços 

médicos); fornecimento de informações relacionadas 

com questões médicas e de saúde; serviços de acon-

selhamento em saúde; serviços de farmácia; serviços 

para o fornecimento de receitas médicas repetidas; 

serviços clínicos; serviços de enfermagem; fornecimen-

to de informações, notícias e comentários no domínio 

da saúde e bem-estar; realização de programas de saú-

de e bem-estar (serviços médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186691

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

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos substâncias, bebidas e 

substitutos de refeições dietéticos, para uso médico; 

alimentos para bebés e crianças, incluindo leite em 

pó para bebés e crianças; suplementos dietéticos, 

destinados a complementar uma dieta normal ou ter 

benefícios para a saúde; vitaminas e formulações de 

vitaminas para consumo humano; suplementos mine-

rais para alimentos; aditivos, suplementos e culturas 
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nutricionais para uso médico; culturas, preparações e 

substâncias probióticas para uso médico; preparações 

bacterianas e biológicas para uso médico; preparações 

bacterianas e biológicas para uso nutricional (suple-

mentos nutricionais); culturas de microrganismos para 

uso médico; produtos farmacêuticos; preparações far-

macêuticas; suplementos dietéticos à base de proteínas 

à base de plantas; suplementos dietéticos em pó à base 

de proteínas vegetais; suplementos de proteína líquida 

vegan ; proteína vegan  para uso como suple-

mento nutricional em bebidas prontas a beber; barras 

energéticas de suplementos nutricionais; barras ener-

géticas usadas como suplementos nutricionais; barras 

probióticas usadas como suplementos dietéticos; su-

plementos alimentares dietéticos sob a forma de bar-

ras de proteína prontas a comer; alimentos e bebidas 

dietéticos fortificados com vitaminas e minerais para 

humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186692

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

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Produtos lácteos incluídos nesta classe; 

bebidas e pós lácteos (à base leite); leite; derivados do 

leite; leite em pó; proteína do leite; natas (lacticínios); 

manteiga; óleos comestíveis; gorduras comestíveis; 

queijo; soro de leite; iogurte; sobremesas incluídas 

nesta classe (com predominância de produtos lácte-

os); leite sem lactose; substitutos do leite não lácteos; 

substitutos do leite à base de plantas e vegetais; leite 

de soja como substituto do leite; bebidas à base de soja 

como substitutos do leite; leite de ervilha; leite feito 

de leguminosas; leite de origem vegetal; leite de coco 

como substituto do leite; bebidas de leite de coco; leite 

de coco para cozinhar; leite à base de nozes para uso 

como substituto do leite; leite de amêndoa como subs-

tituto do leite; bebidas à base de leite de amêndoa; lei-

te de amendoim como substituto do leite; leite de caju 

sendo um substituto do leite; leite de avelã como subs-

tituto do leite; leite à base de cereais para uso como 

substituto do leite; leite de gergelim como substituto 

do leite; leite de coco como substituto do leite; leite 

de aveia; bebidas à base de aveia como substitutos do 

leite; leite de arroz como substituto do leite; bebidas à 

base de arroz (substitutos do leite) como substitutos lí-

quidos de refeições; leite de cânhamo como substituto 

do leite; leite de painço (milho miúdo) como substituto 

do leite; leite maltado como substituto do leite; bebi-

das com leite maltado, com predominância de leite; 

leite de chia (substituto do leite); bebidas à base de 

soja usadas como sucedâneos do leite; iogurte à base 

de substitutos do leite; substitutos do leite fermenta-

do; bebidas à base de substitutos do leite fermentado; 

bebidas aromatizadas à base de sucedâneos do leite; 

bebidas à base de sucedâneos do leite aromatizados 

com chocolate, cacau, café ou chá; leite em pó não 

lácteo; leite de amêndoa em pó; substitutos do leite; 

produtos lácteos à base de substitutos do leite; queijo 

não lácteo; manteiga não láctea; manteiga de nozes; 

manteiga de amêndoa; manteiga de nozes em pó; man-

teiga de amendoim com chocolate; manteiga de frutos; 

manteiga de coco; manteiga de cacau para uso alimen-

tar; pastas para barrar à base de vegetais; iogurte não 

lácteo; branqueador (creamer) de café não à base de 

produtos lácteos; natas não lácteas; cremes de coco; 

cremes de soja; sobremesas à base de sucedâneos do 

leite; aperitivos probióticos à base de leite; barras de 

aperitivos à base de sementes; aperitivos à base de 

nozes e frutos secos; aperitivos probióticos à base de 

amêndoas; aperitivos probióticos à base de produtos 

lácteos; aperitivos à base de iogurte probiótico; barras 

alimentares à base de vegetais crus; aperitivos à base 

de frutos; barras alimentares à base de frutos; aperiti-

vos à base de soja; barras alimentares à base de soja; 

aperitivos à base de nozes; barras alimentares à base 

de nozes; barras de substituição de refeição à base de 

nozes; barras de aperitivos à base de nozes; aperitivos 

à base de frutas e nozes; aperitivos à base de nozes e 

sementes; aperitivos probióticos à base de nozes; ape-

ritivos à base de frutas e nozes com cobertura à base 

de produtos lácteos; alimentos vegan  consistindo 

predominantemente de vegetais, nozes ou substitutos 

do leite; aperitivos à base de vegetais; ervilhas proces-

sadas; amêndoas processadas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/186693

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

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; pós para fazer bebi-

das aromatizadas; aromatizantes e pós feitos de café; 

aromatizantes e pós feitos de chá; aromatizantes e pós 

feitos de cacau; bebidas de chocolate; bebidas à base 

de chocolate; aromas e pós feitos de chocolate; choco-

late quente vegan ; bebidas à base de café vegan ; 

chá com leite sem ser à base de leite; bebidas à base 

de ervas (sem ser para uso medicinal); pastilhas não 

medicinais; iogurte congelado; confeitaria de iogurte 

congelado; misturas de iogurte congelado; aperitivos 

à base de iogurte congelado; sobremesas congeladas 

constituídas por fruta e natas ou sucedâneos de natas; 

pudins nesta classe; sobremesas nesta classe; sorvete; 

gelados; bebidas congeladas (gelados comestíveis); 

sorvetes [gelados]; confeitos congelados; creme-inglês 

(custard); semolina; molhos e condimentos incluídos 

nesta classe; confeitaria, incluindo chocolate, doces 

e alcaçuz; produtos à base de cereais incluídos nesta 

classe; malte para consumo humano; bolos; biscoitos; 

biscoitos, bolachas, bolos e tortas vegan ; pastela-

ria; molhos para salada; biscoitos de amêndoa; bolos 

de amêndoa; confeitaria de amêndoa; confeitaria en-

riquecida com antioxidantes; confeitaria enriquecida 

com vitaminas; rebuçados para mascar; confeitaria 

com ingredientes activos para auxiliar na recuperação 

desportiva; pastilhas não medicinais; confeitos conge-

lados vegan ; sorvete vegan ; bebidas processa-

das à base de cereais; cereais processados; aperitivos 

à base de cereais; barras de cereais e barras de cereais 

com alto teor de proteínas; barras alimentares à base 

de cereais; barras de substituição de refeição à base de 

cereais; barras alimentares à base de cereais prontas a 

comer; aperitivos à base de cereais; aperitivos à base 

de arroz; aperitivos à base de quinoa; aperitivos à base 

de trigo; barras alimentares prontas para comer à base 

de chocolate; barras de substituição de refeição à base 

de chocolate; aperitivos em barra constituídos por cho-

colate; aperitivos probióticos à base de cereais; papas 

de aveia; barras de muesli; aperitivos de muesli; aperi-

tivos e barras para aperitivos feitos principalmente de 

arroz, cereais, muesli, milho, sementes, nozes, trigo, 

farinha; barras energéticas à base de cereais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186694

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

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos substâncias, bebidas e 

substitutos de refeições dietéticos, para uso médico; 

alimentos para bebés e crianças, incluindo leite em 

pó para bebés e crianças; suplementos dietéticos, 

destinados a complementar uma dieta normal ou ter 

benefícios para a saúde; vitaminas e formulações de 

vitaminas para consumo humano; suplementos mine-

rais para alimentos; aditivos, suplementos e culturas 

nutricionais para uso médico; culturas, preparações e 

substâncias probióticas para uso médico; preparações 

bacterianas e biológicas para uso médico; preparações 

bacterianas e biológicas para uso nutricional (suple-

mentos nutricionais); culturas de microrganismos para 

uso médico; produtos farmacêuticos; preparações far-

macêuticas; suplementos dietéticos à base de proteínas 

à base de plantas; suplementos dietéticos em pó à base 

de proteínas vegetais; suplementos de proteína líquida 

vegan ; proteína vegan  para uso como suple-

mento nutricional em bebidas prontas a beber; barras 

energéticas de suplementos nutricionais; barras ener-

géticas usadas como suplementos nutricionais; barras 

probióticas usadas como suplementos dietéticos; su-

plementos alimentares dietéticos sob a forma de bar-

ras de proteína prontas a comer; alimentos e bebidas 

dietéticos fortificados com vitaminas e minerais para 

humanos.

[540]  Marca : 

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

cinza, azul, laranja, branca e amarelo tal como repre-

sentado na figura.
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[210]  N.º : N/186695

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

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Produtos lácteos incluídos nesta classe; 

bebidas e pós lácteos (à base leite); leite; derivados do 

leite; leite em pó; proteína do leite; natas (lacticínios); 

manteiga; óleos comestíveis; gorduras comestíveis; 

queijo; soro de leite; iogurte; sobremesas incluídas 

nesta classe (com predominância de produtos lácte-

os); leite sem lactose; substitutos do leite não lácteos; 

substitutos do leite à base de plantas e vegetais; leite 

de soja como substituto do leite; bebidas à base de soja 

como substitutos do leite; leite de ervilha; leite feito 

de leguminosas; leite de origem vegetal; leite de coco 

como substituto do leite; bebidas de leite de coco; leite 

de coco para cozinhar; leite à base de nozes para uso 

como substituto do leite; leite de amêndoa como subs-

tituto do leite; bebidas à base de leite de amêndoa; lei-

te de amendoim como substituto do leite; leite de caju 

sendo um substituto do leite; leite de avelã como subs-

tituto do leite; leite à base de cereais para uso como 

substituto do leite; leite de gergelim como substituto 

do leite; leite de coco como substituto do leite; leite 

de aveia; bebidas à base de aveia como substitutos do 

leite; leite de arroz como substituto do leite; bebidas à 

base de arroz (substitutos do leite) como substitutos lí-

quidos de refeições; leite de cânhamo como substituto 

do leite; leite de painço (milho miúdo) como substituto 

do leite; leite maltado como substituto do leite; bebi-

das com leite maltado, com predominância de leite; 

leite de chia (substituto do leite); bebidas à base de 

soja usadas como sucedâneos do leite; iogurte à base 

de substitutos do leite; substitutos do leite fermenta-

do; bebidas à base de substitutos do leite fermentado; 

bebidas aromatizadas à base de sucedâneos do leite; 

bebidas à base de sucedâneos do leite aromatizados 

com chocolate, cacau, café ou chá; leite em pó não 

lácteo; leite de amêndoa em pó; substitutos do leite; 

produtos lácteos à base de substitutos do leite; queijo 

não lácteo; manteiga não láctea; manteiga de nozes; 

manteiga de amêndoa; manteiga de nozes em pó; man-

teiga de amendoim com chocolate; manteiga de frutos; 

manteiga de coco; manteiga de cacau para uso alimen-

tar; pastas para barrar à base de vegetais; iogurte não 

lácteo; branqueador (creamer) de café não à base de 

produtos lácteos; natas não lácteas; cremes de coco; 

cremes de soja; sobremesas à base de sucedâneos do 

leite; aperitivos probióticos à base de leite; barras de 

aperitivos à base de sementes; aperitivos à base de 

nozes e frutos secos; aperitivos probióticos à base de 

amêndoas; aperitivos probióticos à base de produtos 

lácteos; aperitivos à base de iogurte probiótico; barras 

alimentares à base de vegetais crus; aperitivos à base 

de frutos; barras alimentares à base de frutos; aperiti-

vos à base de soja; barras alimentares à base de soja; 

aperitivos à base de nozes; barras alimentares à base 

de nozes; barras de substituição de refeição à base de 

nozes; barras de aperitivos à base de nozes; aperitivos 

à base de frutas e nozes; aperitivos à base de nozes e 

sementes; aperitivos probióticos à base de nozes; ape-

ritivos à base de frutas e nozes com cobertura à base 

de produtos lácteos; alimentos vegan  consistindo 

predominantemente de vegetais, nozes ou substitutos 

do leite; aperitivos à base de vegetais; ervilhas proces-

sadas; amêndoas processadas.

[540]  Marca : 

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

cinza, azul, laranja, branca e amarelo tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/186696

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

[730]  Requerente : FONTERRA BRANDS (SIN-

GAPORE) PTE LIMITED

  Endereço : 182 Ceci l Street, #15-01 Frasers 

Tower, Singapore 069547

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; pós para fazer bebi-

das aromatizadas; aromatizantes e pós feitos de café; 

aromatizantes e pós feitos de chá; aromatizantes e pós 

feitos de cacau; bebidas de chocolate; bebidas à base 

de chocolate; aromas e pós feitos de chocolate; choco-

late quente vegan ; bebidas à base de café vegan ; 

chá com leite sem ser à base de leite; bebidas à base 

de ervas (sem ser para uso medicinal); pastilhas não 
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medicinais; iogurte congelado; confeitaria de iogurte 

congelado; misturas de iogurte congelado; aperitivos 

à base de iogurte congelado; sobremesas congeladas 

constituídas por fruta e natas ou sucedâneos de natas; 

pudins nesta classe; sobremesas nesta classe; sorvete; 

gelados; bebidas congeladas (gelados comestíveis); 

sorvetes [gelados]; confeitos congelados; creme-inglês 

(custard); semolina; molhos e condimentos incluídos 

nesta classe; confeitaria, incluindo chocolate, doces 

e alcaçuz; produtos à base de cereais incluídos nesta 

classe; malte para consumo humano; bolos; biscoitos; 

biscoitos, bolachas, bolos e tortas vegan ; pastela-

ria; molhos para salada; biscoitos de amêndoa; bolos 

de amêndoa; confeitaria de amêndoa; confeitaria en-

riquecida com antioxidantes; confeitaria enriquecida 

com vitaminas; rebuçados para mascar; confeitaria 

com ingredientes activos para auxiliar na recuperação 

desportiva; pastilhas não medicinais; confeitos conge-

lados vegan ; sorvete vegan ; bebidas processa-

das à base de cereais; cereais processados; aperitivos 

à base de cereais; barras de cereais e barras de cereais 

com alto teor de proteínas; barras alimentares à base 

de cereais; barras de substituição de refeição à base de 

cereais; barras alimentares à base de cereais prontas a 

comer; aperitivos à base de cereais; aperitivos à base 

de arroz; aperitivos à base de quinoa; aperitivos à base 

de trigo; barras alimentares prontas para comer à base 

de chocolate; barras de substituição de refeição à base 

de chocolate; aperitivos em barra constituídos por cho-

colate; aperitivos probióticos à base de cereais; papas 

de aveia; barras de muesli; aperitivos de muesli; aperi-

tivos e barras para aperitivos feitos principalmente de 

arroz, cereais, muesli, milho, sementes, nozes, trigo, 

farinha; barras energéticas à base de cereais.

[540]  Marca : 

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

cinza, azul, laranja, branca e amarelo tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/187213

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos terrestres, aquáticos e aére-

os; veículos anfíbios; veículos eléctricos; bicicletas, 

ciclomotores, scooters, motocicletas; aparelhos para 

locomoção por terra, ar ou água; veículos aéreos; hi-

droaviões; barcos; locomotivas; carros; carros a mo-

tor; motores para automóveis, bicicletas, motociclos; 

barcos, embarcações, iates; peças e acessórios para 

automóveis, barcos, veículos aéreos, veículos anfíbios, 

veículos de duas rodas, scooters, motocicletas; veículos 

terrestres a motor, nomeadamente, automóveis; peças 

estruturais para veículos, automóveis, barcos, veículos 

aéreos; chassis de automóveis; capôs para motores de 

veículos; capôs para veículos; embraiagens para veícu-

los terrestres; transmissões para automóveis, bicicletas, 

motociclos; caixas de velocidades para veículos terres-

tres; eixos de transmissão para automóveis, bicicletas, 

motociclos; tejadilhos; deflectores para veículos, auto-

móveis, aviões, motos de água; indicadores de direcção 

para veículos; buzinas para veículos, automóveis, avi-

ões, embarcações; espelhos retrovisores e retrovisores 

laterais; abas protectoras de lama (mud flaps) para veí-

culos; guarda-lamas; tejadilhos; pára-esquis para auto-

móveis, amortecedores para automóveis; conversores 

(binário) para veículos terrestres; volantes; ligações de 

direcção para veículos, automóveis, aviões, embarca-

ções; sistemas de suspensão para veículos, automóveis, 

aviões, embarcações; pára-brisas para veículos, auto-

móveis, aviões, embarcações; limpa pára-brisas; apoios 

de braços para veículos, automóveis, aviões, embar-

cações; veículos submersíveis; porta-bagagens para 

automóveis; porta-esquis para automóveis; travões 

para veículos; equipamento de travagem para veículos, 

automóveis, aviões, embarcações; revestimento do tra-

vão para veículos, automóveis, aviões, embarcações; 

pastilhas de travão para veículos, automóveis, aviões, 

embarcações; tampas para tanques de combustível de 

veículos; compartimentos de armazenamento especi-

ficamente adaptados para utilização em automóveis; 

spoilers; dispositivos de retenção de segurança para 

veículos; alarmes anti-roubo para veículos, automó-

veis, aviões, embarcações; sistemas de alarme para 

automóveis; alarmes para veículos; airbags (sacos de 

ar) para veículos; almofadas para assentos de veículos; 

coberturas de assento para veículos, automóveis, avi-

ões, embarcações, vidros de veículos; porta-bagagens 

para veículos, automóveis, aviões, embarcações; airbags 
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(bolsas de ar) para veículos; assentos de segurança 

para crianças e bebés para veículos; rodas e pneus, e 

lagartas para veículos; pneus e rodas para automóveis; 

tampas de depósito de gasolina para automóveis; bi-

cicletas (bicycles); bicicletas (cycles); carrinhos; carri-

nhos de bebé; assentos de segurança para automóveis; 

trenós (veículos).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187214

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Obras de arte em metal; obras de arte 

em metais preciosos; objectos de arte em metal precio-

so ou pedra preciosa; arte tridimensional para parede 

em metal precioso; obras de arte em pedras preciosas 

e pedras semi-preciosas; metais preciosos e suas ligas; 

artigos de joalharia; pedras preciosas; pulseiras; clipes 

e grampos de gravata (metais preciosos); amuletos 

(joalharia); bustos de metais preciosos; instrumentos 

de relojoaria e cronometragem; relógios (de pulso), 

relógios de parede e mesa e relógios (instrumentos 

cronológicos); invólucros de relógios sendo correntes, 

fechos, coroas, mostradores (dials), mostradores (ros-

tos), bolsas pequenas para relógios, bracelets (bands), 

correias, peças, caixas (sendo todos peças para reló-

gios); modelos de veículos em metal precioso; alfinetes 

ornamentais (joalharia); alfinetes para gravatas (joa-

lharia); botões de punho; porta-chaves (com objecto 

decorativo), porta-chaves como jóias, porta-chaves 

(key charms), porta-chaves (key fobs), porta-chaves 

(key holders), porta-chaves (keyrings); escudos come-

morativos, moedas, medalhas; mercadorias em metais 

preciosos ou com eles revestidos; estátuas, estatuetas e 

figurinhas, feitas ou revestidas de metais preciosos ou 

semi-preciosos ou pedras preciosas, ou imitações dos 

mesmos; peças e acessórios para as mercadorias acima 

referidas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187215

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e bens feitos destes mate-

riais, não incluídos noutras classes; material impresso; 

álbuns; revistas; revistas; livros; material para encader-

nação de livros; fotografias; artigos de papelaria; ade-

sivos para papelaria ou para uso doméstico; materiais 

para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material 

de escritório (excepto mobiliário); material de instru-

ção e ensino (excepto aparelhos); material plástico 

para embalagem (não incluídos noutras classes); tipo 

de impressoras; blocos de impressão; instrumentos 

de escrita, canetas, lápis; material de impressão/im-

pressos; lenços de papel sendo: lenços para limpeza 

de lentes; material impresso, fotografias, impressões, 

cartazes, transparências (artigos de papelaria), álbuns, 

pastas para documentos, ficheiros, capas (binders), 

capas (covers); molduras, suportes e montagens todos 

para fotografias; chassis [quadros] para compor [tipo-

grafia]; aparelhos para montagem de fotografias; des-

truidores de papel, para uso em escritórios; máquinas 

de escrever; material de escritório excepto mobiliário; 

fitas para máquinas de escrever e impressoras; bobinas 

para fitas (artigo de papelaria), instrumentos de escri-

ta; marcadores; cortadores de papel; furadores de pa-

pel; cola (artigo de papelaria); etiquetas (artigo de pa-

pelaria); peças e acessórios para todos os artigos aci-

ma mencionados; modelos de veículos feitos de papel/

papier-mâché; crachás feitos de cartão/papel; alfinetes 

de desenho (artigo de papelaria); alfinetes de cartogra-

fia (artigo de papelaria); pastas de documentos (pastas 

de arquivo); toalhas de papel/celulose (artigo de pa-

pelaria); folhetos; ampara-livros (artigo de papelaria); 

marcadores de livros; capas de papel, plástico ou pano 

para livros; pinturas, desenhos, obras de arte impres-
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sas; esculturas de papel, estátuas de papel, estatuetas 

de papel; papel e obras de arte impressas; calendários.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187216

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

feitos com estes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; malas de viagem (luggage); malas; baús e malas 

para viagem (travelling bags); sacos de desporto; sacos 

e malas de caça, pesca e para tiros (shooting); bolsas 

de viagem; malas de mão; mochilas (backpacks); sacos; 

sacos de viagem; estojos de viagem; malas (briefcases); 

malas e estojos para artigos fotográficos; malas para 

artigos de maquilhagem; malas para sapatos; malas 

de toucador; malas de viagem (tote bags); malas para 

documentos, malas para cartões de visita, malas para 

guardar chaves, estojos para chaves, carteiras para 

cartões de crédito; malas para vestuário; malas para 

fatos (suit bags); malas para fatos (suit carriers); malas 

de viagem (suitcases); couro para mobiliário; carteiras; 

porta-carteiras; mochilas (rucksacks); guarda-chuvas, 

chapéus-de-sol e bengalas; malas para esquis, para 

pranchas de neve, para pranchas de wakeboard, para 

pranchas de surf, para pranchas de esqui, tobogãs e 

bastões de esqui (todos nesta classe); malas para ar-

cos, para suportes de para arcos, para arcos fundas de 

arcos (todos nesta Classe); peças e acessórios para os 

artigos acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187218

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; luvas de 

condução, calçado de condução; casacos de automóvel; 

fatos de aquecimento, blusas, calças (slacks), bonés, 

meias, cachecóis, gravatas, luvas, camisolas, casacos, 

parkas, babetes, macacões, calças (pants), sapatos, sa-

patos de golfe, botas, camisas, coletes, casacos curtos; 

vestuário absorvente de transpiração; vestuário des-

portivo para corridas motorizadas sem ser para fins de 

protecção e segurança; vestuário desportivo, incluindo 

vestuário de snowboarding; abafadores de ouvido (ves-

tuário); chapéus de golfe; vestuário de protecção sendo 

casacos de proteção contra condições meteorológicas 

extremas; viseiras sob a forma de chapelaria; fatos de 

mergulho para desportos de superfície; fatos de mer-

gulho para utilização durante a prática de esqui aquá-

tico, windsurf ou wakeboard, fatos de natação; peças e 

acessórios para as artigos acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187221

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros; serviços de se-

guros; assuntos financeiros; assuntos monetários; ser-

viços imobiliários; serviços de assuntos imobiliários; 

serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; 

serviços de arranjo de financiamento para compras-

-vendas a prestações; fornecimento de fundos para 

locação-venda; financiamento da locação-venda; ser-

viços de financiamento da locação-venda de veículos 

terrestres, ferroviários, aquáticos e aéreos e peças e 

acessórios para esses bens, aluguer de veículos terres-

tres, aquáticos e aéreos e peças e acessórios para esses 
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bens; financiamento de manutenção de veículos terres-

tres, aquáticos e aéreos e de peças e acessórios para 

esses bens; financiamento de serviços de emergência 

para veículos terrestres, ferroviários, aquáticos e aé-

reos e de peças e acessórios para esses bens; serviços 

de financiamento; serviços de financiamento de bens 

imobiliários, para decoração de casas, para o design, 

compras de alojamentos, compra de veículos; serviços 

de organização de crédito financeiro; serviços de cor-

retagem de crédito; serviços de crédito financeiro; ser-

viços de financiamento de compras de artigos de luxo; 

serviços de financiamento de compras de veículos; 

serviços de financiamento de bens imobiliários, para 

a decoração do lar, para design, compras de alojamen-

tos; serviços de investimento; serviços de gestão de in-

vestimentos; serviços de corretagem financeira; servi-

ços de informação e consultoria de stocks financeiros; 

serviços de avaliação financeira (financial appraisal 

services); serviços de avaliação financeira (financial 

valuation services); serviços de avaliações financeira 

de veículos; serviços de avaliações financeira de imo-

biliárias; serviços de garantia de veículos; serviços de 

prestação de financiamento para a compra de veículos; 

serviços de provisão de crédito financeiro; serviços 

de crédito relativos a veículos automóveis; serviços de 

financiamento (financing) e financiamento (funding); 

serviços de agência imobiliária para a promoção imo-

biliária; serviços de agência imobiliária; serviços de 

informação, assessoria e consultoria em relação aos 

serviços acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187224

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, activi-

dades e serviços desportivos e culturais; serviços de 

entretenimento (aventura); entretenimento através 

da oferta de passeios e experiências de condução em 

veículos, veículos de luxo, veículos raros; serviços 

de equipas de corrida de automóveis para entreteni-

mento, jogos, fins desportivos; serviços de equipas de 

automóveis desportivos para entretenimento, jogos, 

fins desportivos; oferta de entretenimento baseado em 

clubes, actividades desportivas e culturais; serviços de 

clubes de automobilismo e de pilotos; serviços de clu-

bes de corrida de veículos; serviços de entretenimento, 

desporto, educação e culturais fornecidos em clubes 

de campo; serviços de clubes de fãs; serviços de clubes 

desportivos; serviços de educação, formação e ensino 

relacionados com a aprendizagem da condução de 

veículos motorizados, cuidados com veículos motori-

zados, manutenção de veículos motorizados, seguran-

ça rodoviária, segurança do condutor e funcionalidade 

de veículos de baixas emissões de carbono; serviços 

de informação sobre corridas; formação de conduto-

res de corridas; organização de eventos de corridas, 

concursos de corridas, competições automobilísticas, 

eventos de corridas de automóveis, eventos de corridas 

de veículos, comícios e excursões de automóveis todos 

para fins de entretenimento e desportivos; organização 

de espectáculos automóveis e de automóveis para fins 

de entretenimento, educativo e culturais; fornecimento 

de instalações desportivas e desportivas; organização, 

produção e apresentação de competições, concursos 

e jogos; serviços de produção de vídeo; serviços de 

museus, exposições de museus, curadoria de museus 

e exposições e exposições culturais; fornecimento de 

entretenimento como parte de viagens, alojamento e 

pacotes de férias; serviços de hospitalidade (entreteni-

mento); serviços de hospitalidade empresarial (entre-

tenimento); serviços de publicação/edição; serviços de 

edicão/publicação de material impresso, livros, revis-

tas, manuais, revistas, boletins informativos, artigos e 

publicações de notícias e entretenimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187227

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom
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  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos terrestres, aquáticos e aére-

os; veículos anfíbios; veículos eléctricos; bicicletas, 

ciclomotores, scooters, motocicletas; aparelhos para 

locomoção por terra, ar ou água; veículos aéreos; hi-

droaviões; barcos; locomotivas; carros; carros a mo-

tor; motores para automóveis, bicicletas, motociclos; 

barcos, embarcações, iates; peças e acessórios para 

automóveis, barcos, veículos aéreos, veículos anfíbios, 

veículos de duas rodas, scooters, motocicletas; veículos 

terrestres a motor, nomeadamente, automóveis; peças 

estruturais para veículos, automóveis, barcos, veículos 

aéreos; chassis de automóveis; capôs para motores de 

veículos; capôs para veículos; embraiagens para veícu-

los terrestres; transmissões para automóveis, bicicletas, 

motociclos; caixas de velocidades para veículos terres-

tres; eixos de transmissão para automóveis, bicicletas, 

motociclos; tejadilhos; deflectores para veículos, auto-

móveis, aviões, motos de água; indicadores de direcção 

para veículos; buzinas para veículos, automóveis, avi-

ões, embarcações; espelhos retrovisores e retrovisores 

laterais; abas protectoras de lama (mud flaps) para veí-

culos; guarda-lamas; tejadilhos; pára-esquis para auto-

móveis, amortecedores para automóveis; conversores 

(binário) para veículos terrestres; volantes; ligações de 

direcção para veículos, automóveis, aviões, embarca-

ções; sistemas de suspensão para veículos, automóveis, 

aviões, embarcações; pára-brisas para veículos, auto-

móveis, aviões, embarcações; limpa pára-brisas; apoios 

de braços para veículos, automóveis, aviões, embar-

cações; veículos submersíveis; porta-bagagens para 

automóveis; porta-esquis para automóveis; travões 

para veículos; equipamento de travagem para veículos, 

automóveis, aviões, embarcações; revestimento do tra-

vão para veículos, automóveis, aviões, embarcações; 

pastilhas de travão para veículos, automóveis, aviões, 

embarcações; tampas para tanques de combustível de 

veículos; compartimentos de armazenamento especi-

ficamente adaptados para utilização em automóveis; 

spoilers; dispositivos de retenção de segurança para 

veículos; alarmes anti-roubo para veículos, automó-

veis, aviões, embarcações; sistemas de alarme para 

automóveis; alarmes para veículos; airbags (sacos de 

ar) para veículos; almofadas para assentos de veículos; 

coberturas de assento para veículos, automóveis, avi-

ões, embarcações, vidros de veículos; porta-bagagens 

para veículos, automóveis, aviões, embarcações; airbags 

(bolsas de ar) para veículos; assentos de segurança 

para crianças e bebés para veículos; rodas e pneus, e 

lagartas para veículos; pneus e rodas para automóveis; 

tampas de depósito de gasolina para automóveis; bi-

cicletas (bicycles); bicicletas (cycles); carrinhos; carri-

nhos de bebé; assentos de segurança para automóveis; 

trenós (veículos).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187228

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Obras de arte em metal; obras de arte 

em metais preciosos; objectos de arte em metal precio-

so ou pedra preciosa; arte tridimensional para parede 

em metal precioso; obras de arte em pedras preciosas 

e pedras semi-preciosas; metais preciosos e suas ligas; 

artigos de joalharia; pedras preciosas; pulseiras; clipes 

e grampos de gravata (metais preciosos); amuletos 

(joalharia); bustos de metais preciosos; instrumentos 

de relojoaria e cronometragem; relógios (de pulso), 

relógios de parede e mesa e relógios (instrumentos 

cronológicos); invólucros de relógios sendo correntes, 

fechos, coroas, mostradores (dials), mostradores (ros-

tos), bolsas pequenas para relógios, bracelets (bands), 

correias, peças, caixas (sendo todos peças para reló-

gios); modelos de veículos em metal precioso; alfinetes 

ornamentais (joalharia); alfinetes para gravatas (joa-

lharia); botões de punho; porta-chaves (com objecto 

decorativo), porta-chaves como jóias, porta-chaves 

(key charms), porta-chaves (key fobs), porta-chaves 

(key holders), porta-chaves (keyrings); escudos come-

morativos, moedas, medalhas; mercadorias em metais 

preciosos ou com eles revestidos; estátuas, estatuetas e 

figurinhas, feitas ou revestidas de metais preciosos ou 

semi-preciosos ou pedras preciosas, ou imitações dos 

mesmos; peças e acessórios para as mercadorias acima 

referidas.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187229

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e bens feitos destes mate-

riais, não incluídos noutras classes; material impresso; 

álbuns; revistas; revistas; livros; material para encader-

nação de livros; fotografias; artigos de papelaria; ade-

sivos para papelaria ou para uso doméstico; materiais 

para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material 

de escritório (excepto mobiliário); material de instru-

ção e ensino (excepto aparelhos); material plástico 

para embalagem (não incluídos noutras classes); tipo 

de impressoras; blocos de impressão; instrumentos 

de escrita, canetas, lápis; material de impressão/im-

pressos; lenços de papel sendo: lenços para limpeza 

de lentes; material impresso, fotografias, impressões, 

cartazes, transparências (artigos de papelaria), álbuns, 

pastas para documentos, ficheiros, capas (binders), 

capas (covers); molduras, suportes e montagens todos 

para fotografias; chassis [quadros] para compor [tipo-

grafia]; aparelhos para montagem de fotografias; des-

truidores de papel, para uso em escritórios; máquinas 

de escrever; material de escritório excepto mobiliário; 

fitas para máquinas de escrever e impressoras; bobinas 

para fitas (artigo de papelaria), instrumentos de escri-

ta; marcadores; cortadores de papel; furadores de pa-

pel; cola (artigo de papelaria); etiquetas (artigo de pa-

pelaria); peças e acessórios para todos os artigos aci-

ma mencionados; modelos de veículos feitos de papel/

papier-mâché; crachás feitos de cartão/papel; alfinetes 

de desenho (artigo de papelaria); alfinetes de cartogra-

fia (artigo de papelaria); pastas de documentos (pastas 

de arquivo); toalhas de papel/celulose (artigo de pa-

pelaria); folhetos; ampara-livros (artigo de papelaria); 

marcadores de livros; capas de papel, plástico ou pano 

para livros; pinturas, desenhos, obras de arte impres-

sas; esculturas de papel, estátuas de papel, estatuetas 

de papel; papel e obras de arte impressas; calendários.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187230

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

feitos com estes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; malas de viagem (luggage); malas; baús e malas 

para viagem (travelling bags); sacos de desporto; sacos 

e malas de caça, pesca e para tiros (shooting); bolsas 

de viagem; malas de mão; mochilas (backpacks); sacos; 

sacos de viagem; estojos de viagem; malas (briefcases); 

malas e estojos para artigos fotográficos; malas para 

artigos de maquilhagem; malas para sapatos; malas 

de toucador; malas de viagem (tote bags); malas para 

documentos, malas para cartões de visita, malas para 

guardar chaves, estojos para chaves, carteiras para 

cartões de crédito; malas para vestuário; malas para 

fatos (suit bags); malas para fatos (suit carriers); malas 

de viagem (suitcases); couro para mobiliário; carteiras; 

porta-carteiras; mochilas (rucksacks); guarda-chuvas, 

chapéus-de-sol e bengalas; malas para esquis, para 

pranchas de neve, para pranchas de wakeboard, para 

pranchas de surf, para pranchas de esqui, tobogãs e 

bastões de esqui (todos nesta classe); malas para ar-

cos, para suportes de para arcos, para arcos fundas de 

arcos (todos nesta Classe); peças e acessórios para os 

artigos acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187232

[220]  Data de pedido : 2021/09/01
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[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; luvas de 

condução, calçado de condução; casacos de automóvel; 

fatos de aquecimento, blusas, calças (slacks), bonés, 

meias, cachecóis, gravatas, luvas, camisolas, casacos, 

parkas, babetes, macacões, calças (pants), sapatos, sa-

patos de golfe, botas, camisas, coletes, casacos curtos; 

vestuário absorvente de transpiração; vestuário des-

portivo para corridas motorizadas sem ser para fins de 

protecção e segurança; vestuário desportivo, incluindo 

vestuário de snowboarding; abafadores de ouvido (ves-

tuário); chapéus de golfe; vestuário de protecção sendo 

casacos de proteção contra condições meteorológicas 

extremas; viseiras sob a forma de chapelaria; fatos de 

mergulho para desportos de superfície; fatos de mer-

gulho para utilização durante a prática de esqui aquá-

tico, windsurf ou wakeboard, fatos de natação; peças e 

acessórios para as artigos acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187235

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros; serviços de se-

guros; assuntos financeiros; assuntos monetários; ser-

viços imobiliários; serviços de assuntos imobiliários; 

serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; 

serviços de arranjo de financiamento para compras-

-vendas a prestações; fornecimento de fundos para 

locação-venda; financiamento da locação-venda; ser-

viços de financiamento da locação-venda de veículos 

terrestres, ferroviários, aquáticos e aéreos e peças e 

acessórios para esses bens, aluguer de veículos terres-

tres, aquáticos e aéreos e peças e acessórios para esses 

bens; financiamento de manutenção de veículos terres-

tres, aquáticos e aéreos e de peças e acessórios para 

esses bens; financiamento de serviços de emergência 

para veículos terrestres, ferroviários, aquáticos e aé-

reos e de peças e acessórios para esses bens; serviços 

de financiamento; serviços de financiamento de bens 

imobiliários, para decoração de casas, para o design, 

compras de alojamentos, compra de veículos; serviços 

de organização de crédito financeiro; serviços de cor-

retagem de crédito; serviços de crédito financeiro; ser-

viços de financiamento de compras de artigos de luxo; 

serviços de financiamento de compras de veículos; 

serviços de financiamento de bens imobiliários, para 

a decoração do lar, para design, compras de alojamen-

tos; serviços de investimento; serviços de gestão de in-

vestimentos; serviços de corretagem financeira; servi-

ços de informação e consultoria de stocks financeiros; 

serviços de avaliação financeira (financial appraisal 

services); serviços de avaliação financeira (financial 

valuation services); serviços de avaliações financeira 

de veículos; serviços de avaliações financeira de imo-

biliárias; serviços de garantia de veículos; serviços de 

prestação de financiamento para a compra de veículos; 

serviços de provisão de crédito financeiro; serviços 

de crédito relativos a veículos automóveis; serviços de 

financiamento (financing) e financiamento (funding); 

serviços de agência imobiliária para a promoção imo-

biliária; serviços de agência imobiliária; serviços de 

informação, assessoria e consultoria em relação aos 

serviços acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187238

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, activi-

dades e serviços desportivos e culturais; serviços de 

entretenimento (aventura); entretenimento através 

da oferta de passeios e experiências de condução em 
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veículos, veículos de luxo, veículos raros; serviços 

de equipas de corrida de automóveis para entreteni-

mento, jogos, fins desportivos; serviços de equipas de 

automóveis desportivos para entretenimento, jogos, 

fins desportivos; oferta de entretenimento baseado em 

clubes, actividades desportivas e culturais; serviços de 

clubes de automobilismo e de pilotos; serviços de clu-

bes de corrida de veículos; serviços de entretenimento, 

desporto, educação e culturais fornecidos em clubes 

de campo; serviços de clubes de fãs; serviços de clubes 

desportivos; serviços de educação, formação e ensino 

relacionados com a aprendizagem da condução de 

veículos motorizados, cuidados com veículos motori-

zados, manutenção de veículos motorizados, seguran-

ça rodoviária, segurança do condutor e funcionalidade 

de veículos de baixas emissões de carbono; serviços 

de informação sobre corridas; formação de conduto-

res de corridas; organização de eventos de corridas, 

concursos de corridas, competições automobilísticas, 

eventos de corridas de automóveis, eventos de corridas 

de veículos, comícios e excursões de automóveis todos 

para fins de entretenimento e desportivos; organização 

de espectáculos automóveis e de automóveis para fins 

de entretenimento, educativo e culturais; fornecimento 

de instalações desportivas e desportivas; organização, 

produção e apresentação de competições, concursos 

e jogos; serviços de produção de vídeo; serviços de 

museus, exposições de museus, curadoria de museus 

e exposições e exposições culturais; fornecimento de 

entretenimento como parte de viagens, alojamento e 

pacotes de férias; serviços de hospitalidade (entreteni-

mento); serviços de hospitalidade empresarial (entre-

tenimento); serviços de publicação/edição; serviços de 

edicão/publicação de material impresso, livros, revis-

tas, manuais, revistas, boletins informativos, artigos e 

publicações de notícias e entretenimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187271

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

[730]  Requerente : EQL Launches Pty Ltd

  Endereço : 200 Inkerman Street, St Kilda East, 

Victoria, 3183 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Desenvolvimento de software; serviços 

de apoio informático (serviços de instalação, repara-

ção e manutenção de programação e software infor-

mático); desenvolvimento de soluções de aplicações 

de software informático; fornecimento de software in-

formático em linha não descarregáveis (fornecedor de 

serviços de aplicação); software como serviço [SaaS]; 

serviços de autenticação (verificação de atributos a ar-

tigos); fornecimento online de aplicações baseadas na 

web (não descarregáveis).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/02  Austrália

N.º 2158109

[210]  N.º : N/187347

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

[730]  Requerente : GIANNI VERSACE S.R.L.

  Endereço : Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais; couros; malas de mão de senhora; carteiras 

de bolso; malas para uso em viagem; sacos porta-fatos; 

mochilas [com duas alças], pastas para documentos 

[maletas]; sacos de desporto; baús [malas de viagem]; 

baús de viagem; sacos de bagagem de mão; sacos de ti-

racolo; sacos de viagem para vestuário; maletas; malas 

de viagem; maletas diplomáticas; porta-moedas; malas 

de mão para viagem; porta-cartões (carteiras); estojos 

para chaves, chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; cha-

péus-de-sol de praia; bengalas; bastões [bordões] para 

alpinismo; bastões de caminhada; chicotes; arreios 

para cavalos; selaria.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/05  Itál ia

N.º 302021000040805

[210]  N.º : N/187506

[220]  Data de pedido : 2021/09/07
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[730]  Requerente : KEAWORLD PTE. LTD.

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

gapore 408832

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Berços para bebés; cestas de moisés; 

parques para bebés; andarilhos para bebés; contento-

res não metálicos (armazenamento e transporte); cli-

pes de plástico para fechar sacos; espelhos; molduras 

para quadros; ventiladores de uso pessoal, não eléc-

tricos; espanta-espíritos (peças decorativas suspensas, 

movidas a vento, que emitem sons); etiquetas de plás-

tico; decorações em matérias plásticas para alimentos; 

almofadas para animais de estimação; pulseiras de 

identificação não metálicas, para uso hospitalar; pára-

-choques para grades de berço (não para tecidos de 

cama); almofadas para dormir; travesseiros; almofada 

modeladora de cabeça de bebé; tapetes [esteiras] para 

mudar bebés; tapetes para parques de bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187608

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : d.velop AG

  Endereço : Schildarpstrasse 6-8, 48712 Gescher 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de comunicação, redes e re-

des sociais; software descarregável para a transmissão 

de dados; software descarregável para transmissão 

de informações; software descarregável de mensa-

gens instantâneas; aplicações móveis descarregáveis 

para transmissão de dados; aplicações móveis descar-

regáveis para transmissão de informação; software 

informático interactivo para permitir intercâmbio de 

informação; software para comunicações; software 

social; software para transmissão de mensagens em 

linha; software para partilha de ficheiros; software 

comunitário; software; software descarregável; pla-

taformas de software para actividades de rede social; 

publicações electrónicas descarregáveis; aplicações 

informáticas gravadas ou descarregáveis; plataformas 

de software colaborativo [software]; software de apli-

cação; software para a gestão de documentos; software 

para automatização de documentos; bases de dados; 

software para aplicações e servidores web; programas 

de computador para processamento de dados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/26  União Euro-

peia N.º 018 460 986

[210]  N.º : N/187609

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : d.velop AG

  Endereço : Schildarpstrasse 6-8, 48712 Gescher 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de ficheiros informáticos; servi-

ços de consultadoria e assessoria empresarial; compi-

lação e sistematização de informação em bases de da-

dos informáticas; consultadoria em organização e dire-

ção de negócios comerciais; consultadoria relacionada 

com gestão de documentos comerciais; consultadoria 

relacionada com processamento de dados; consultado-

ria de negócios relativa à administração de tecnologia 

da informação; serviços de assessoria relacionados 

com o processamento electrónico de dados; serviços 

de consultadoria de gestão de negócios comerciais no 

domínio da tecnologia da informação; consultoria em 

organização de negócios comerciais; serviços de aná-

lise de dados empresariais; análise de informações de 

negócios comerciais; consultoria relacionada com aná-

lise de negócios comerciais; processamento, sistemati-

zação e gestão de dados; actualização e manutenção de 

dados em bases de dados informáticas; processamento 

automatizado de dados; serviços de assessoria relacio-

nados com o tratamento da informação; serviços de 

processamento de dados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/26  União Euro-

peia N.º 018 460 986

[210]  N.º : N/187610

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : d.velop AG
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  Endereço : Schildarpstrasse 6-8, 48712 Gescher 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Comunicações electrónicas via linhas 

de conversa, salas de conversa e fóruns na internet; 

fornecimento de salas de conversa em linha para a 

transmissão de mensagens, comentários e conteúdos 

multimídia entre os utilizadores; fornecimento de 

acesso a conteúdos, sítios web e portais; fornecimento 

de acesso a websites na internet ou a qualquer outra 

rede de comunicações; fornecimento de acesso de 

utilizadores a computadores em redes de dados; forne-

cimento de acesso a base de dados em redes informá-

ticas; fornecimento de acesso de utilizador a informa-

ção disponível na internet por parte dos utilizadores; 

disponibilização de acesso a dados sobre redes de 

comunicações; fornecimento de acesso a plataformas 

e portais na internet; comunicação por meios electró-

nicos; serviços de telecomunicações fornecidos através 

de plataformas e portais na internet e outros meios; 

aluguer de tempo de acesso a uma base de dados infor-

mática; transmissão electrónica de mensagens, dados e 

documentos; entrega de documentos em linha através 

de uma rede informática mundial; transmissão de do-

cumentos informatizados; fornecimento de acesso a 

bases de dados; serviços de comunicações para acesso 

a uma base de dados; aluguer de tempo de acesso a si-

tes de internet.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/26  União Euro-

peia N.º 018 460 986

[210]  N.º : N/187611

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : d.velop AG

  Endereço : Schildarpstrasse 6-8, 48712 Gescher 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de meios de áudio e/ou 

visuais através de redes de comunicação; disponibi-

lização de publicações em linha; disponibilização de 

publicações electrónicas; publicação na internet de 

material impresso em formato electrónico; publicação 

de material impresso e publicações impressas; edição 

de publicações; edição multimédia; redação e publi-

cação de textos não publicitários; cursos de formação 

assistidos por computador; publicação de literatura 

instrutiva; organização de concursos; formação; ensi-

no complementar; educação; organização de webinars 

(seminários em linha); direcção de cursos, seminários 

e workshops.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/26  União Euro-

peia N.º 018 460 986

[210]  N.º : N/187612

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : d.velop AG

  Endereço : Schildarpstrasse 6-8, 48712 Gescher 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Consultoria em software; software 

como serviço [SaaS]; design e desenvolvimento de 

software; alojamento de plataformas na internet; 

plataformas como um serviço [PaaS]; actualização e 

manutenção de software e programas de computador; 

cadeias de blocos como serviço [BaaS]; serviços de 

provedor de serviços de aplicação; computação em 

nuvem; serviços de armazenamento na nuvem para 

dados electrónicos; serviços de salvaguarda de dados; 

infraestrutura como serviço (IaaS); armazenamento 

de dados em linha; fornecimento de software em linha 

não descarregável; serviços de consultadoria, aconse-

lhamento e informação sobre TI (tecnologias de infor-

mação); instalação de software; serviços de armaze-

namento electrónico para arquivo de bases de dados, 

imagens e outros dados electrónicos; digitalização de 

documentos; armazenamento de ficheiros e documen-

tos electrónicos; transferência de dados de documen-

tos de um formato informático para outro; conversão 

de dados ou documentos de suporte físico para forma-

to electrónico; design e consultadoria de engenharia; 

serviços de assistência técnica para a exploração de 

redes informáticas; serviços de assistência técnica a 

software; monitorização de sistemas informáticos para 

fins de segurança; segurança, protecção e recuperação 
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em matéria de TI (tecnologias de informação); aloja-

mento de sítios web [web sites]; desenvolvimento de 

bases de dados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/26  União Euro-

peia N.º 018 460 986

[210]  N.º : N/187613

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : d.velop AG

  Endereço : Schildarpstrasse 6-8, 48712 Gescher 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Licenciamento de software [serviços 

jurídicos]; concessão de licenças de tecnologia; con-

sultoria em licenciamento de software; licenciamento 

de direitos de propriedade intelectual e de direitos de 

autor; marcação de segurança de documentos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/26  União Euro-

peia N.º 018 460 986

[210]  N.º : N/187614

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : WHITE CAFE SDN BHD

  Endereço : No. 2, Jalan Portland, Kawasan Perin-

dustrian Tasek, 31400 Ipoh, Perak, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; café [torrado, em pó, granulado 

ou em bebidas]; café instantâneo; café em pó; extrac-

tos de café; café descafeinado; cápsulas de café cheias; 

café em cápsulas, preenchidas; café gelado; bebidas à 

base de café; café artificial; sucedâneos do café; bebi-

das à base de sucedâneos do café; sucedâneos do café 

à base de chicória; bebidas de café com leite; bebidas 

de café contendo leite, leite em pó, sucedâneos do 

café, cacau, chocolate, cereais, frutas, açúcar, ervas 

ou especiarias ou uma combinação destes produtos; 

preparações para fazer bebidas [à base de café]; café 

preparado e bebidas à base de café; cappuccino; pó 

de cappuccino; aromas de café; café aromatizado; xa-

ropes para aromatizar café; xarope com sabor a café 

utilizado na preparação de bebidas alimentares; chá; 

chá instantâneo; sucedâneos do chá; extractos de chá; 

infusões sem ser para uso medicinal; chá gelado; chá 

em pó; bebidas à base de chá; bebidas à base de chá 

com leite; bebidas à base de chá com leite; infusões de 

ervas, sem ser para uso medicinal; misturas consti-

tuídas por chá, ervas, frutas, especiarias ou aromas ou 

uma combinação destes produtos para fazer (prepara-

ção) de bebidas, sem ser para uso medicinal (misturas 

de chá); cacau; bebidas à base de cacau; chocolate; 

bebidas à base de chocolate; extractos de chocolate em 

pó, granulado ou líquido; bebidas à base de chocolate 

com leite; bebidas à base de cacau com leite; chocolate 

em pó; cacau em pó; chocolate para uso na preparação 

de bebidas; cacau para uso na preparação de bebidas; 

misturas de cacau; misturas de chocolate; preparações 

de cacau para fazer bebidas; preparações de chocolate 

para fazer bebidas; produtos de chocolate; produtos 

de cacau; cacau em pó instantâneo; chocolate em pó 

instantâneo; preparações para fazer bebidas [à base 

de chocolate]; preparações para fazer bebidas [à base 

de cacau]; xaropes de chocolate para a preparação de 

bebidas à base de chocolate.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187627

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : EQL Launches Pty Ltd

  Endereço : 200 Inkerman Street, St Kilda East, 

Victoria, 3183 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento online de aplicações ba-

seadas na web (não descarregáveis); desenvolvimento 

de software; serviços de apoio informático (serviços de 

instalação, reparação e manutenção de programação 

e software informático); desenvolvimento de soluções 

de aplicações de software informático; fornecimento 

de software informático em linha não descarregáveis 

(fornecedor de serviços de aplicação); software como 
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serviço [SaaS]; serviços de autenticação (verificação de 

atributos a artigos).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/11  Austrália

N.º 2159849

[210]  N.º : N/187682

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

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Corrimões, não metálicos; materiais 

de construção não metálicos; andaimes (excepto de 

metal); caixilhos (não metálicos) para construção; ba-

laustradas (não metálicas); barreiras para o controlo 

do tráfego pedonal; portas, portões, torniquetes, e 

barreiras; todos os bens supra-mencionados não de 

metal.

[540]  Marca : 

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

forme representação).

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

N.º 05628/2021

[210]  N.º : N/187688

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

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Corrimões, não metálicos; materiais 

de construção não metálicos; andaimes (excepto de 

metal); caixilhos (não metálicos) para construção; ba-

laustradas (não metálicas); barreiras para o controlo 

do tráfego pedonal; portas, portões, torniquetes, e 

barreiras; todos os bens supra-mencionados não de 

metal.

[540]  Marca : 

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

N.º 05632/2021

[210]  N.º : N/187694

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

[730]  Requerente : INVENTIO AG

  Endereço : Postfach, 6052 Hergiswil, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Corrimões, não metálicos; materiais 

de construção não metálicos; andaimes (excepto de 

metal); caixilhos (não metálicos) para construção; ba-

laustradas (não metálicas); barreiras para o controlo 

do tráfego pedonal; portas, portões, torniquetes, e 

barreiras; todos os bens supra-mencionados não de 

metal.

[540]  Marca : 

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

N.º 05623/2021

[210]  N.º : N/187778

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos náuticos; 

aparelhos e equipamento de salvamento, coletes salva-

-vidas, cintos salva-vidas; auxiliares de flutuação (equi-

pamento de protecção e segurança), coletes de flutu-

ação e fatos de flutuação (equipamento de protecção 

e segurança); cobertores de sobrevivência; vestuário, 

coletes, casacos e luvas de protecção, para a prevenção 

de lesões, acidentes, irradiação e incêndio; protecções 

para a cabeça; calçado de protecção; protecções para 

os olhos; joelheiras de protecção (sem serem artigos de 

desporto); máscaras de protecção; armaduras e escu-
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dos de protecção do corpo; dispositivos de protecção 

de uso pessoal contra acidentes; fatos de mergulho; 

máscaras para mergulhadores; tampões de ouvido 

para mergulhadores; molas para o nariz para mer-

gulhadores e nadadores; luvas para mergulhadores; 

aparelhos de respiração, não sendo para respiração 

artificial; anoraques impermeáveis de sobrevivência 

para a prevenção de afogamento; chapéus e capacetes 

de protecção para equitação; artigos reflectores para 

vestir, para a prevenção de lesões e acidentes; artigos 

de óptica, artigos de óptica para desporto, óculos de 

sol, artigos de óptica de protecção, binóculos de cam-

panha, óculos de protecção para desporto, binóculos; 

estojos para artigos de óptica, óculos, artigos de óptica 

para desporto, artigos de óptica de protecção, óculos 

de sol, binóculos de campanha, óculos de protecção 

para desporto, binóculos; cordões para artigos de ópti-

ca, óculos, artigos de óptica para desporto, artigos de 

óptica de protecção, óculos de sol, binóculos de cam-

panha, óculos de protecção para desporto, binóculos; 

auriculares; auscultadores; sinalizadores de emergên-

cia e resgate; cintos e arneses de segurança; aparelhos 

para o registo do tempo; rastreadores de actividades 

para usar no corpo; dispositivos de comunicação de 

rede; bússolas marítimas direccionais; telescópios; 

binóculos; aparelhos e instrumentos de navegação; 

aparelhos e instrumentos GPS; lanternas de sinaliza-

ção; estojos adaptados para computadores portáteis, 

estojos adaptados para computadores, capas adaptadas 

para computadores tablet , capas para telemóveis; 

conjuntos de baterias; carregadores de baterias sola-

res; painéis solares portáteis para gerar electricidade e 

carregar dispositivos eléctricos; apitos para cães, api-

tos de sinalização, apitos [aparelhos de aviso] e apitos 

para desporto; peças e acessórios para todos os pro-

dutos atrás citados; publicações electrónicas descar-

regáveis; aplicações de software descarregáveis para 

telefones móveis; aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, geodésicos, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos para a 

condução, comutação, transformação, acumulação, re-

gulação ou controlo e da distribuição ou utilização de 

electricidade; aparelhos e instrumentos para o registo, 

a transmissão, a reprodução ou o processamento de 

som, imagens ou dados; suportes gravados e descarre-

gáveis, software de computador, suportes de gravação 

e armazenamento digitais ou analógicos virgens; me-

canismos para aparelhos operados por moedas; caixas 

registadoras, dispositivos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador; aparelhos de 

extinção de incêndios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187779

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

peles e couros de animais; malas para uso em viagem, 

sacos, sacos de transporte, mochilas de duas alças, mo-

chilas, baús e sacos de viagem, sacos para alpinistas, 

sacos para campistas, sacos para montanhistas, bolsas 

de caça (acessórios de caça), sacos de caça, bolsas para 

usar à cintura, sacos para usar ao peito e para despor-

to, sacos para a praia, malas de mão, sacos para com-

pras, sacos para usar à cintura, sacos para ferramentas, 

vazios, sacos de toilette vazios, maletas, malas de via-

gem, pastas para documentos, porta-moedas, carteiras 

de bolso; estojos em couro ou cartão-couro; porta-

-cartões-de-visita; porta-chaves; conjuntos de viagem 

[marroquinaria]; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; bengalas-assentos; bastões de caminhada; 

bastões de montanhismo; chicotes, arreios e selaria; 

correias e trelas de couro; cintos (em couro); bandolei-

ras [correias] em couro; coleiras, roupas e trelas para 

animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187780

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom
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  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; roupa exterior; jaquetas; 

casacos de safari; camisolas (jerseys) [vestuário]; 

macacões; sobretudos; camisolas; pulôveres; casacos; 

coletes; casacos sem mangas; camisetas; parkas; ves-

tuário de malha; camisolas polares; vestuário em lã; 

coletes; calças; calções; collants; roupa interior; cuecas 

com perna; roupa de praia; vestuário de penas; vestuá-

rio para crianças; vestuário de aquecimento por infra-

vermelhos para desporto (sem ser para uso médico); 

casacos compridos; vestuário impermeável; jaquetas 

impermeáveis; vestuário para desporto; camisetas para 

desporto; jaquetas para desporto; maillots desporti-

vos; jaquetas resistentes ao vento; casacos resistentes 

ao vento; fatos isotérmicos para esqui aquático; fatos 

de banho; fatos isotérmicos para desportos aquáticos; 

gabardinas; calçado; botas; chinelos; calçado de praia; 

sandálias; sapatos; calçado desportivo; dispositivos an-

tiderrapantes para calçado; acessórios em metal para 

calçado; sapatos de escalada; sapatos de alpinismo 

(com espigões de metal); botas para a chuva; sapatos 

impermeáveis; chapelaria, chapéus, bonés, viseiras 

(chapelaria); faixas para a cabeça [vestuário]; meias; 

peúgas; hosiery ; cintas; perneiras [polainas]; per-

neiras [aquecedores de pernas]; luvas [vestuário], luvas 

sem dedos, luvas de esqui, mitenes; lenços de cabeça 

ou de pescoço; bandanas [lenços de pescoço]; cintos 

[vestuário]; jardineiras para velejar; vestuário, calçado 

e chapelaria para prática de vela, desportos náuticos, 

tiro, caça, caminhada, equitação e hipismo (exceto 

chapéus de equitação); vestuário com isolamento tér-

mico, sem ser para protecção contra acidentes ou le-

sões; jaquetas com isolamento térmico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187782

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos náuticos; 

aparelhos e equipamento de salvamento, coletes salva-

-vidas, cintos salva-vidas; auxiliares de flutuação (equi-

pamento de protecção e segurança), coletes de flutu-

ação e fatos de flutuação (equipamento de protecção 

e segurança); cobertores de sobrevivência; vestuário, 

coletes, casacos e luvas de protecção, para a prevenção 

de lesões, acidentes, irradiação e incêndio; protecções 

para a cabeça; calçado de protecção; protecções para 

os olhos; joelheiras de protecção (sem serem artigos de 

desporto); máscaras de protecção; armaduras e escu-

dos de protecção do corpo; dispositivos de protecção 

de uso pessoal contra acidentes; fatos de mergulho; 

máscaras para mergulhadores; tampões de ouvido 

para mergulhadores; molas para o nariz para mer-

gulhadores e nadadores; luvas para mergulhadores; 

aparelhos de respiração, não sendo para respiração 

artificial; anoraques impermeáveis de sobrevivência 

para a prevenção de afogamento; chapéus e capacetes 

de protecção para equitação; artigos reflectores para 

vestir, para a prevenção de lesões e acidentes; artigos 

de óptica, artigos de óptica para desporto, óculos de 

sol, artigos de óptica de protecção, binóculos de cam-

panha, óculos de protecção para desporto, binóculos; 

estojos para artigos de óptica, óculos, artigos de óptica 

para desporto, artigos de óptica de protecção, óculos 

de sol, binóculos de campanha, óculos de protecção 

para desporto, binóculos; cordões para artigos de ópti-

ca, óculos, artigos de óptica para desporto, artigos de 

óptica de protecção, óculos de sol, binóculos de cam-

panha, óculos de protecção para desporto, binóculos; 

auriculares; auscultadores; sinalizadores de emergên-

cia e resgate; cintos e arneses de segurança; aparelhos 

para o registo do tempo; rastreadores de actividades 

para usar no corpo; dispositivos de comunicação de 

rede; bússolas marítimas direccionais; telescópios; 

binóculos; aparelhos e instrumentos de navegação; 

aparelhos e instrumentos GPS; lanternas de sinaliza-

ção; estojos adaptados para computadores portáteis, 

estojos adaptados para computadores, capas adaptadas 

para computadores tablet , capas para telemóveis; 

conjuntos de baterias; carregadores de baterias sola-

res; painéis solares portáteis para gerar electricidade e 

carregar dispositivos eléctricos; apitos para cães, api-

tos de sinalização, apitos [aparelhos de aviso] e apitos 

para desporto; peças e acessórios para todos os pro-

dutos atrás citados; publicações electrónicas descar-

regáveis; aplicações de software descarregáveis para 

telefones móveis; aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, geodésicos, fotográfi-
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cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos para a 

condução, comutação, transformação, acumulação, re-

gulação ou controlo e da distribuição ou utilização de 

electricidade; aparelhos e instrumentos para o registo, 

a transmissão, a reprodução ou o processamento de 

som, imagens ou dados; suportes gravados e descarre-

gáveis, software de computador, suportes de gravação 

e armazenamento digitais ou analógicos virgens; me-

canismos para aparelhos operados por moedas; caixas 

registadoras, dispositivos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador; aparelhos de 

extinção de incêndios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187783

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

peles e couros de animais; malas para uso em viagem, 

sacos, sacos de transporte, mochilas de duas alças, mo-

chilas, baús e sacos de viagem, sacos para alpinistas, 

sacos para campistas, sacos para montanhistas, bolsas 

de caça (acessórios de caça), sacos de caça, bolsas para 

usar à cintura, sacos para usar ao peito e para despor-

to, sacos para a praia, malas de mão, sacos para com-

pras, sacos para usar à cintura, sacos para ferramentas, 

vazios, sacos de toilette vazios, maletas, malas de via-

gem, pastas para documentos, porta-moedas, carteiras 

de bolso; estojos em couro ou cartão-couro; porta-

-cartões-de-visita; porta-chaves; conjuntos de viagem 

[marroquinaria]; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; bengalas-assentos; bastões de caminhada; 

bastões de montanhismo; chicotes, arreios e selaria; 

correias e trelas de couro; cintos (em couro); bandolei-

ras [correias] em couro; coleiras, roupas e trelas para 

animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187784

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; roupa exterior; jaquetas; 

casacos de safari; camisolas (jerseys) [vestuário]; 

macacões; sobretudos; camisolas; pulôveres; casacos; 

coletes; casacos sem mangas; camisetas; parkas; ves-

tuário de malha; camisolas polares; vestuário em lã; 

coletes; calças; calções; collants; roupa interior; cuecas 

com perna; roupa de praia; vestuário de penas; vestuá-

rio para crianças; vestuário de aquecimento por infra-

vermelhos para desporto (sem ser para uso médico); 

casacos compridos; vestuário impermeável; jaquetas 

impermeáveis; vestuário para desporto; camisetas para 

desporto; jaquetas para desporto; maillots desporti-

vos; jaquetas resistentes ao vento; casacos resistentes 

ao vento; fatos isotérmicos para esqui aquático; fatos 

de banho; fatos isotérmicos para desportos aquáticos; 

gabardinas; calçado; botas; chinelos; calçado de praia; 

sandálias; sapatos; calçado desportivo; dispositivos an-

tiderrapantes para calçado; acessórios em metal para 

calçado; sapatos de escalada; sapatos de alpinismo 

(com espigões de metal); botas para a chuva; sapatos 

impermeáveis; chapelaria, chapéus, bonés, viseiras 

(chapelaria); faixas para a cabeça [vestuário]; meias; 

peúgas; hosiery ; cintas; perneiras [polainas]; per-

neiras [aquecedores de pernas]; luvas [vestuário], luvas 

sem dedos, luvas de esqui, mitenes; lenços de cabeça 

ou de pescoço; bandanas [lenços de pescoço]; cintos 

[vestuário]; jardineiras para velejar; vestuário, calçado 

e chapelaria para prática de vela, desportos náuticos, 

tiro, caça, caminhada, equitação e hipismo (exceto 

chapéus de equitação); vestuário com isolamento tér-

mico, sem ser para protecção contra acidentes ou le-

sões; jaquetas com isolamento térmico.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187805

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : NIKOLAOS FOTEINOS

  Endereço : Geraniwn 27 Peristeri, Athens 12137 

Greece

  Nacionalidade :  Grega

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187806

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : NIKOLAOS FOTEINOS

  Endereço : Geraniwn 27 Peristeri, Athens 12137 

Greece

  Nacionalidade :  Grega

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188246

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

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de novos 

produtos; peritagens (trabalhos de engenharia); desig-

ning, sem ser para fins publicitários; design de moda; 

concepção, programação e manutenção de programas 

de computador; software como serviço [SaaS]; forneci-

mento de assessoria técnica relacionada com computa-

dores; fornecimento de programas de computador em 

redes de dados; concepção, criação e programação de 

páginas da Web; teste, inspecção ou pesquisa de pro-

dutos farmacêuticos, cosméticos ou alimentos; forne-

cimento de motores de pesquisa para sites da Internet; 

fornecimento de acesso temporário a aplicações de 

software não descarregáveis acessíveis através de um 

website; aluguer de espaço de memória em servidores 

para alojamento de boletins electrónicos na Internet; 

leasing de software de aplicação; fornecimento de uso 

temporário de aplicações baseadas na web; forneci-

mento de acesso temporário a aplicações e ferramen-

tas de software em linha; concepção e desenvolvimen-

to de software no domínio das aplicações móveis; for-

necimento de software de aplicação através de redes 

de comunicação; serviços de concepção e consultoria 

técnica relacionados com instalações de eliminação de 

resíduos ou instalações de reciclagem; investigação no 

domínio da protecção do ambiente.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188275

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

[730]  Requerente : Netflix, Inc.

  Endereço : 100 Winchester Circle, Los Gatos, 

California 95032, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Adaptadores; aparelhos para o registo, 

a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; 

cartões codificados com chips electrónicos; cartões 

presente codificados magneticamente; unidades de 

disco amovível [USB f lash drives]; programas de 

computador; software informático descarregável con-

tendo actividades didáticas para crianças; software 

de computador descarregável; aplicações de software 
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informático descarregáveis; software de entretenimen-

to descarregável relacionado com séries de televisão; 

software de aplicações para dispositivos móveis, ta-

blets e computadores, contendo gráficos descarregá-

veis, nomeadamente, software descarregável conten-

do imagens digitais, ícones digitais, fundos de ecrã 

digitais e imagens digitais; aplicações descarregáveis 

destinadas a dispositivos móveis; software descarregá-

vel para integração de texto, áudio, gráficos, imagens, 

dados e imagens animadas em aplicações interactivas; 

gravações de áudio e visuais; gravações de áudio des-

carregáveis contendo música, histórias, espectáculos 

dramáticos, espectáculos não dramáticos, actividades 

de aprendizagem para crianças e jogos; livros em su-

porte áudio (áudio-livros); CDs e DVDs; gravações de 

áudio e vídeo descarregáveis contendo música, ban-

das sonoras de televisão, actuações musicais e vídeos 

de música; séries de televisão descarregáveis e filmes 

descarregáveis; toques telefónicos e gravações de som 

descarregáveis contendo música, todos para disposi-

tivos de comunicações sem fios; boletins informativos 

electrónicos descarregáveis no domínio do entreteni-

mento; publicações electrónicas descarregáveis; grava-

ções de música descarregáveis; programas de software 

descarregável para jogos de vídeo; software descarre-

gável de jogos; jogos de computador descarregáveis; 

programas de jogos de vídeo interactivos; cartuchos e 

discos de jogos de computador; software de jogos de 

computador descarregável para uso com telemóveis, 

tablets e computadores pessoais; software de jogos; 

software descarregável de jogos electrónicos para tele-

móveis, tablets, computadores pessoais e dispositivos 

electrónicos de mão; software e hardware de realidade 

virtual e realidade aumentada; acessórios para tele-

móveis, computadores, computadores portáteis ( lap-

tops ), computadores tablet , câmaras fotográficas, 

leitores de vídeo e de áudio portáteis, relógios inteli-

gentes, assistentes pessoais digitais, e leitores de livros 

electrónicos; acessórios adaptados para dispositivos 

electrónicos, nomeadamente, invólucros de protecção, 

capas de protecção, estojos de protecção, tampas de 

protecção, películas, correias, e protectores de ecrãs; 

auriculares; auscultadores; teclados para tablets; tape-

tes de rato; pegas, suportes e armações para uso com 

dispositivos electrónicos digitais portáteis, nomeada-

mente, telemóveis, computadores tablet , câmaras 

fotográficas, e leitores de vídeo e de áudio portáteis, 

leitores de livros electrónicos, computadores, agendas 

pessoais digitais; descansos para os pulsos e os braços 

para uso com computadores; binóculos; calculadoras; 

câmaras fotográficas; ímanes decorativos; estojos para 

óculos e óculos de sol; óculos [óptica]; réguas de medi-

ção; lupas; microfones; aparelhos de rádio; capacetes 

de protecção para desportos; acessórios para artigos 

de óptica; óculos de sol; walkie-talkies; altifalantes; 

hardware informático e dispositivos periféricos; dis-

positivos para transmissão contínua de conteúdos di-

gitais; gravadores de vídeo digitais; leitores de discos 

compactos [leitores de CD]; leitores de DVD e de dis-

cos de vídeo de alta definição; sistemas de cinema em 

casa constituídos por receptores de áudio e vídeo; te-

lefones móveis; controladores remotos; relógios inteli-

gentes; set-top boxes  (dispositivos que reúnem um 

descodificador e um conversor de sinal com gestão de 

serviços) de televisão; aparelhos de televisão; software 

de entretenimento descarregável através da internet e 

de dispositivos sem fios, para uso com dispositivos mó-

veis; gráficos descarregáveis com conjuntos de imagens 

e ícones digitais para computadores, tablets e telemó-

veis; aplicações móveis para acesso a e transmissão 

contínua de conteúdos audiovisuais e multimédia via 

internet e redes mundiais de comunicações; ferra-

mentas de desenvolvimento de software para criação 

de aplicações de software e móveis; software para 

pesquisa, organização e recomendação de conteúdos 

multimédia; software para transmissão contínua de 

conteúdos audiovisuais e multimédia para dispositivos 

electrónicos digitais móveis; software para transmissão 

contínua de conteúdos audiovisuais e multimédia atra-

vés da internet e de redes mundiais de comunicações; 

podcasts [ficheiros de áudio] descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188507

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos náuticos; 

aparelhos e equipamento de salvamento, coletes salva-

-vidas, cintos salva-vidas; auxiliares de flutuação (equi-
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pamento de protecção e segurança), coletes de flutu-

ação e fatos de flutuação (equipamento de protecção 

e segurança); cobertores de sobrevivência; vestuário, 

coletes, casacos e luvas de protecção, para a prevenção 

de lesões, acidentes, irradiação e incêndio; protecções 

para a cabeça; calçado de protecção; protecções para 

os olhos; joelheiras de protecção (sem serem artigos de 

desporto); máscaras de protecção; armaduras e escu-

dos de protecção do corpo; dispositivos de protecção 

de uso pessoal contra acidentes; fatos de mergulho; 

máscaras para mergulhadores; tampões de ouvido 

para mergulhadores; molas para o nariz para mer-

gulhadores e nadadores; luvas para mergulhadores; 

aparelhos de respiração, não sendo para respiração 

artificial; anoraques impermeáveis de sobrevivência 

para a prevenção de afogamento; chapéus e capacetes 

de protecção para equitação; artigos reflectores para 

vestir, para a prevenção de lesões e acidentes; artigos 

de óptica, artigos de óptica para desporto, óculos de 

sol, artigos de óptica de protecção, binóculos de cam-

panha, óculos de protecção para desporto, binóculos; 

estojos para artigos de óptica, óculos, artigos de óptica 

para desporto, artigos de óptica de protecção, óculos 

de sol, binóculos de campanha, óculos de protecção 

para desporto, binóculos; cordões para artigos de ópti-

ca, óculos, artigos de óptica para desporto, artigos de 

óptica de protecção, óculos de sol, binóculos de cam-

panha, óculos de protecção para desporto, binóculos; 

auriculares; auscultadores; sinalizadores de emergên-

cia e resgate; cintos e arneses de segurança; aparelhos 

para o registo do tempo; rastreadores de actividades 

para usar no corpo; dispositivos de comunicação de 

rede; bússolas marítimas direccionais; telescópios; 

binóculos; aparelhos e instrumentos de navegação; 

aparelhos e instrumentos GPS; lanternas de sinaliza-

ção; estojos adaptados para computadores portáteis, 

estojos adaptados para computadores, capas adaptadas 

para computadores tablet , capas para telemóveis; 

conjuntos de baterias; carregadores de baterias sola-

res; painéis solares portáteis para gerar electricidade e 

carregar dispositivos eléctricos; apitos para cães, api-

tos de sinalização, apitos [aparelhos de aviso] e apitos 

para desporto; peças e acessórios para todos os pro-

dutos atrás citados; publicações electrónicas descar-

regáveis; aplicações de software descarregáveis para 

telefones móveis; aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, geodésicos, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos para a 

condução, comutação, transformação, acumulação, re-

gulação ou controlo e da distribuição ou utilização de 

electricidade; aparelhos e instrumentos para o registo, 

a transmissão, a reprodução ou o processamento de 

som, imagens ou dados; suportes gravados e descarre-

gáveis, software de computador, suportes de gravação 

e armazenamento digitais ou analógicos virgens; me-

canismos para aparelhos operados por moedas; caixas 

registadoras, dispositivos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador; aparelhos de 

extinção de incêndios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188508

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

peles e couros de animais; malas para uso em viagem, 

sacos, sacos de transporte, mochilas de duas alças, mo-

chilas, baús e sacos de viagem, sacos para alpinistas, 

sacos para campistas, sacos para montanhistas, bolsas 

de caça (acessórios de caça), sacos de caça, bolsas para 

usar à cintura, sacos para usar ao peito e para despor-

to, sacos para a praia, malas de mão, sacos para com-

pras, sacos para usar à cintura, sacos para ferramentas, 

vazios, sacos de toilette vazios, maletas, malas de via-

gem, pastas para documentos, porta-moedas, carteiras 

de bolso; estojos em couro ou cartão-couro; porta-

-cartões-de-visita; porta-chaves; conjuntos de viagem 

[marroquinaria]; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; bengalas-assentos; bastões de caminhada; 

bastões de montanhismo; chicotes, arreios e selaria; 

correias e trelas de couro; cintos (em couro); bandolei-

ras [correias] em couro; coleiras, roupas e trelas para 

animais.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188509

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; roupa exterior; jaquetas; 

casacos de safari; camisolas (jerseys) [vestuário]; 

macacões; sobretudos; camisolas; pulôveres; casacos; 

coletes; casacos sem mangas; camisetas; parkas; ves-

tuário de malha; camisolas polares; vestuário em lã; 

coletes; calças; calções; collants; roupa interior; cuecas 

com perna; roupa de praia; vestuário de penas; vestuá-

rio para crianças; vestuário de aquecimento por infra-

vermelhos para desporto (sem ser para uso médico); 

casacos compridos; vestuário impermeável; jaquetas 

impermeáveis; vestuário para desporto; camisetas para 

desporto; jaquetas para desporto; maillots desporti-

vos; jaquetas resistentes ao vento; casacos resistentes 

ao vento; fatos isotérmicos para esqui aquático; fatos 

de banho; fatos isotérmicos para desportos aquáticos; 

gabardinas; calçado; botas; chinelos; calçado de praia; 

sandálias; sapatos; calçado desportivo; dispositivos an-

tiderrapantes para calçado; acessórios em metal para 

calçado; sapatos de escalada; sapatos de alpinismo 

(com espigões de metal); botas para a chuva; sapatos 

impermeáveis; chapelaria, chapéus, bonés, viseiras 

(chapelaria); faixas para a cabeça [vestuário]; meias; 

peúgas; hosiery ; cintas; perneiras [polainas]; per-

neiras [aquecedores de pernas]; luvas [vestuário], luvas 

sem dedos, luvas de esqui, mitenes; lenços de cabeça 

ou de pescoço; bandanas [lenços de pescoço]; cintos 

[vestuário]; jardineiras para velejar; vestuário, calçado 

e chapelaria para prática de vela, desportos náuticos, 

tiro, caça, caminhada, equitação e hipismo (exceto 

chapéus de equitação); vestuário com isolamento tér-

mico, sem ser para protecção contra acidentes ou le-

sões; jaquetas com isolamento térmico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188511

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos náuticos; 

aparelhos e equipamento de salvamento, coletes salva-

-vidas, cintos salva-vidas; auxiliares de flutuação (equi-

pamento de protecção e segurança), coletes de flutu-

ação e fatos de flutuação (equipamento de protecção 

e segurança); cobertores de sobrevivência; vestuário, 

coletes, casacos e luvas de protecção, para a prevenção 

de lesões, acidentes, irradiação e incêndio; protecções 

para a cabeça; calçado de protecção; protecções para 

os olhos; joelheiras de protecção (sem serem artigos de 

desporto); máscaras de protecção; armaduras e escu-

dos de protecção do corpo; dispositivos de protecção 

de uso pessoal contra acidentes; fatos de mergulho; 

máscaras para mergulhadores; tampões de ouvido 

para mergulhadores; molas para o nariz para mer-

gulhadores e nadadores; luvas para mergulhadores; 

aparelhos de respiração, não sendo para respiração 

artificial; anoraques impermeáveis de sobrevivência 

para a prevenção de afogamento; chapéus e capacetes 

de protecção para equitação; artigos reflectores para 

vestir, para a prevenção de lesões e acidentes; artigos 

de óptica, artigos de óptica para desporto, óculos de 

sol, artigos de óptica de protecção, binóculos de cam-

panha, óculos de protecção para desporto, binóculos; 

estojos para artigos de óptica, óculos, artigos de óptica 

para desporto, artigos de óptica de protecção, óculos 

de sol, binóculos de campanha, óculos de protecção 

para desporto, binóculos; cordões para artigos de ópti-

ca, óculos, artigos de óptica para desporto, artigos de 

óptica de protecção, óculos de sol, binóculos de cam-

panha, óculos de protecção para desporto, binóculos; 

auriculares; auscultadores; sinalizadores de emergên-
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cia e resgate; cintos e arneses de segurança; aparelhos 

para o registo do tempo; rastreadores de actividades 

para usar no corpo; dispositivos de comunicação de 

rede; bússolas marítimas direccionais; telescópios; 

binóculos; aparelhos e instrumentos de navegação; 

aparelhos e instrumentos GPS; lanternas de sinaliza-

ção; estojos adaptados para computadores portáteis, 

estojos adaptados para computadores, capas adaptadas 

para computadores tablet , capas para telemóveis; 

conjuntos de baterias; carregadores de baterias sola-

res; painéis solares portáteis para gerar electricidade e 

carregar dispositivos eléctricos; apitos para cães, api-

tos de sinalização, apitos [aparelhos de aviso] e apitos 

para desporto; peças e acessórios para todos os pro-

dutos atrás citados; publicações electrónicas descar-

regáveis; aplicações de software descarregáveis para 

telefones móveis; aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, geodésicos, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos para a 

condução, comutação, transformação, acumulação, re-

gulação ou controlo e da distribuição ou utilização de 

electricidade; aparelhos e instrumentos para o registo, 

a transmissão, a reprodução ou o processamento de 

som, imagens ou dados; suportes gravados e descarre-

gáveis, software de computador, suportes de gravação 

e armazenamento digitais ou analógicos virgens; me-

canismos para aparelhos operados por moedas; caixas 

registadoras, dispositivos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador; aparelhos de 

extinção de incêndios.

[540]  Marca : 

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

cinzenta e vermelha tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188512

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

peles e couros de animais; malas para uso em viagem, 

sacos, sacos de transporte, mochilas de duas alças, mo-

chilas, baús e sacos de viagem, sacos para alpinistas, 

sacos para campistas, sacos para montanhistas, bolsas 

de caça (acessórios de caça), sacos de caça, bolsas para 

usar à cintura, sacos para usar ao peito e para despor-

to, sacos para a praia, malas de mão, sacos para com-

pras, sacos para usar à cintura, sacos para ferramentas, 

vazios, sacos de toilette vazios, maletas, malas de via-

gem, pastas para documentos, porta-moedas, carteiras 

de bolso; estojos em couro ou cartão-couro; porta-

-cartões-de-visita; porta-chaves; conjuntos de viagem 

[marroquinaria]; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; bengalas-assentos; bastões de caminhada; 

bastões de montanhismo; chicotes, arreios e selaria; 

correias e trelas de couro; cintos (em couro); bandolei-

ras [correias] em couro; coleiras, roupas e trelas para 

animais.

[540]  Marca : 

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

cinzenta e vermelha tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188513

[220]  Data de pedido : 2021/09/28

[730]  Requerente : MUSTO LIMITED

  Endereço : International House, St Katharine 

Docks, St. Katharine’s Way, London E1W 1UN, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; roupa exterior; jaquetas; 

casacos de safari; camisolas (jerseys) [vestuário]; 

macacões; sobretudos; camisolas; pulôveres; casacos; 

coletes; casacos sem mangas; camisetas; parkas; ves-

tuário de malha; camisolas polares; vestuário em lã; 

coletes; calças; calções; collants; roupa interior; cuecas 

com perna; roupa de praia; vestuário de penas; vestuá-

rio para crianças; vestuário de aquecimento por infra-

vermelhos para desporto (sem ser para uso médico); 

casacos compridos; vestuário impermeável; jaquetas 

impermeáveis; vestuário para desporto; camisetas para 

desporto; jaquetas para desporto; maillots desporti-

vos; jaquetas resistentes ao vento; casacos resistentes 

ao vento; fatos isotérmicos para esqui aquático; fatos 

de banho; fatos isotérmicos para desportos aquáticos; 

gabardinas; calçado; botas; chinelos; calçado de praia; 

sandálias; sapatos; calçado desportivo; dispositivos an-

tiderrapantes para calçado; acessórios em metal para 

calçado; sapatos de escalada; sapatos de alpinismo 
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(com espigões de metal); botas para a chuva; sapatos 

impermeáveis; chapelaria, chapéus, bonés, viseiras 

(chapelaria); faixas para a cabeça [vestuário]; meias; 

peúgas; hosiery ; cintas; perneiras [polainas]; per-

neiras [aquecedores de pernas]; luvas [vestuário], luvas 

sem dedos, luvas de esqui, mitenes; lenços de cabeça 

ou de pescoço; bandanas [lenços de pescoço]; cintos 

[vestuário]; jardineiras para velejar; vestuário, calçado 

e chapelaria para prática de vela, desportos náuticos, 

tiro, caça, caminhada, equitação e hipismo (exceto 

chapéus de equitação); vestuário com isolamento tér-

mico, sem ser para protecção contra acidentes ou le-

sões; jaquetas com isolamento térmico.

[540]  Marca : 

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

cinzenta e vermelha tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188724

[220]  Data de pedido : 2021/10/06

[730]  Requerente : INDUSTRIAS ALCORENSES 

CONFEDERADAS,S.A. (INALCO)

  Endereço : Partida Saleretes, s/n, 12110 L’Alcora, 

Castellón (Spain)

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Materiais não metálicos para constru-

ção; tubos rígidos não metálicos para a construção; 

pez, alcatrão, betume e asfalto; edifícios transportáveis 

não metálicos; monumentos não metálicos, em parti-

cular ladrilhos, blocos e revestimentos de pavimentos 

de cerâmica e arenito, ladrilhos, não metálicos, para 

construção.

[540]  Marca : 

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

vermelha tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/188731

[220]  Data de pedido : 2021/10/07

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário e roupa, nomeadamente, 

camisetas, t-shirts, polos, camisas formais (abotoar no 

colarinho), camisas de colarinho, camisas de cerimó-

nia, polos sem colarinho, camisas de tecido, camisas 

de flanela, camisas com decote, camisas de desporto 

antitranspirantes, camisas de ioga, t-shirts com apli-

cações gráficas, camisas desportivas, camisas de ceri-

mónia, sobrecamisas, t-shirts de manga comprida, pu-

lôveres de manga comprida, camisolas sem alças (tops), 

camisolas, sweat-shirts de decote redondo, blusas de 

malha para atletismo, casacos [vestuário], casacos de 

proteção contra condições meteorológicas extremas, 

anoraques, sweatshirts com capuz, sweatshirts com 

capuz de tipo pulôver, camisolas de malha, roupas 

exteriores, roupa exterior, especificamente casacos, 

casacos/blusões leves, ponchos, camisolas [vestuário], 

camisolas [pullovers], fatos de treino, calções, calções 

de banho estilo surfista, calções com proteção, ber-

mudas, calções de treino, calções atléticos, ceroulas, 

calças de fato de treino, calças de atletismo, calças 

de ginástica, calças que afastam a humidade, calças 

elásticas, calças para estar em casa, calças corta-vento, 

calças de fato de treino, calças a três quartos, calças de 

ioga, saias, vestidos, leggings, perneiras [aquecedores 

de pernas], meias-calças, calças elásticas para despor-

to, soutiens, sutiãs desportivos, tops desportivos de 

senhora com soutien integrado, sutiãs nomeadamente 

desportivos antitranspirantes, roupa de banho, fatos 

de banho, fatos de natação, calções de natação, chape-

laria, chapéus, bonés, chapéus-altos; vestuário e roupa, 

nomeadamente, bonés em malha, toucas para duche, 

solidéus, palas de bonés, fitas para cabeça [vestuário], 

máscaras para dormir, máscaras de esqui (vestuário), 

máscaras para o rosto tricotadas (vestuário), roupa in-

terior, cintas elásticas [roupa interior], luvas, mitenes, 

aquecedores de orelhas [vestuário], cachecóis, pijamas, 

roupões de banho, cintos, fatos-macaco, suportes para 

vestuário [suspensórios], vestuário em couro, gravatas, 

plastrões, uniformes, camisolas [vestuário], coletes, 

aventais [vestuário], fatos, meias, calçado, sapatos, cal-

çado para atletismo, sapatos de treino, sapatos de cor-

rida, sapatos de desporto, calçado de praia, sandálias, 

sandálias de banho, pantufas, botas, tacões [salto alto], 

solas interiores, borzeguins, botas para a neve, botas 

para a chuva, calçado de ginástica.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica no elemento 

figurativo da marca em forma de caixa  a transição 

da cor laranja degradé para a cor azul degradé e a cor 

preta no elemento nominativo VUORI  tal como 

representado na imagem.

[210]  N.º : N/188929

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48, I-16121 Geno-

va, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte de mercadorias; transporte 

por barco; organização de transporte para passeios tu-

rísticos; transporte em barcos de recreio; organização 

de excursões e cruzeiros; reservas de lugares para vá-

rias formas de transporte; serviços de reserva de trans-

porte por barco; cruzeiros de barco; transporte em 

cruzeiros de barco; organização de cruzeiros; oferta 

de cruzeiros em iates; serviços de reserva de cruzeiros; 

serviços de organização e reserva de cruzeiros; servi-

ços de agências para a organização de cruzeiros; for-

necimento de navios de cruzeiro para viagens; serviços 

de navios de cruzeiro; serviços de transporte de navios 

de cruzeiro; transporte de passageiros por navio de 

cruzeiro; serviços de correio de viagem; serviços de 

marina [serviços de doca]; serviços de agentes de via-

gens para organizar viagens; serviços de agências de 

reservas para viagens; serviços de reservas de visitas 

turísticas; serviços de agências de viagens para viagens 

de negócios.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e amarelo (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/188930

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : COSTA CROCIERE S.P.A.

  Endereço : Piazza Piccapietra 48, I-16121 Geno-

va, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento em na-

vios de cruzeiro; serviços de centro de diversões de 

campo de férias; serviços de educação fornecidos por 

estâncias turísticas; publicação de directórios relacio-

nados com viagens; publicação on-line de livros-guia, 

mapas de viagem, directórios de cidades e listas para 

utilização pelos viajantes, não descarregáveis; cursos 

educacionais relacionados com a indústria das viagens; 

disponibilização de cursos de educação relacionados 

com a a indústria do turismo; serviços de health club; 

organização e realização de colóquios; organização e 

realização de conferências; organização e realização 

de congressos; organização de competições desporti-

vas; organização e direção de concertos; organização 

de exposições para fins culturais ou educativos; exi-

bição de filmes; exploração de campos de golfe; orga-

nização de torneios de golfe; organização de lotarias; 

entretenimento sob a forma de programas de rádio e 

televisão; entretenimento de teatro; realização de es-

pectáculos teatrais; fornecimento de listagens de peças 

de teatro.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e amarelo (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/188985

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços veteriná-

rios; serviços de cuidados de higiene e de beleza para 

seres humanos ou animais; serviços de assessoria e 

informação relacionados com preparações e produtos 

farmacêuticos; serviços de assessoria e informação re-

lacionados com medicamentos e cosméticos; consultas 

médicas e farmacêuticas; consultas relacionadas com 

cosméticos; fornecimento de informações médicas no 

domínio das preparações farmacêuticas; fornecimento 

de informações no domínio dos cosméticos; forneci-

mento de informações médicas e / ou farmacêuticas 
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nos domínios da prevenção, gestão, formação, educa-

ção e tratamento de doenças e de cuidados de saúde 

(serviços médicos); serviços farmacêuticos; consulta-

doria farmacêutica em relação ao uso e / ou aplicação 

de compostos farmacêuticos para cuidados de saúde; 

serviços de aconselhamento, informação e consultado-

ria relacionados com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189064

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; aparelhos e 

instrumentos de telecomunicações; telefones; telemó-

veis; telefones inteligentes; dispositivos de comunica-

ção sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, 

áudio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de 

comunicação para redes; dispositivos electrónicos 

digitais portáteis capazes de proporcionar acesso à 

Internet e para o envio, recepção e armazenamento 

de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros 

dados digitais; dispositivos electrónicos digitais utili-

záveis capazes de proporcionar acesso à internet para 

enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, 

correio electrónico e outros dados digitais; relógios 

inteligentes; rastreadores utilizáveis para actividades 

físicas; leitores de livros electrónicos; software 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, codi-

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

e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de compu-

tador portáteis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis, dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

deo; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição 

montados e fones de ouvido para uso com computa-

dores, telefones inteligentes, dispositivos electrónicos 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e leitores 

e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; 

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; aparelhos de controlo remoto 

para controlar computadores, telemóveis, dispositivos 

electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizá-

veis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores 

e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e siste-

mas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para 

controlar computadores, telefones móveis, dispositivos 

electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizá-

veis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores 

e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e siste-

mas de entretenimento; aparelhos para armazenamen-

to de dados; 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.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/16  Listenstaine

N.º 2021-334

[210]  N.º : N/189093

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Zespri Group Limited
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  Endereço : 400 Maunganui Road, Mount Maun-

ganui South, 3116, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso relacionado com 

agricultura e horticultura, incluindo livros e revistas; 

material promocional impresso, incluindo panfletos, 

cadernos e brochuras apresentando e fornecendo 

informações relacionada com produtos agrícolas e 

hortícolas; materiais de empacotamento e embrulho 

feitos de papel, cartão ou plástico; materiais de empa-

cotamento feitos de papel ou cartão, incluindo embala-

gens/recipientes, caixas, punnets (caixas para frutas e 

vegetais), travessas, bolsas e sacos, incluindo materiais 

de empacotamento para consumidores e mercadorias; 

materiais de empacotamento feitos de plástico, in-

cluindo bolsas e sacos, incluindo materiais de empaco-

tamento para consumidores e mercadorias; etiquetas 

em papel; materiais de empacotamento feitos de plás-

tico incluindo embalagens/recipientes, caixas, punnets 

(caixas para frutas e vegetais) e travessas, incluindo 

materiais de empacotamento para consumidores e 

mercadorias; etiquetas em plástico; livros e livretes; 

artigos de papelaria, incluindo papel, envelopes, bloco 

de notas, cartões, carateres de tipografia [números e 

letras], canetas e lápis; fotografias impressas; materiais 

impressos de instrução e ensino, incluindo guias de 

estudo, gráficos, manuais; publicações impressas, in-

cluindo livros, revistas, boletins informativos, jornais; 

autocolantes, recortes e decalques [decalcomanias].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/06  Nova Zelândia

N.º 1191357

[210]  N.º : N/189094

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Zespri Group Limited

  Endereço : 400 Maunganui Road, Mount Maun-

ganui South, 3116, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas e hortícolas; plan-

tas, plântulas e rebentos (material de plantação); ma-

terial de propagação de plantas, incluindo estacas de 

plantas, rebentos e sementes; frutos frescos; fruta kiwi 

(frescos).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/06  Nova Zelândia

N.º 1191357

[210]  N.º : N/189095

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Zespri Group Limited

  Endereço : 400 Maunganui Road, Mount Maun-

ganui South, 3116, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso relacionado com 

agricultura e horticultura, incluindo livros e revistas; 

material promocional impresso, incluindo panfletos, 

cadernos e brochuras apresentando e fornecendo 

informações relacionada com produtos agrícolas e 

hortícolas; materiais de empacotamento e embrulho 

feitos de papel, cartão ou plástico; materiais de empa-

cotamento feitos de papel ou cartão, incluindo embala-

gens/recipientes, caixas, punnets (caixas para frutas e 

vegetais), travessas, bolsas e sacos, incluindo materiais 

de empacotamento para consumidores e mercadorias; 

materiais de empacotamento feitos de plástico, in-

cluindo bolsas e sacos, incluindo materiais de empaco-

tamento para consumidores e mercadorias; etiquetas 

em papel; materiais de empacotamento feitos de plás-

tico incluindo embalagens/recipientes, caixas, punnets 

(caixas para frutas e vegetais) e travessas, incluindo 

materiais de empacotamento para consumidores e 

mercadorias; etiquetas em plástico; livros e livretes; 

artigos de papelaria, incluindo papel, envelopes, bloco 

de notas, cartões, carateres de tipografia [números e 

letras], canetas e lápis; fotografias impressas; materiais 

impressos de instrução e ensino, incluindo guias de 

estudo, gráficos, manuais; publicações impressas, in-

cluindo livros, revistas, boletins informativos, jornais; 

autocolantes, recortes e decalques [decalcomanias].
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/23  Nova Zelândia

N.º 1190395

[210]  N.º : N/189096

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Zespri Group Limited

  Endereço : 400 Maunganui Road, Mount Maun-

ganui South, 3116, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas e hortícolas; plan-

tas, plântulas e rebentos (material de plantação); ma-

terial de propagação de plantas, incluindo estacas de 

plantas, rebentos e sementes; frutos frescos; fruta kiwi 

(frescos).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/23  Nova Zelândia

N.º 1190395

[210]  N.º : N/189222

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/29  Jamaica

N.º 83202

[210]  N.º : N/189223

[220]  Data de pedido : 2021/10/20

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Br inquedos, jogos e art igos para 

brincar; máquinas e equipamentos para ginástica e 

exercícios físicos; cartas de jogar; unidades manuais 

para jogos electrónicos; unidades manuais para jogos 

electrónicos; jogos de computador, jogos de vídeo, e 

aparelhos para jogos de computador e jogos de vídeo, 

sem serem operados com moedas ou aqueles adapta-

dos para uso com receptores de televisão.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/29  Jamaica

N.º 83202

[210]  N.º : N/189265

[220]  Data de pedido : 2021/10/21

[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 : Software informático para o controle, 

personificação, e performance de software de instru-

mentos virtuais e efeitos de áudio; software informá-

tico para operar controladores MIDI e USB; software 

informático para personalização e controlo de sons 

de guitarra, software informático para simulação de 

amplificadores, efeitos áudio, e modelação de tons; 

software informático para o controle e mistura de 

sinais de áudio; software informático para monitoriza-

ção de entradas MIDI, uso de processador, e alocação 

de memória; software informático para afinação de 

instrumentos (musicais); software para edição, valori-

zação, dominação, manipulação, armazenamento, or-

ganização, mistura, produção e emissão de gravações 

de áudio; software informático para leitura e gravação 

de áudio.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, amarelo e preto.

[300]  Prioridade : 2021/05/14  Jamaica

N.º 83291
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[210]  N.º : N/189372

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : 

 Ma Kuok Hong

  Endereço : 11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189377

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[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 : 14

[511]  Produtos : Relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; relógios; relógios de parede e mesa; relógios; 

cronógrafos para uso como relógios; cronómetros; 

correias de relógio; braceletes para relógios; estojos 

para relógios, relógios de parede e mesa, e relojoaria 

e instrumentos cronométricos; peças para relógios, 

relógios de parede e mesa, e relojoaria e instrumentos 

cronométricos; artigos de joalharia; ligas em metais 

preciosos; caixas em metais preciosos; correntes para 

chaves; porta-chaves.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  Jamaica

N.º 83234

[210]  N.º : N/189378

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[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 : 18

[511]  Produtos : Malas; malas de v iagem; baús de 

viagem; sacos para todos os fins; mochilas; sacos des-

portivos e atléticos; sacos de praia; sacos para livros; 

sacos de estopa; sacos porta-fatos; sacos para compras; 

sacos escolares; sacos de lona para compras; estojos 

para transporte; pastas para documentos; pastas; sacos 

de mão; carteias; porta-moedas; sacos para artigos de 

higiene, artigos de toilette, cosméticos e batons vendi-

dos vazios; sacos cosméticos vendidos vazios; estojos 

para cartões de visita; carteiras e estojos para cartões 

de visita; estojos para cartões de crédito; pastas para 

documentos; estojos para chaves; correias em couro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  Jamaica

N.º 83234

[210]  N.º : N/189380

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : Flexport, Inc.

  Endereço : 760 Market Street 8th Floor San Fran-

cisco, California 94102, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão administrativa de logística de 

cargas; serviços de gestão administrativa de cargas, no-

meadamente, processamento de remessas, preparação 

de documentos de expedição e facturas, seguimento 

de documentos, encomendas e fretes através de redes 

informáticas, intranets, e internet para fins comerciais; 

serviços de provisão de rastreio electrónico de infor-

mação sobre cargas para terceiros para fins adminis-

trativos comerciais; serviços administrativos de arran-

jo de recolha, entrega, armazenamento e transporte 

de documentos, embalagens, fretes e encomendas 

através de transportadoras aéreas e terrestres; serviços 

administrativos de atendimento de encomendas; ser-

viços administrativos de desalfandegamento; serviços 

administrativos de gestão da submissão regulamentar, 

nomeadamente, assistência a terceiros na preparação 

e arquivo de documentos relacionados com as alfânde-

gas junto de organismos reguladores governamentais; 

serviços administrativos de registo de ações, nomeada-

mente, registo da propriedade de obrigações persona-

lizadas (serviços de apoio administrativos).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189394

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : Zino Davidoff SA

  Endereço : Sternengasse 18, 4051 Busel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189413

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : Jaguar Land Rover Limited

  Endereço : Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 

4LF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computador; computado-

res de bordo para veículos; computadores para condu-

ção autónoma; sistemas electrónicos de bordo para 

fornecimento de assistência na condução e estaciona-

mento; sistemas electrónicos de bordo para travagem 

automática; sistemas electrónicos de bordo para assis-

tir na manutenção ou mudança de faixas durante a 

condução; controladores eletrónicos de velocidade; 

aparelhos e instrumentos de controlo da velocidade de 

um veículo; software informático; software multimédia 

interativo; software informático activado por voz; 

software de reconhecimento de voz; software de pro-

cessamento de voz; software informático para pesqui-

sa, localização, compilação, indexação, correlação, ar-

mazenamento, obtenção e organização de dados; 

software de navegação na Internet ou de base de da-

dos; software e hardware informático para automóveis; 

software informático para utilização relacionada com 

veículos; dispositivos de telemetria para aplicações em 

veículos motorizados e motores; painéis de controlo 

eléctricos; aparelhos eléctricos de controlo, instrumen-

tos e monitores; sensores; sistemas electrónicos de se-

gurança integrados para veículos; sistemas de seguran-

ça e de assistente de condução; lasers para utilização 

relacionada com veículos; aparelhos de deteção e tele-

metria por luz [LIDAR] para veículos; aparelhos de 

radar para veículos; câmaras para veículos; câmaras a 

bordo; câmaras de acção; sensores de estacionamento 

e câmaras de visão traseira para veículos; câmaras de 

capacete; câmaras para painéis de bordo; aparelho 

electrónico para recolha de medições e recepção de 

dados; software informático, aplicações móveis e equi-

pamento de transmissão e recepção sem fios para utili-

zação em ligação com a condução autónoma e sem 

mãos, dispositivos de segurança automóvel com fun-

ções de aviso ou alarme, dispositivos de alerta para 

prevenção de acidentes e para alertas de trânsito; uni-

dade de controlo de condução para veículos; sistemas 

informatizados de assistência ao condutor para veícu-

los motorizados; estações de recarga para recarga de 

veículos eléctricos; aparelhos e cabos para uso na re-

carga de veículos eléctricos; baterias para veículos; co-

nectores de alimentação eléctrica para recarga de veí-

culos eléctricos; acumuladores eléctricos, reguladores 

de voltagem, antenas, baterias eléctricas e armações 

de parede adaptados; aparelhos de alerta antirroubo; 

sensores de alarme; mostradores [indicadores/manó-

metros]; painéis e agrupamentos (clusters) de instru-

mentos electrónicos ou informáticos; odómetros; velo-

címetros; taquímetros; sensores de temperatura; voltí-

metros; amperímetros; aparelhos de ensaio; medidores 

de proximidade; disjuntores eléctricos; comutadores 

eléctricos; condensadores eléctricos; acoplamentos 

elétricos; cabos eléctricos; fusíveis eléctricos; caixas de 

fusíveis eléctricos; aparelhos e instrumentos de contro-

lo eléctrico para veículos automóveis e motores; senso-

res eléctricos; aparelhos extintores de incêndio; cali-

bradores (gauges); circuitos eléctricos impressos; relés 

eléctricos; interruptores eléctricos; feixes de cabos 

eléctricos; aparelhos de teste; aparelhos de gravação, 

transmissão ou reprodução de sons e imagens; contro-

lo remoto para motores; aparelhos de controlo remoto 
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para arranque de veículos; aparelhos de controlo re-

moto para controle de veículos; controladores activa-

dos por voz para veículos; controladores activados por 

voz para dispositivos multimédia; controlos remotos e 

controladores activados por voz para dispositivos de 

entretenimento audiovisuais domésticos ou para apa-

relhos domésticos, sistemas de aquecimento, sistemas 

de ventilação, janelas, portas ou para fechaduras; con-

trolos remotos e controladores activados por voz para 

jogos de vídeo, sistemas de projecção ou para sistemas 

de realidade virtual; luzes para sinalização de aviso de 

emergência; sistema electrónico de notificação de 

emergência; aparelho de interface informática; painéis 

de exibição para veículos; sistemas de visualização ele-

trónicos para condutores (monitores e ecrãs) de veícu-

los; sistemas de navegação para veículos com ecrãs in-

terativos; equipamento áudio, audiovisual ou de tele-

comunicação; monitores; aparelhos de rádio; sistemas 

de entretenimento audiovisual em automóveis; equipa-

mento de reprodução de som; televisões; rádios; leito-

res de CDs; colunas de som; altifalantes inteligentes; 

altifalantes sem fios; auriculares; assistentes digitais 

pessoais; computadores tablete; dispositivos multimé-

dia; aparelhos e leitores de MP3 ou MP4; discos rígi-

dos móveis; USBs; estojos e suportes para telemóveis, 

telefones inteligentes, computadores, assistentes digi-

tais pessoais, computadores laptop, computadores no-

tebook; carregadores de bateria para telemóveis, tele-

fones inteligentes, computadores laptop e tablete; cai-

xas para telefones e armações adaptadas para bicicle-

tas; dispositivos de uso corporal para registo de activi-

dade física; dispositivos eletrónicos digitais de usar no 

corpo que permitem acesso à Internet; periféricos 

adaptados para uso com computadores incluindo USB 

com multiportas, rato de computador, tapetes de rato 

de computador, altifalantes sem fios, Unidades de dis-

co amovível [USB flash drives], auriculares; telefones; 

telefones movéis; telefone móvel e fones de ouvido e 

acessórios para computadores tablete; correias para 

dispositivos de telefone; aparelhos de telecomunica-

ção; concentradores de rede para sistemas de teleco-

municação; protetores de ecrã para telefones e table-

tes; instalações telefónicas para automóveis; relógios 

inteligentes; dispositivos informáticos de pulso; pulsei-

ras de identificação codificadas electronicamente; 

meios/dispositivos de gravação; equipamento de aviso 

de emergência rodoviária; termómetros; bússolas; cal-

culadoras; aparelhos e instrumentos electrónicos de 

instrução e ensino; aparelhos eléctricos de diagnóstico 

e científicos para utilização na reparação e manuten-

ção de veículos; ímanes; fitas métricas; óculos (eyewe-

ar), óculos (glasses), óculos de sol, óculos de condução, 

óculos de esqui; óculos de ciclista; caixas para óculos, 

óculos de sol ou óculos de esqui; capacetes; capacetes 

de condução; vestuário de protecção para condutores 

de corridas; aparelhos, luvas e vestuário, todos para 

uso na protecção contra acidentes ou ferimentos; más-

caras anti-poluição para protecção respiratória; aces-

sórios de alta visibilidade para uso no corpo [dispositi-

vos de segurança]; reflectores para uso no corpo [dis-

positivos de segurança]; sistema de posicionamento 

global (GPS); sistemas de navegação, incluindo trans-

missores electrónicos, receptores, circuitos, micropro-

cessadores, telefone celular e software informático, 

tudo para utilização na navegação e tudo integrado 

num veículo motorizado; mapas electrónicos descarre-

gáveis; equipamento de transmissão e recepção sem 

fios; controladores sem fios para monitorizar e contro-

lar remotamente a função e o estado de outros equipa-

mentos eléctricos, sistemas electrónicos e de sinaliza-

ção e dispositivos mecânicos para utilização relaciona-

da com veículos e motores para veículos; aparelhos de 

comunicação para transmitir e receber comunicações 

através de veículos; hardware e software de computa-

dor para rastreiro do comportamento do condutor; 

sensores, computadores e transceptores sem fios para 

fornecer conectividade dentro do veículo, entre veícu-

los, com telefones celulares, e com centros de dados; 

hardware e software de computador para providenciar 

interfaces táticas, auditivas e visuais para interagir 

com os ocupantes de um veículo; equipamentos de re-

cepção e transmissão sem fio para uso em conecção 

com computadores remotos para uso em automovéis, 

dispositivos de monitorização e para diagnosticar a 

manutenção de veículos e para providenciar informa-

ções a condutores; software de aplicação informática 

para utilização por condutores e passageiros de veícu-

los para o acesso, visualização, e interação e para des-

carregar informação e conteúdos de entretenimento; 

software informático descarregável e software de com-

putador a bordo que fornece aos usuários acesso re-

moto dentro do veículo às funções do motor e às fun-

ções relacionadas com a segurança do condutor, con-

veniências, comunicação, entretenimento, e navegação; 

aparelho de diagnóstico que consiste em sensores para 

utilização em testes de funcionamento de veículos e no 

diagnóstico de problemas eléctricos e mecânicos de 

veículos; software informático e aplicações de software 

para permitir aos utilizadores rastrear e localizar veí-

culos roubados, carregar electrónicos, e para armaze-
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nar e sincronizar as informações personalizadas reco-

lhidas sobre o utilizador e o veículo; módulos de inter-

face electrónica para interface com e sem fios de tele-

móveis e leitores de meios electrónicos com um siste-

ma eléctrico automóvel; sistemas informáticos para 

controlo automático de veículos; aplicações móveis 

descarregáveis; publicações electrónicas descarregá-

veis (downloadable electronic publications); publica-

ções electrónicas descarregáveis (electronic publica-

tions); publicações periódicas electrónicas, descarregá-

veis; software de aplicação para utilização com ou em 

relação a veículos; jogos de computador, software de 

jogos de computador; bases de dados, conjuntos de da-

dos, ficheiros de dados e software informático relacio-

nado com a impressão 3D; bases de dados, conjuntos 

de dados, ficheiros de dados e software informático re-

lacionados com a concepção e o fabrico de veículos e 

respectivas peças e acessórios; bases de dados, conjun-

tos de dados, ficheiros de dados e software informático 

relativos à concepção e ao fabrico de réplicas ou mo-

delos de veículos e respectivas peças e acessórios; 

software informático de concepção assistida por com-

putador (CAD) e ficheiros de dados; ficheiros de ima-

gens descarregáveis; bases de dados electrónicas con-

tendo ficheiros de imagens; bases de dados, conjuntos 

de dados, ficheiros de dados e software informático re-

lativos a esquemas de partilha de automóveis; bases de 

dados, conjuntos de dados, f icheiros de dados e 

software informático relacionados com comportamen-

to do condutor do veículo; simuladores para simular o 

funcionamento de veículos terrestres; modelos de rea-

lidade virtual de veículos ou interiores de veículos vir-

tuais; software informático e hardware de realidade 

virtual; software informático e hardware de realidade 

aumentada; lentes para lâmpadas, lentes anti-reflexo 

para lâmpadas; peças e acessórios para qualquer um 

dos artigos acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189414

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : Jaguar Land Rover Limited

  Endereço : Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 

4LF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

por terra, água e/ou ar; veículos terrestres; peças e 

acessórios para veículos e veículos terrestres; veículos 

motorizados, peças e acessórios para os mesmos; mo-

tores para automóveis e veículos terrestres; bicicletas, 

carrinhos de crianças (strollers), carrinhos de bebé 

(prams), e peças e acessórios para os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189415

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : Jaguar Land Rover Limited

  Endereço : Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 

4LF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção (building ser-

vices); serviços de construção (construction services); 

serviços de manutenção, reparação, conservação, 

recondicionamento, restauração, inspecção [antes da 

reparação ou manutenção], cuidado, limpeza, pintura 

e polimento de veículos terrestres motorizados, bici-

cletas, drones, veículos aéreos não tripulados, máqui-

nas de construção de engenharia civil, máquinas de 

fabrico de automóveis, máquinas agrícolas, motores de 

combustão interna ou de peças e acessórios para todas 

estes artigos; serviços de aplicação de acabamentos 

ou revestimentos externos a veículos; inspeção de au-

tomóveis e seus componentes (incluindo motores de 

combustão interna) antes da manutenção e reparação; 

serviços de montagem de acessórios para veículos (ser-

viços de instalação); assistência em caso de avaria do 

veículo [serviços de reparação]; prestação de serviço 

de assistência de reparação de emergência na estrada; 

serviços de afinação de motores e veículos motoriza-

dos; prestação de assistência de manutenção e repara-

ção de veículos e informações relacionadas com repa-

ração e manutenção de veículos aos condutores sobre 

os seus veículos; serviços de manutenção, actualização 

e reparação de diagnósticos para sistemas electrónicos 

de bordo ou sistemas de entretenimento de bordo; ser-

viços de estações de carregamento de veículos eléctri-

cos; serviços de carregamento de baterias de veículos; 

reparação e manutenção de automóveis, serviços de 

recondicionamento automóvel e instalação de acessó-

rios para automóveis; serviços de modificação perso-
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nalizada de veículos; serviços de restauração persona-

lizada de veículos; serviços de afinação personalizada 

de veículos; instalação personalizada de equipamento 

em automóveis e interiores de automóveis; informação, 

consultoria e aconselhamento relacionados com qual-

quer um dos serviços acima mencionados; serviços de 

e para a reparação e substituição de peças para veícu-

los terrestres motorizados ou bicicletas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189483

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : E. REMY MARTIN & Cº

  Endereço : 20 rue de la Société Vinicole, 16100 

Cognac, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas exceto cervejas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/26  França

N.º 214811768

[210]  N.º : N/189501

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

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

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

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

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

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

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

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

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

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

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

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

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 
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e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

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

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

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

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

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

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

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; para-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

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

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  Listenstai-

ne N.º 2021-371

[210]  N.º : N/189546

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Cisco Technology, Inc.

  Endereço : 170 West Tasman Drive, San Jose, Ca-

lifornia 95134 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações, nome-

adamente, transmissão de informações, dados, docu-

mentos, imagens e aplicações de software através da 

Internet; transmissão electrónica de dados e documen-

tos de multimédia por meio de terminais informáticos; 

serviços de telecomunicações, nomeadamente, forne-

cimento de serviços de teleconferência, videoconferên-

cia e reunião on-line de multimédia baseados na rede 

que permitem visualização, partilha, edição e discus-

são em simultâneo e assíncrono de documentos, dados 

e imagens pelos participantes por meio de um navega-

dor da Internet; fornecimento a clientes com relatórios 

on-line sobre o desempenho, eficácia e estado de tele-
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conferências, videoconferências e reuniões baseados 

na rede; serviços de telecomunicações, nomeadamen-

te, fornecimento a clientes e seus funcionários com 

acesso remoto e seguro através da Internet para redes 

informáticas privadas; serviços de comunicação de 

multimédia em tempo real baseados na rede através de 

uma página de Internet para visualizar, gerir, editar e 

armazenar documentos; serviços de telecomunicações, 

nomeadamente, facilitando a colaboração e formação 

on-line de funcionários remotos de organizações em-

presariais e governamentais; serviços de telecomuni-

cações, nomeadamente, fornecimento de serviços de 

colaboração on-line permitindo usuários remotos ace-

der documentos, dados, calendários, listas de tarefas, 

agendas de endereços e fóruns de discussão partilha-

dos conjuntamente; serviços de consultoria na área de 

planeamento de telecomunicações, serviços de comu-

nicação por correio electrónico, serviços de comunica-

ção VoIP (Voice over Internet Protocol); serviços de 

consultadoria de telecomunicações relacionadas com 

o planeamento, organização, produção, e execução de 

reuniões, eventos e seminários on-line e distribuição 

on-line de materiais relacionados dos mesmos; serviços 

de apoio de transmissão (telecomunicações) a reuniões 

e eventos on-line, nomeadamente, desenvolvimento e 

realização de reuniões e eventos on-line para clientes 

e distribuição on-line de materiais relacionados dos 

mesmos; serviços de transmissão da Internet, nomea-

damente, transmissão e transmissão contínua de gra-

vações de áudio e de vídeo de eventos e reuniões em 

directo para participantes remotos, e distribuição on-

-line de materiais de conferência e materiais de instru-

ção relacionados dos mesmos; transmissão de progra-

mas via rede informática; transmissão contínua de áu-

dio, dados, vídeo e imagens na Internet; fornecimento 

de fóruns on-line para transmissão de mensagens entre 

usuários informáticos, relacionados com o desenvol-

vimento, planeamento e realização de apresentações 

em multimédia, reuniões on-line, eventos on-line, 

formação on-line, vendas on-line e marketing on-line; 

fornecimento de salas de conversas on-line e quadros 

de avisos electrónicos para transmissão de mensagens 

entre usuários na área de interesse geral; fornecimen-

to de fóruns on-line para transmissão de mensagens 

e dados entre usuários informáticos; fornecimento 

de uma base de dados online de informações relacio-

nadas com telecomunicações e telecomunicações na 

Internet; fornecimento de serviços seguros de comu-

nicações electrónicas em tempo real através de uma 

rede informática que permite aos usuários pesquisar e 

localizar informações e pessoas, comunicar, colaborar, 

e compartilhar ecrãs de computador, ambientes de tra-

balho, dados, documentos electrónicos, vídeos e apli-

cações através da Internet; fornecimento de serviços 

de comunicação de multimédia em tempo real, através 

de uma página de Internet para agendar e gerir calen-

dários, contactos, reuniões on-line, teleconferência, e 

videoconferência; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de videoconferência; serviços de conferência 

na Internet; serviços de teleconferência; serviços de 

transmissão de softwares informáticos descarregáveis 

que permitem usuários participarem em reuniões e 

aulas baseados na rede, com acesso a dados, documen-

tos, imagens e aplicações de software através de um 

navegador da Internet; mensagens de voz electrónicas, 

nomeadamente, gravação e transmissão subsequente 

de mensagens de voz; serviços de telefonia através da 

Internet; serviços de telecomunicações, nomeadamen-

te, fornecimento de conexões de telecomunicações a 

uma rede global informática e serviços de conversão 

de telecomunicações relacionados; serviços on-line, 

nomeadamente, fornecimento de informações através 

de redes locais e globais informáticas nas áreas de 

telecomunicações e telefonia; serviços de transmissão 

de software que facilita as comunicações de vídeo e 

de voz entre as partes; serviços de conferências de áu-

dio; serviços de comunicação por correio electrónico 

e comunicação VoIP (Voice over Internet Protocol); 

transmissão de voz, áudio, imagens e dados visuais por 

redes de telecomunicações, redes de comunicação sem 

fios, Internet, redes de serviços de informação e redes 

de dados; fornecimento de acesso e conexão à Inter-

net, redes informáticas e bases de dados e aplicações 

informáticas; transmissão electrónica de mensagens; 

fornecimento de fóruns online nas áreas da tecnologia, 

telecomunicações, e comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189623

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

 Raremarket corporation

  Endereço : 80-24

 24, Apgujeong-ro 80-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06015, 

Republic of Korea
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  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Fivelas para sapatos; ornamentos de 

metal para calçado, não em metais preciosos; enfei-

tes para sapatos, não em metais preciosos; amuletos 

decorativos para telefones móveis, não em metais pre-

ciosos; fivelas para cintos; fivelas em metais preciosos 

[acessórios de vestuário]; fivelas [acessórios de vestu-

ário]; remendos para vestuário; broches [acessórios de 

vestuário]; emblemas ornamentais da moda [botões]; 

fivelas para vestuário; artigos decorativos para o cabe-

lo; enfeites para roupas, não em metais preciosos; arti-

gos para prender o cabelo; botões; fivelas para sacos e 

bolsas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189663

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; software 

informático usado no desenvolvimento de outros 

softwares de aplicações; software para o desenvolvi-

mento de programas informáticos; software informá-

tico para reconhecimento e identificação de áudio e 

música; base de dados contendo ficheiros de música 

gravada descarregável; áudio, vídeo e conteúdo mul-

timédia descarregável; software informático que per-

mita o espectador de programas de rádio, televisão 

ou de programas em streaming ou de entretenimento 

audiovisual ou de conteúdo informativo, aceder de 

modo online ou através de telemóvel ou computador 

a entretenimento áudio e visual interactivo ou a con-

teúdos informativos ou a fornecedores de serviços de 

retalho; software informático para o acesso à infor-

mação relacionada com música e conteúdo áudio e 

visual; software informático que permite a descoberta, 

interacção com, e partilha de conteúdos áudio, vídeo, 

multimédia impressos ou de realidade aumentada.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/27  Jamaica

N.º 83395

[210]  N.º : N/189931

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : HEDI SLIMANE

  Endereço : 16 rue Vivienne–75002 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

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

tes não metálicos para armazenamento ou transporte; 

osso chifre, baleia ou madrepérola em bruto ou semi-

trabalhado; conchas; espuma-do-mar; âmbar amarelo; 

suportes para livros [móveis]; fechos para garrafas, 

não metálicos; figurinhas, estatuetas e estátuas em 

madeira, cera, gesso ou plástico; pedestais de vasos de 

flores; espelhos de mão [espelhos de toilette]; bidões 

não metálicos; espelhos [vidro prateado]; tampas de 

rosca não metálicas para garrafas; tampos de mesa; 

tabuleiros não metálicos; obras de arte em madeira, 

cera, gesso ou plástico; artigos têxteis para mobília 

[almofadas]; almofadas decorativas para sofás; almofa-

das (tipo pufe); almofadas de assento; pufes [móveis]; 

mesas de centro; mesas; cadeiras; cadeirões; poltronas; 

armários; armários para louça; armários de cozinha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190191

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Wilde Hare Spirits, LLC

  Endereço : 113-119 W. Hubbard St., Floor 5, Chi-

cago, Illinois 60654, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/21  Estados Unidos 

da América N.º 90/727,439

[210]  N.º : N/190192

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Wilde Hare Spirits, LLC
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  Endereço : 113-119 W. Hubbard St., Floor 5, Chi-

cago, Illinois 60654, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/15  Estados Unidos 

da América N.º 97/124,467

[210]  N.º : N/190193

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Wilde Hare Spirits, LLC

  Endereço : 113-119 W. Hubbard St., Floor 5, Chi-

cago, Illinois 60654, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/15  Estados Unidos 

da América N.º 97/124,467

[210]  N.º : N/190203

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ＵＳＢ

Ｘ

ＩＣ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190204

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190205

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190207

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Ｔ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190208

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190211

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190213

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ＵＳＢ

Ｘ

ＩＣ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190214

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190215

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190217

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Ｔ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190218

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190221

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : STARLUX INVESTMENTS LI-

MITED

  Endereço : 6F., No.153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190315

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : The Board of Trustees of The 

Tate Gallery

  Endereço : Millbank, London, SW1P 4RG, Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Reino Unido

N.º UK00003648634

[210]  N.º : N/190473

[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 : 28

[511]  Produtos : Pranchas de skate, caneleiras [artigos 

desportivos], cotoveleiras [artigos de desporto], joe-

lheiras [artigos de desporto], trotinetas [brinquedos], 

artigos de jogo, bolas para jogo, tacos de golfe, halte-

res para o levantamento de pesos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190479

[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 : 28

[511]  Produtos : Pranchas de skate, caneleiras [artigos 

desportivos], cotoveleiras [artigos de desporto], joe-

lheiras [artigos de desporto], trotinetas [brinquedos], 

artigos de jogo, bolas para jogo, tacos de golfe, halte-

res para o levantamento de pesos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190527

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Ferrari S.p.A.

  Endereço : Via Emília Est, 1163, Modena, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros; carros de corrida; 

carros desportivos; peças estruturais para automó-

veis, carros de corrida, carros desportivos, veículos 

terrestres, aéreos e náuticos, excepto pneus, pneus 

pneumáticos, revestimentos para pneus pneumáti-

cos, câmaras-de-ar para pneus pneumáticos; peças 

sobressalentes e acessórios para automóveis, carros 

de corrida, carros desportivos, veículos terrestres, 

aéreos e náuticos, excepto pneus, pneus pneumáticos, 

revestimentos para pneus pneumáticos, câmaras-de-ar 

para pneus pneumáticos; veículos eléctricos; bicicletas 

eléctricas; motociclos eléctricos; veículos híbridos; 

motores, eléctricos, para veículos terrestres; motores 

para veículos terrestres; assentos de veículos; capas 

para assentos de veículos; coberturas para veículos 

[com formato]; capas para volantes de veículos; capas 

para compartimentos de bagagem [partes de veículos]; 

estofos para veículos; persianas ou estores adaptados 

para automóveis; apoios de cabeça para assentos de 

veículos; apoios de braços para assentos de veículos; 

suportes para transporte de esquis para carros; isquei-

ros de charuto para automóveis; suportes de bagagens 

ou porta-bagagens para veículos; indicadores e sina-

lizadores de direcção para veículos; almofadas para 

assentos de veículos; grampos adaptados para prender 

peças ou partes de automóveis às carroçarias; porcas 

para jantes de veículos; reboques [veículos]; bicicletas, 

suas peças e acessórios, incluídos na classe 12, excepto 

pneus, pneus pneumáticos, revestimentos para pneus 

pneumáticos, câmaras-de-ar para pneus pneumáti-

cos; velocípedes, suas peças e acessórios, incluídos na 

classe 12, excepto pneus, pneus pneumáticos, revesti-

mentos para pneus pneumáticos, câmaras-de-ar para 

pneus pneumáticos; triciclos, suas peças e acessórios, 

incluídos na classe 12, excepto pneus, pneus pneumáti-

cos, revestimentos para pneus pneumáticos, câmaras-

-de-ar para pneus pneumáticos; trenós de pé; cintos de 
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segurança para assentos de veículos; correias ou arnês 

de segurança para assentos de veículos; sacos ou almo-

fada de ar ( airbags ) [dispositivos de segurança para 

automóveis]; assentos de segurança para crianças, para 

veículos; dispositivos contra roubo para veículos; carri-

nhos de bebé; capas para carrinhos de bebé; berços ou 

alcofas de transporte [partes ou peças de carrinhos de 

bebé]; carrinhos articulados de bebé ou criança; capas 

ou protectores para carrinhos articulados de bebé ou 

criança; bolsas, sacos, malas adaptadas para carrinhos 

de bebé ou criança e para carrinhos articulados de 

bebé ou criança; Protectores de pernas térmicos para 

carrinhos de bebé e carrinhos articulados de bebé ou 

criança; pára-quedas; carrinhos de mão de duas rodas 

para transportar bagagem ou sacos; ascensores de 

montanha ou telesquis; carrinhos de golfe; trotinetes 

( push scooters ) [veículos]; carrinhos e carroças de 

tracção humana; meios de transporte de mobilidades; 

veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou 

água.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/23  Itália

N.º 302021000115847

[210]  N.º : N/190569

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 74 邨

11 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190631

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização e 

arranjo de coletas de beneficência; angariação de fun-

dos de caridade; serviços de angariação de fundos de 

caridade; patrocínio financeiro.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, branco e amarelo.

[210]  N.º : N/190636

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização e 

arranjo de coletas de beneficência; angariação de fun-

dos de caridade; serviços de angariação de fundos de 

caridade; patrocínio financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190648

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : GIRA Giersiepen GmbH & Co. 

KG

  Endereço : Dahlienstraße 12, 42477 Radevor-

mwald, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Dispositivos, aparelhos e instalações 

de iluminação; dispositivos de iluminação com díodos 

emissores de luz [LED]; lâmpadas; luminárias (ou lu-

zes); peças para luminárias (ou peças para luzes); cai-

xas opacas para luz; iluminantes de telhado; luzes de 

orientação; tomadas para lâmpadas e luzes (elétrica); 
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aparelhos de aquecimento; dispositivos de ventilação e 

ar condicionado; colectores solares para fins de aque-

cimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190670

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas para trabalhar metais; 

máquinas e aparelhos de mineração; máquinas e apa-

relhos de construção; máquinas de carga e descarga; 

máquinas electromecânicas para indústria química; 

máquinas para fabrico de artigos têxteis; máquinas 

para fazer papel; máquinas para processamento de 

fibras vegetais; prensas de impressão; aparelhos e má-

quinas de encadernação para uso industrial; máquinas 

e aparelhos para fabrico de vidraria; máquinas de pin-

tura; máquinas de embalagem; máquinas de embru-

lhar; máquinas para processamento de plásticos; má-

quinas para fabrico de semicondutores; máquinas para 

fabrico de borracha; motores, sem ser para veículos 

terrestres; componentes de acoplamento e transmissão 

de máquinas, excepto para veículos terrestres, e peças 

para os mesmos; molas [peças de máquinas]; pastilhas 

de travão, sem ser para veículos; válvulas [peças de 

máquinas]; dispositivos eléctricos para puxar cortina-

dos; dispositivos eléctricos para abertura de portas; 

impressoras 3D.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190674

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e anúncios pu-

blicitários; promoção de bens e serviços de terceiros 

através da administração de programas de incentivo 

de venda e promoção com cupões; análise de gestão 

de negócios; consultoria de negócios; gestão de negó-

cios; pesquisa e análise de marketing; fornecimento 

de informações sobre vendas comerciais; serviços de 

agência de emprego; serviços de leilões; serviços de 

agência de importação-exportação; reprodução de do-

cumentos; arquivo de documentos ou fitas magnéticas 

[trabalhos de escritório]; compilação de informações 

em bases de dados informáticas; serviços de proces-

samento e digitação de texto; serviço de atendimento 

telefónico; administração de comutadores telefónicos 

para terceiros; serviços de secretariado; aluguer de 

material publicitário; aluguer de máquinas de escrever 

e máquinas copiadoras; aluguer de máquinas e equipa-

mentos de escritório; fornecimento de informações e 

aconselhamento comercial a consumidores na escolha 

de produtos e serviços; fornecimento de informações 

de emprego; serviços de recorte de notícias; aluguer 

de máquinas de venda automática; organização de ex-

posições com fins comerciais ou publicitários; organi-

zação de feiras comerciais; serviços de publicidade na 

internet; consultoria em estratégias de comunicação 

publicitária; gestão de ficheiros informatizados; actu-

alização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; sistematização de informações em bases 

de dados informáticas; serviços retalhistas ou serviços 

grossistas de máquinas e aparelhos eléctricos; servi-

ços retalhistas ou serviços grossistas de produtos de 

impressão; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de papel e artigos de papelaria; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de automóveis; optimização de 

tráfego de websites; optimização de motores de busca; 

serviços de consultadoria em marketing na internet; 

promoção de produtos e serviços de terceiros através 

de anúncios em websites da internet; fornecimento 

e aluguer de espaço publicitário na internet; difusão 

de publicidade através de redes de comunicações em 

linha; prestação de serviços de consultoria na área 

de soluções globais de negócios sustentáveis; consul-

toria em planeamento de negócios e continuidade de 

negócios; serviços de consultoria e informações de 

negócios; consultoria de gestão de negócios relaciona-

da com questões de estratégia, marketing, produção, 
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pessoal e venda a retalho; consultadoria em matéria de 

optimização de motores de pesquisa.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190675

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de caixas de aforro; emprésti-

mos [financiamento] e desconto de facturas; mercado 

de transação de divisas; serviços de fiança; aceitação 

de pagamentos de facturas; empréstimo de títulos; 

aquisição e transferência de créditos monetários; ser-

viços de depósito seguro; serviços de câmbio; adminis-

tração fiduciária de contractos de futuros financeiros; 

serviços fiduciários; serviços de agência de cobrança de 

dívidas; serviços de assessoria relacionados com con-

trolo de crédito e débito; transacções de câmbio; emis-

são de letras de crédito documentário; corretagem; 

emissão de ordens de pagamento de valores; agências 

de cobrança de pagamentos de serviços públicos de 

gás ou energia eléctrica; cobrança de pagamentos de 

produtos e serviços; negociação de títulos; transacção 

de futuros sobre índices de valores; comercialização 

de opções sobre títulos; negociação de futuros de títu-

los no mercado estrangeiro; agências de corretagem de 

títulos; agências de corretagem de futuros sobre índi-

ces de títulos; agências de corretagem de opções sobre 

títulos; agências de corretagem de futuros de títulos do 

mercado estrangeiro; corretagem para liquidação de 

títulos; subscrição de títulos; serviços de corretagem 

relacionados com subscrição ou oferta de títulos; cota-

ções na bolsa de valores; agências de comércio de futu-

ros sobre mercadorias; corretagem de seguros de vida; 

subscrição de seguros de vida; agências de seguros 

não-vida; gestão de edifícios; corretagem imobiliária; 

aluguer de edifícios; serviços imobiliários relacionados 

com a venda, compra e locação de bens imobiliários; 

fornecimento de informações imobiliárias; serviços de 

gestão imobiliária relacionados com terrenos; serviços 

de agência para o arrendamento ou locação de ter-

renos; arrendamento de terrenos; compra e venda de 

terrenos; avaliação financeira do crédito de empresas; 

aluguer de máquinas de contagem de papel-moeda e 

moedas; aluguer de distribuidores de dinheiro; aluguer 

de caixas automáticos; avaliação de antiguidades; ava-

liação de arte; avaliação de pedras preciosas; avaliação 

de automóveis usados; angariação de fundos de be-

neficência; fornecimento de informações financeiras; 

análise financeira; consultoria financeira.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190676

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Construção; consultoria de construção; 

manutenção de equipamentos de construção; serviços 

de electricistas; reparação ou manutenção de máqui-

nas e aparelhos cinematográficos; reparação ou manu-

tenção de máquinas e instrumentos ópticos; reparação 

ou manutenção de máquinas e aparelhos fotográficos; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

escritório; reparação ou manutenção de aparelhos de 

ar condicionado [para uso industrial]; manutenção e 

reparação de queimadores; reparação ou manutenção 

de caldeiras; instalação, manutenção e reparação de 

bombas e estações elevatórias; reparação ou manu-

tenção de máquinas e aparelhos de congelamento; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos 

electrónicos; reparação ou manutenção de máquinas 

e aparelhos de telecomunicações; reparação ou manu-

tenção de computadores; reparação ou manutenção de 

aparelhos telefónicos; reparação de aparelhos de rádio 

ou televisão; reparação e manutenção de aparelhos de 

telecomunicações, excepto aparelhos de telefone, re-

ceptores de rádio e receptores de televisão; reparação 

ou manutenção de aparelhos eléctricos de consumo; 
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reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

controlo ou distribuição de energia; reparação ou ma-

nutenção de geradores de energia; reparação ou ma-

nutenção de aparelhos e instrumentos de laboratório; 

reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos 

de medição e teste; reparação ou manutenção de má-

quinas e aparelhos de impressão ou encadernação; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos 

de processamento químico; reparação ou manutenção 

de máquinas e ferramentas de metalurgia; reparação 

ou manutenção de máquinas e sistemas para fabrico 

de circuitos integrados; reparação ou manutenção de 

máquinas e sistemas de fabrico de semicondutores; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos 

de processamento de plástico; instalação, manutenção 

e reparação de máquinas de embalagem; reparação e 

manutenção de impressoras 3D; instalação e reparação 

de aparelhos de ar condicionado.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190677

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; serviços de radiodi-

fusão; serviços de agências noticiosas; aluguer de apa-

relhos de telefone, fax e equipamento de comunicação; 

transmissão de mensagens e imagens através de redes 

informáticas; fornecimento de fóruns em linha para 

transmissão de mensagens entre utilizadores de com-

putador; transmissão contínua de dados; intercâmbio 

electrónico de dados; aluguer de linhas de telecomu-

nicações; serviços de provedor de acesso à internet; 

fornecimento de serviços de salas de conversação em 

linha; fornecimento de boletins electrónicos em linha 

para transmissão de mensagens entre utilizadores de 

computador; fornecimento de serviços de videocon-

ferência; transmissão de informações através de redes 

de telecomunicações ópticas; transmissão de dados 

através de redes de telecomunicações; fornecimento 

de acesso a redes de telecomunicações; transmissão 

de vídeos, filmes, fotos, imagens, texto, fotos, jogos, 

conteúdos gerados pelo utilizador, conteúdos de áudio 

e informações através da internet; transmissão e re-

transmissão electrónica de sons, imagens, documentos, 

mensagens e dados; serviços de consultadoria, infor-

mação e assessoria no domínio das telecomunicações.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190678

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serv iços : Serv iços de descontaminação de 

áreas de radiação; fornecimento de informações re-

lacionadas com o tratamento ou processamento de 

tecidos, roupas ou peles; metalurgia; processamento 

de borracha; processamento de matérias plásticas; 

processamento de cerâmicas; tratamento de papel; 

processamento de alimentos; processamento de filmes 

cinematográficos; ampliação fotográfica; impressão 

fotográfica; revelação de películas fotográficas; enca-

dernação; tratamento de água; reciclagem de resíduos 

e lixo; aluguer de máquinas e aparelhos para revelação 

de películas fotográficas, impressão fotográfica, am-

pliação fotográfica ou acabamento fotográfico; aluguer 

de máquinas e ferramentas de tratamento de metais; 

aluguer de máquinas de encadernação; aluguer de má-

quinas e aparelhos de processamento químico; aluguer 

de impressoras 3D; informações sobre tratamento de 

materiais; impressão; aluguer de aparelhos de ar con-

dicionado; aluguer de equipamento de purificação de 

água e ar; aluguer de geradores; aluguer de máquinas 

e aparelhos de impressão; desodorização do ar; alu-

guer de máquinas e aparelhos para processamento de 

alimentos.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190679

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; cursos por cor-

respondência; organização e direcção de seminários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; publicação de textos, excepto tex-

tos publicitários; organização de espectáculos [serviços 

de empresários]; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; apresentações em salas de cinema; 

produção de filmes, excepto filmes publicitários; dis-

tribuição de filmes; fornecimento de música em linha, 

não descarregável; apresentação de espectáculos ao 

vivo; produções de teatro; serviços de entretenimento 

musical; produção de programas de rádio e televisão; 

produção e distribuição de gravações de áudio, filmes 

e vídeos; operação de equipamento de vídeo e áudio 

para a produção de programas de rádio e televisão; 

organização de competições desportivas; actividades 

de entretenimento e de desporto; fornecimento de 

instalações desportivas; fornecimento de instalações 

de diversão; fornecimento de instalações para filmes, 

espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

educacional; aluguer de aparelhos de rádio e televisão; 

aluguer de aparelhos de rádio; aluguer de discos ou 

fitas magnéticas gravadas com áudio; aluguer de fitas 

de vídeo; serviços de intérpretes linguísticos; serviços 

de tradução; aluguer de câmaras; serviços de “disc-

-jockey”; exibições de arte; aluguer de brinquedos; 

aluguer de máquinas e aparelhos de diversão; aluguer 

de máquinas e aparelhos de jogos; serviços de ensino 

à distância fornecidos em linha; formação no domínio 

do design, publicidade e tecnologias de comunicação; 

serviços educacionais fornecidos por escolas de cor-

respondência comercial; fornecimento de publicações 

electrónicas, não descarregáveis, a partir de uma rede 

informática mundial; fornecimento de formação atra-

vés de uma rede informática mundial; serviços de for-

mação em educação informática; serviços de formação 

no domínio do desenvolvimento de software informá-

tico; exames pedagógicos/educação; serviços de biblio-

teca em linha; organização e direcção de seminários, 

congressos, conferências e simpósios.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190680

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Design assistido por computador para 

operações de fabrico; design industrial; design gráfico 

assistido por computador; programação de computa-

dores; monitoramento de sinais de telecomunicações; 

concepção e desenvolvimento de redes informáticas 

sem fios; serviços de criptografia de dados; serviços 

de desencriptação de dados; configuração, instala-

ção, diagnóstico de falhas, reparação, actualização e 

manutenção de software informático; diagnóstico de 

problemas de software de computador; conversão de 

dados de programas ou informações de computador 

[sem ser conversão física]; duplicação de programas 

de computador; criação, design, desenvolvimento e 

manutenção de websites; fornecimento de motores de 

pesquisa na internet com opções de pesquisa especí-

ficas; concepção de software de computador; manu-

tenção de software de computador; consultadoria de 

software informático; assessoria técnica relacionada 

com operação de computadores; serviços de química; 

desenvolvimento de novas tecnologias para terceiros; 

auditoria energética; fornecimento de informações re-

lacionadas com tecnologia e programação informática 

através de um website; análise de sistema de computa-

dor; teste de software de computador; consultoria em 

tecnologia informática; controlo de qualidade; consul-

toria em tecnologia da informação [TI]; pesquisa cien-
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tífica; calibração [medição]; aluguer de computadores; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável em linha; armazenamento electrónico 

de dados; aluguer de servidores da web; hospedagem 

de servidores; computação em nuvem; software como 

serviço [SaaS]; plataforma como serviço [PaaS]; servi-

ços de previsão meteorológica; design de arquitectura; 

pesquisa geológica; consultoria em concepção e de-

senvolvimento de hardware informático; fornecimento 

de informações relacionadas com tecnologia e pro-

gramação informática através de um website; criação 

e manutenção de websites para terceiros; consultoria 

em segurança na internet; aluguer de aparelhos de 

medição; aluguer de aparelhos de laboratório; aluguer 

de instrumentos de desenho técnico; consultoria em 

tecnologia da informação [TI]; análise de sistema de 

computador; fornecimento de informações relaciona-

das com tecnologia e programação informática através 

de um website; serviços de protecção contra vírus de 

computador; pesquisa tecnológica; concepção e desen-

volvimento de hardware, software e bases de dados; 

concepção e desenvolvimento de sistemas informáti-

cos; fornecimento de informações sobre a concepção 

e desenvolvimento de software informático; serviços 

de assessoria e consultoria relacionados com software 

de computador; concepção, desenvolvimento, instala-

ção e manutenção de software informático; concepção 

de software, firmware, hardware e sistemas informá-

ticos; design e desenvolvimento de bases de dados; 

concepção e desenvolvimento de redes informáticas; 

concepção e desenvolvimento de hardware de compu-

tador; concepção e desenvolvimento de firmware de 

computador; concepção e desenvolvimento de perifé-

ricos de computador; concepção e desenvolvimento 

de aparelhos de processamento de dados; pesquisa no 

domínio do software informático; serviços de pesqui-

sa e desenvolvimento relacionados com hardware de 

computador; pesquisas no domínio da tecnologia de 

processamento de dados; pesquisas na área de cuida-

dos com os cabelos; concepção e desenvolvimento de 

tecnologia médica; pesquisa na área de tecnologia de 

processamento de semicondutores; serviços de consul-

toria e pesquisa no domínio da tecnologia da informa-

ção; pesquisas relacionadas com engenharia mecânica; 

pesquisa no domínio da tecnologia das comunicações; 

fornecimento de informações técnicas relacionadas 

com computadores; serviços de assessoria e informa-

ções relacionados com a concepção e desenvolvimento 

de hardware informático; serviços de consultadoria no 

domínio da concepção, selecção, implementação e uti-

lização de hardware e sistemas de software; serviços de 

assessoria relacionados com software de computador; 

serviços de assessoria e consultoria relacionados com 

a concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico; serviços de assessoria relacionados com design 

de decoração de interiores; consultadoria relacionada 

com a criação e concepção de sites  da web; con-

sultadoria em matéria de eficiência energética; consul-

tadoria profissional relacionada com segurança infor-

mática; consultoria em design; serviços de consultoria 

e pesquisa no domínio da tecnologia da informação; 

serviços de consultadoria nos domínios da ciência, en-

genharia e tecnologia da informação; consultadoria na 

área da engenharia de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190849

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Discovery, Inc.

  Endereço : 230 Park Avenue South, New York, 

NY 10003 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de comunicação, nomeada-

mente a transmissão de sons e gravações audiovisuais 

em stream via internet, redes por cabo, redes sem fio, 

satélite, ou redes multimédia interactivas; serviços 

de difusão de áudio e vídeo na internet; transmis-

são de informação nas áreas audiovisuais; serviço de 

transmissão televisiva; transmissão de televisão por 

cabo; transmissão de televisão por satélite; serviços de 

média móvel sob a forma de transmissão eletrónica, 

radiodifusão e entrega de conteúdo de média de entre-

tenimento; serviços de podcasting; serviços de difusão 

pela web; serviços de transmissão de vídeos a pedido; 

fornecimento de fóruns online para a transmissão de 

mensagens entre usuários; provisão online de salas de 

conversa e boletins electrónicos para a transmissão de 

mensagens entre usuários em áreas de interesse geral; 
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fornecimento de acesso a conteúdos agregados no 

campo do interesse humano geral através da Internet, 

redes de cabo, redes sem fios, satélite, ou redes multi-

média interactivas; serviços de meios de comunicação 

móveis relacionados com a transmissão electrónica, 

difusão e entrega de conteúdos áudio, vídeo e entrete-

nimento multimédia incluindo texto, dados, imagens, 

ficheiros áudio, vídeo e audiovisual através da Inter-

net, comunicação sem fios, redes de comunicações 

electrónicas e redes informáticas; fornecimento de ins-

talações virtuais para interacção em tempo real com 

outros utilizadores de computadores sobre temas de 

interesse geral; transmissão de conteúdos audiovisuais 

e multimédia através da Internet; serviços de transmis-

são e entrega de conteúdos audiovisuais e multimédia 

através da Internet; serviços de difusão de conteúdos 

audiovisuais e visuais; serviço de fornecimento online 

de serviços de boletim informativo eletrónico e salas 

de conversação para a transmissão de mensagens entre 

utilizadores no domínio das séries televisivas, filmes, 

livros, banda desenhada, romances gráficos, livros in-

fantis, autores e leitura.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/01  Estados Unidos 

da América N.º 90/746,285

[210]  N.º : N/190850

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Discovery, Inc.

  Endereço : 230 Park Avenue South, New York, 

NY 10003 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento e educa-

cionais, nomeadamente, fornecimento de programas 

multimédia correntes no campo do interesse geral, dis-

tribuídos através de várias plataformas sob múltiplas 

formas de meios de transmissão; serviços de horários 

de programação televisiva e serviços de programação 

televisiva IPTV (Internet Protocol Television); ser-

viços de fornecimento de programas de televisão e 

filmes, não descarregáveis, através de um serviço de 

vídeo a pedido, através de transmissão de televisão 

pagar-para-ver, e através de serviços de assinatura de 

televisão; serviços de fornecimento de filmes e de pro-

gramas multimédia correntes no campo do interesse 

geral; serviços de fornecimento de séries televisivas 

correntes e licenciadas no campo do interesse humano 

geral; serviços de fornecimento de programas de en-

tretenimento de alto nível (OTT) no campo do interes-

se humano geral; serviços de produção de programas 

de televisão, programas multimédia, e filmes; serviços 

de fornecimento de informação sobre entretenimento 

relacionado com filmes e programas de televisão cor-

rentes através de redes informáticas globais; serviços 

de entretenimento relacionado com a provisão de pro-

gramas de entretenimento e programas educacionais 

e conteúdos, nomeadamente, programas de televisão, 

filmes, clipes, gráficos e informação relacionada com 

programas televisivos e filmes em áreas de interesse 

humano geral através da internet, redes electrónicas de 

comunicação, redes computorizadas e redes de comu-

nicação sem fios; provisão de diários informativos on-

line, nomeadamente blogues relacionados com filmes 

cinematográficos e vídeos de entretenimento através 

da internet (serviços de publicação online); serviços 

de fornecimento de um sítio na web com gravações au-

diovisuais não descarregáveis nos campos de interesse 

humano geral (serviços de entretenimento); serviço de 

entretenimento interactivo em linha na natureza de 

um sítio na rede contendo apresentações não descarre-

gáveis de fotográficas, vídeo, áudio e textos em prosa, 

videoclips relacionados com filmes e programas de te-

levisão nos campos de interesse humano geral; serviços 

de publicação de livros, revistas; publicação de textos 

e obras gráficas de outros em linha com artigos, nove-

las, guiões, banda desenhada, guias de estratégia, foto-

grafias e materiais visuais; serviços de publicações não 

descarregáveis na natureza de livros com personagens 

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

banda desenhada, livros infantis, guias de estratégia, 

revistas com personagens de animação, aventura de 

acção, comédia e/ou drama, livros para colorir, livros 

de actividades infantis e revistas na área do entreteni-

mento; serviços de jogos electrónicos prestados através 

de uma rede global de computadores; serviços de for-

necimento de jogos de computador, jogos electrónicos 

e jogos de vídeo em linha; serviços de fornecimento de 

utilização temporária de jogos interactivos não descar-

regáveis; serviços de entretenimento relacionado com 

o fornecimento de instalações de cinema multiplex; 

serviços de entretenimento relacionado com o desen-

volvimento, criação, produção, produções teatrais; ser-

viços de exibição de filmes, serviços de distribuição de 

filmes; serviços de entretenimento, nomeadamente a 

provisão de filmes de longa metragem, espectáculos e 

segmentos apresentado comédia, drama, acção, aven-
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turas e/ou animação providenciada através a internet; 

fornecimento de um sítio na web apresentando infor-

mação, revisão e recomendações relacionadas com 

espectáculos televisivos, filmes e conteúdo multimédia 

de entretenimento; serviços de entretenimento relacio-

nado com o desenvolvimento, criação, produção, dis-

tribuição, e pós-produção de filmes cinematográficos, 

espectáculos de televisão, eventos especiais para fins 

de entretenimento social, e conteúdo multimédia de 

entretenimento; serviços de entretenimento relaciona-

do com espectáculos teatrais, musicais ou de comédia 

ao vivo; serviços de fornecimento do informações 

sobre entretenimento e recreativas; serviços educacio-

nais e de entretenimento, nomeadamente, organização 

e condução de convenções em áreas de entretenimen-

to, animação, livros cómicos e arte popular; serviços 

de entretenimento, nomeadamente, disponibilização 

de ambientes virtuais nos quais os utilizadores podem 

interagir para fins recreativos, de lazer ou de entrete-

nimento; serviços de entretenimento relacionado com 

séries televisivas de acção ao vivo, comédia, drama, 

animação e séries televisivas de realidade; serviços de 

produção, distribuição e exibição de séries televisivas 

de acção ao vivo, comédia, drama, animadas e de rea-

lity shows e filmes teatrais; serviços de representações 

teatrais tanto de animação como de acção ao vivo; ser-

viço de fornecimento de notícias sobre eventos actuais 

e de entretenimento, e informações relacionadas com 

a educação e eventos culturais, através de uma rede 

global de computadores; serviços de fornecimento de 

instalações de casino e jogos; serviços de entreteni-

mento, nomeadamente, jogos de casino; serviços de 

jogos de casino electrónicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/01  Estados Unidos 

da América N.º 90/746,285

[210]  N.º : N/191099

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

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191171

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 711010

160 4 6

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料 殺

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191174

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 711010

160 4 6

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191203

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 CHAN SEK CHIO

  Endereço : 74 邨

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191207

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Sisco Textiles N.V.

  Endereço : Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 

Willemstad, Curaçao

  Nacionalidade :  Curaçao

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

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

materiais, não incluídos noutras classes; material 

impresso; material para encadernação; fotografias 

impressas; artigos de papelaria; adesivos para fins de 

papelaria ou para fins domésticos; materiais para ar-

tistas; materiais plásticos para empacotamento (não 

incluídos noutras classes); caracteres de tipografia; 

blocos de impressão; cartas de jogos de conhecimentos 

gerais; revistas, livros, jornais, planificadores (diários), 

calendários, cartazes, autocolantes, cartazes publicitá-

rios, blocos de escrita, cadernos, lápis, canetas, estojos 

para canetas, estojos e outros materiais escolares e ar-

tigos de escritório (excluindo mobiliário) não incluídos 

noutras classes; material publicitário (material impres-

so).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191212

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Sisco Textiles N.V.

  Endereço : Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 

Willemstad, Curaçao

  Nacionalidade :  Curaçao

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

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

materiais, não incluídos noutras classes; material 

impresso; material para encadernação; fotografias 

impressas; artigos de papelaria; adesivos para fins de 

papelaria ou para fins domésticos; materiais para ar-

tistas; materiais plásticos para empacotamento (não 

incluídos noutras classes); caracteres de tipografia; 

blocos de impressão; cartas de jogos de conhecimentos 

gerais; revistas, livros, jornais, planificadores (diários), 

calendários, cartazes, autocolantes, cartazes publicitá-

rios, blocos de escrita, cadernos, lápis, canetas, estojos 

para canetas, estojos e outros materiais escolares e ar-

tigos de escritório (excluindo mobiliário) não incluídos 

noutras classes; material publicitário (material impres-

so).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191242

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Kraft Foods Schweiz Holding 

GmbH

  Endereço : Chollestrasse 4, 6300 Zug, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; extratos de café; substitutos do 

café; cacau; chocolate; bebidas à base de cacau, cho-

colate e café e preparações para estas bebidas; chá; 

produtos de padaria; açúcar e adoçantes naturais; 

pastelaria; biscoitos; bolachas; biscoitos de chocolate e 

nozes (brownies); cheesecakes (bolo de queijo); bolos; 

waffles (gofres); bolachas de baunilha (wafers); produ-

tos de confeitaria, em especial confeitaria de açúcar 

e confeitaria de chocolate; pastas de chocolate; con-

feitaria congelada e refrigerada; gelados; sobremesas; 

sobremesas congeladas à base de chocolate e cereais; 

bolos congelados; iogurte congelado (gelados alimen-

tares); sobremesas refrigeradas à base de chocolate e 

cereais; produtos de massa de pasteleiro; preparações 

feitas de cereais; cereais para o pequeno-almoço; 

sorvetes; mel; pudins; pipocas e tiras fritas de milho; 

aperitivos à base de milho, arroz, cevada, centeio ou 

pastelaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor camurça, 

vermelha e dourada conforme mostrado na figura.



3304    7   2022  2  16 

[210]  N.º : N/191243

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Kraft Foods Schweiz Holding 

GmbH

  Endereço : Chollestrasse 4, 6300 Zug, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; extratos de café; substitutos do 

café; cacau; chocolate; bebidas à base de cacau, cho-

colate e café e preparações para estas bebidas; chá; 

produtos de padaria; açúcar e adoçantes naturais; 

pastelaria; biscoitos; bolachas; biscoitos de chocolate e 

nozes (brownies); cheesecakes (bolo de queijo); bolos; 

waffles (gofres); bolachas de baunilha (wafers); produ-

tos de confeitaria, em especial confeitaria de açúcar 

e confeitaria de chocolate; pastas de chocolate; con-

feitaria congelada e refrigerada; gelados; sobremesas; 

sobremesas congeladas à base de chocolate e cereais; 

bolos congelados; iogurte congelado (gelados alimen-

tares); sobremesas refrigeradas à base de chocolate e 

cereais; produtos de massa de pasteleiro; preparações 

feitas de cereais; cereais para o pequeno-almoço; 

sorvetes; mel; pudins; pipocas e tiras fritas de milho; 

aperitivos à base de milho, arroz, cevada, centeio ou 

pastelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191244

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Kraft Foods Schweiz Holding 

GmbH

  Endereço : Chollestrasse 4, 6300 Zug, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; extratos de café; substitutos do 

café; cacau; chocolate; bebidas à base de cacau, cho-

colate e café e preparações para estas bebidas; chá; 

produtos de padaria; açúcar e adoçantes naturais; 

pastelaria; biscoitos; bolachas; biscoitos de chocolate e 

nozes (brownies); cheesecakes (bolo de queijo); bolos; 

waffles (gofres); bolachas de baunilha (wafers); produ-

tos de confeitaria, em especial confeitaria de açúcar 

e confeitaria de chocolate; pastas de chocolate; con-

feitaria congelada e refrigerada; gelados; sobremesas; 

sobremesas congeladas à base de chocolate e cereais; 

bolos congelados; iogurte congelado (gelados alimen-

tares); sobremesas refrigeradas à base de chocolate e 

cereais; produtos de massa de pasteleiro; preparações 

feitas de cereais; cereais para o pequeno-almoço; 

sorvetes; mel; pudins; pipocas e tiras fritas de milho; 

aperitivos à base de milho, arroz, cevada, centeio ou 

pastelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191245

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Kraft Foods Schweiz Holding 

GmbH

  Endereço : Chollestrasse 4, 6300 Zug, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; extratos de café; substitutos do 

café; cacau; chocolate; bebidas à base de cacau, cho-

colate e café e preparações para estas bebidas; chá; 

produtos de padaria; açúcar e adoçantes naturais; 

pastelaria; biscoitos; bolachas; biscoitos de chocolate e 

nozes (brownies); cheesecakes (bolo de queijo); bolos; 

waffles (gofres); bolachas de baunilha (wafers); produ-

tos de confeitaria, em especial confeitaria de açúcar 

e confeitaria de chocolate; pastas de chocolate; con-

feitaria congelada e refrigerada; gelados; sobremesas; 

sobremesas congeladas à base de chocolate e cereais; 

bolos congelados; iogurte congelado (gelados alimen-

tares); sobremesas refrigeradas à base de chocolate e 

cereais; produtos de massa de pasteleiro; preparações 

feitas de cereais; cereais para o pequeno-almoço; 

sorvetes; mel; pudins; pipocas e tiras fritas de milho; 

aperitivos à base de milho, arroz, cevada, centeio ou 

pastelaria.

[540]  Marca : 

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

lha, dourada e preta conforme mostrado na figura.
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[210]  N.º : N/191251

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes; preparações de limpeza; 

preparações de polimento; preparações abrasivas; 

óleos essenciais; cosméticos; dentífricos; potpourris 

(fragâncias); champôs para animais de estimação (pre-

parações para tratamento/limpeza não medicinais); 

fragrâncias para perfumar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191252

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; vacinas; 

medicamentos para uso medicinal; soros; fosfatos 

para uso farmacêutico; ácidos para uso farmacêutico; 

preparações químicas para uso farmacêutico; medica-

mentos para a medicina humana; preparações de diag-

nóstico para uso médico; preparações químicas para 

uso medicinal; reagentes químicos para uso médico ou 

veterinário; enzimas para uso medicinal; preparações 

enzimáticas para uso medicinal; adjuvantes para uso 

médico; células estaminais para fins medicinais; cultu-

ras de tecidos biológicos para fins médicos; reagentes 

de biomarcadores de diagnóstico para fins médicos; 

preparações de microorganismos para uso médico ou 

veterinário; reagentes para testes genéticos médicos; 

substâncias radioativas para uso medicinal; gases para 

uso médico; condutores químicos para elétrodos de 

eletrocardiógrafo; sémen para a inseminação artificial; 

desinfetantes; soluções para lentes de contacto; cultu-

ras de micro-organismos para uso médico ou veteriná-

rio; substâncias dietéticas para uso medicinal; prepa-

rações para a purificação do ar; preparações químicas 

para uso veterinário; enzimas para uso veterinário; 

preparações enzimáticas para uso veterinário; aminoá-

cidos para uso veterinário; células estaminais para uso 

veterinário; culturas de tecidos biológicos para uso 

veterinário; preparações de diagnóstico para uso ve-

terinário; reagentes para testes genéticos veterinários; 

herbicidas; forro de cuecas [produtos higiénicos]; algo-

dão para uso medicinal; abrasivos para uso dentário; 

fraldas para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191253

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; programas de compu-

tador, programas de computador gravados; software 

informático (gravado); aparelhos de processamento de 

dados; contadores; aparelhos de controle de franquias; 

caixas registadoras; dispensadores de bilhetes; máqui-

nas para ditar; hologramas; marcadores de baínhas 

para a costura; máquinas de voto; máquinas ERNIE 

(Electronic Random Number Indicator Equipment), 

ou seja Equipamento Indicador de Número Aleatório 

Electrónico; máquinas de impressão manual; teleco-

piadoras; aparelhos e instrumentos de pesagem; réguas 

[instrumentos de medida]; painéis de informação ele-

trónicos; aparelhos telefónicos; gravadores de vídeo; 

câmaras cinematográficas; aparelhos e instrumentos 

geodésicos; aparelhos para a medida de distâncias; 

controladores de velocidade para veículos; aparelhos 

para a análise de alimentos; aparelhos e instrumentos 

de química; instrumentos e instrumentos de medi-

ção para ensaios físicos e químicos e para análise de 

componentes; chips de ADN; aparelhos elétricos de 

medida; sondas para uso científico; aparelhos e instru-

mentos óticos; fios elétricos; semicondutores; circuitos 

integrados; condutores elétricos; interruptores elétri-

cos; telas fluorescentes; aparelhos de controlo remoto; 
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fibras óticas [fios condutores de raios luminosos]; apa-

relhos eletrodinâmicos para o comando à distância das 

agulhas de caminhos de ferro; para-raios; eletrolisa-

dores; extintores de incêndio; aparelhos de radiologia 

para uso industrial; dispositivos de proteção pessoal 

contra os acidentes; instalações elétricas antirroubo; 

óculos [óptica]; baterias elétricas; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; colei-

ras eletrónicas para treino de animais; ímanes deco-

rativos; vedações eletrificadas; apitos para desporto; 

controle remoto portátil para parar o carro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191254

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos; 

aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos e instru-

mentos veterinários; aparelhos de diagnóstico para uso 

médico; aparelhos de teste para uso médico; aparelhos 

para uso em análises médicas; aparelho de teste gené-

tico para fins médicos; aparelhos e instrumentos den-

tários; aparelhos de radiologia para uso médico; luvas 

para uso médico; biberons [biberões]; preservativos 

sexuais; implantes cirúrgicos compostos por materiais 

artificiais; artigos ortopédicos; material para suturas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191255

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; papel para cópias [artigos de 

papelaria]; papel para mesas de exames médicos; 

cartão; material impresso; panfletos; panfletos para 

informação sobre medicamentos; figuras em papel ma-

ché; livros; revistas; periódicos; jornais; imagens (fo-

tografias); sacos em papel para uso na esterilização de 

instrumentos médicos; agrafos para escritório; artigos 

de papelaria; tinta de escrever; carimbos de escritório 

[selos]; instrumentos de escrita; adesivos para papela-

ria ou uso doméstico; instrumentos para desenho; ma-

teriais para desenho; tipografias portáteis [artigos de 

escritório]; material de ensino [com exceção dos apa-

relhos]; giz para alfaiates; materiais para modelagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191257

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; bebida à base de chá; açúcar 

branco; chocolate; mel; barras de cereias; pizas; prepa-

rações à base de cereais; massas alimentares; pipocas; 

amido para a alimentação; gelados [sorvetes]; sal; vi-

nagre; condimentos; levedura; preparações aromáticas 

para a alimentação; preparações para endurecer nata 

batida; amaciantes de carne para fins domésticos; adi-

tivos de glúten para fins culinários.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191258

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE
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  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Plantas [desenhos técnicos]; grãos 

[cereais]; animais vivos; fruta fresca; noz betel, fresca; 

legumes e vegetais frescos; sementes para plantação; 

alimentos para animais; malte para cervejaria e desti-

laria; areia aromática para animais de estimação [leito 

para animais].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191259

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja; bebidas sem álcool; prepara-

ções não alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191260

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Apresentação de produtos nos meios 

de comunicação, para fins de venda a retalho; gestão 

de clínicas médicas e de bem-estar para terceiros; 

serviços de agências de importação-exportação; con-

sultadoria em gestão de pessoal; serviços de adminis-

tração para consultas médicas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automáticas; angariação de 

patrocínios; aluguer de expositores de vendas; serviços 

de venda a retalho ou por grosso de produtos farma-

cêuticos; serviços de venda a retalho ou por grosso de 

preparações medicinais; serviços de venda a retalho 

ou por grosso de preparações higiénicas; serviços de 

venda a retalho ou por grosso de material médico; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso de preparações 

veterinárias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191262

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos de laboratórios; 

serviços de pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos para terceiros; serviços de investigação em 

física; pesquisas científicas; investigação tecnológica; 

investigação científica para fins médicos; controlo 

de qualidade; peritagens [trabalhos de engenheiros]; 

análise química; investigação química; investigação 

biológica; investigação bacteriológica; investigação 

médica; serviços de pesquisa e desenvolvimento de 

medicamentos; ensaios clínicos; investigação científica 

relacionada com genética; serviços de pesquisa rela-

cionada com células estaminais; serviços de pesquisa 

biotecnológica; serviços de ensaio de medicamentos; 

serviços de investigação biomédica; serviços de ras-

treio de ADN para investigação científica; serviços de 

pesquisa e desenvolvimento no campo dos anticorpos; 

serviços de avaliação precoce no domínio da imple-

mentação de novos produtos fármacos (medicamentos); 

serviços de laboratórios médicos; informação mete-

orológica; testes a materiais; design de embalagens; 

serviços de arquitetura; design de moda; programação 

de computadores no domínio médico; autenticação de 

obras de arte; design de artes gráficas; semeadura de 

nuvens; análise grafológica [grafologia]; serviços de 

cartografia; aluguer de contadores para medição do 
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consumo de energia; serviços de pesagem de mercado-

rias para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191265

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes; preparações de limpeza; 

preparações de polimento; preparações abrasivas; 

óleos essenciais; cosméticos; dentífricos; potpourris 

(fragâncias); champôs para animais de estimação (pre-

parações para tratamento/limpeza não medicinais); 

fragrâncias para perfumar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191266

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; vacinas; 

medicamentos para uso medicinal; soros; fosfatos 

para uso farmacêutico; ácidos para uso farmacêutico; 

preparações químicas para uso farmacêutico; medica-

mentos para a medicina humana; preparações de diag-

nóstico para uso médico; preparações químicas para 

uso medicinal; reagentes químicos para uso médico ou 

veterinário; enzimas para uso medicinal; preparações 

enzimáticas para uso medicinal; adjuvantes para uso 

médico; células estaminais para fins medicinais; cultu-

ras de tecidos biológicos para fins médicos; reagentes 

de biomarcadores de diagnóstico para fins médicos; 

preparações de microorganismos para uso médico ou 

veterinário; reagentes para testes genéticos médicos; 

substâncias radioativas para uso medicinal; gases para 

uso médico; condutores químicos para elétrodos de 

eletrocardiógrafo; sémen para a inseminação artificial; 

desinfetantes; soluções para lentes de contacto; culturas 

de micro-organismos para uso médico ou veterinário; 

substâncias dietéticas para uso medicinal; preparações 

para a purificação do ar; preparações químicas para 

uso veterinário; enzimas para uso veterinário; preparações 

enzimáticas para uso veterinário; aminoácidos para 

uso veterinário; células estaminais para uso veterinário; 

culturas de tecidos biológicos para uso veterinário; 

preparações de diagnóstico para uso veterinário; reagentes 

para testes genéticos veterinários; herbicidas; forro 

de cuecas [produtos higiénicos]; algodão para uso 

medicinal; abrasivos para uso dentário; fraldas para 

animais de estimação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191267

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; programas de compu-

tador, programas de computador gravados; software 

informático (gravado); aparelhos de processamento de 

dados; contadores; aparelhos de controle de franquias; 

caixas registadoras; dispensadores de bilhetes; máqui-

nas para ditar; hologramas; marcadores de baínhas 

para a costura; máquinas de voto; máquinas ERNIE 

(Electronic Random Number Indicator Equipment), 

ou seja Equipamento Indicador de Número Aleatório 

Electrónico; máquinas de impressão manual; teleco-

piadoras; aparelhos e instrumentos de pesagem; réguas 

[instrumentos de medida]; painéis de informação ele-

trónicos; aparelhos telefónicos; gravadores de vídeo; 

câmaras cinematográficas; aparelhos e instrumentos 

geodésicos; aparelhos para a medida de distâncias; 
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controladores de velocidade para veículos; aparelhos 

para a análise de alimentos; aparelhos e instrumentos 

de química; instrumentos e instrumentos de medi-

ção para ensaios físicos e químicos e para análise de 

componentes; chips de ADN; aparelhos elétricos de 

medida; sondas para uso científico; aparelhos e instru-

mentos óticos; fios elétricos; semicondutores; circuitos 

integrados; condutores elétricos; interruptores elétri-

cos; telas fluorescentes; aparelhos de controlo remoto; 

fibras óticas [fios condutores de raios luminosos]; apa-

relhos eletrodinâmicos para o comando à distância das 

agulhas de caminhos de ferro; para-raios; eletrolisa-

dores; extintores de incêndio; aparelhos de radiologia 

para uso industrial; dispositivos de proteção pessoal 

contra os acidentes; instalações elétricas antirroubo; 

óculos [óptica]; baterias elétricas; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; colei-

ras eletrónicas para treino de animais; ímanes deco-

rativos; vedações eletrificadas; apitos para desporto; 

controle remoto portátil para parar o carro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191268

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos; 

aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos e instru-

mentos veterinários; aparelhos de diagnóstico para uso 

médico; aparelhos de teste para uso médico; aparelhos 

para uso em análises médicas; aparelho de teste gené-

tico para fins médicos; aparelhos e instrumentos den-

tários; aparelhos de radiologia para uso médico; luvas 

para uso médico; biberons [biberões]; preservativos 

sexuais; implantes cirúrgicos compostos por materiais 

artificiais; artigos ortopédicos; material para suturas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191269

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; papel para cópias [artigos de 

papelaria]; papel para mesas de exames médicos; 

cartão; material impresso; panfletos; panfletos para 

informação sobre medicamentos; figuras em papel ma-

ché; livros; revistas; periódicos; jornais; imagens (fo-

tografias); sacos em papel para uso na esterilização de 

instrumentos médicos; agrafos para escritório; artigos 

de papelaria; tinta de escrever; carimbos de escritório 

[selos]; instrumentos de escrita; adesivos para papela-

ria ou uso doméstico; instrumentos para desenho; ma-

teriais para desenho; tipografias portáteis [artigos de 

escritório]; material de ensino [com exceção dos apa-

relhos]; giz para alfaiates; materiais para modelagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191271

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; bebida à base de chá; açúcar 

branco; chocolate; mel; barras de cereias; pizas; prepa-

rações à base de cereais; massas alimentares; pipocas; 

amido para a alimentação; gelados [sorvetes]; sal; vi-

nagre; condimentos; levedura; preparações aromáticas 

para a alimentação; preparações para endurecer nata 

batida; amaciantes de carne para fins domésticos; adi-

tivos de glúten para fins culinários.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191272

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Plantas [desenhos técnicos]; grãos 

[cereais]; animais vivos; fruta fresca; noz betel, fresca; 

legumes e vegetais frescos; sementes para plantação; 

alimentos para animais; malte para cervejaria e desti-

laria; areia aromática para animais de estimação [leito 

para animais].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191273

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja; bebidas sem álcool; prepara-

ções não alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191274

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Apresentação de produtos nos meios 

de comunicação, para fins de venda a retalho; gestão 

de clínicas médicas e de bem-estar para terceiros; 

serviços de agências de importação-exportação; con-

sultadoria em gestão de pessoal; serviços de adminis-

tração para consultas médicas; contabilidade; aluguer 

de máquinas de venda automáticas; angariação de 

patrocínios; aluguer de expositores de vendas; serviços 

de venda a retalho ou por grosso de produtos farma-

cêuticos; serviços de venda a retalho ou por grosso de 

preparações medicinais; serviços de venda a retalho 

ou por grosso de preparações higiénicas; serviços de 

venda a retalho ou por grosso de material médico; ser-

viços de venda a retalho ou por grosso de preparações 

veterinárias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191276

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos de laboratórios; 

serviços de pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos para terceiros; serviços de investigação em 

física; pesquisas científicas; investigação tecnológica; 

investigação científica para fins médicos; controlo 

de qualidade; peritagens [trabalhos de engenheiros]; 

análise química; investigação química; investigação 

biológica; investigação bacteriológica; investigação 

médica; serviços de pesquisa e desenvolvimento de 

medicamentos; ensaios clínicos; investigação científica 

relacionada com genética; serviços de pesquisa rela-

cionada com células estaminais; serviços de pesquisa 

biotecnológica; serviços de ensaio de medicamentos; 

serviços de investigação biomédica; serviços de ras-

treio de ADN para investigação científica; serviços de 

pesquisa e desenvolvimento no campo dos anticorpos; 

serviços de avaliação precoce no domínio da imple-

mentação de novos produtos fármacos (medicamentos); 

serviços de laboratórios médicos; informação mete-
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orológica; testes a materiais; design de embalagens; 

serviços de arquitetura; design de moda; programação 

de computadores no domínio médico; autenticação de 

obras de arte; design de artes gráficas; semeadura de 

nuvens; análise grafológica [grafologia]; serviços de 

cartografia; aluguer de contadores para medição do 

consumo de energia; serviços de pesagem de mercado-

rias para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191279

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Five Guys Holdings, Inc.

  Endereço : 10718 Richmond Highway, Lorton, 

Virginia 22079, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sanduiches; hambúrgueres em pãe-

zinhos; sandes de cachorro-quente; hambúrgueres 

de queijo cheeseburgers  [sanduíches]; café, chá, 

cacau, café artificial, preparações para uso como subs-

tituto de café, misturas de café; chá instantâneo; chá 

preto; bebidas à base de chá; chás com sabor a frutas; 

chá de frutas; chás de ervas, sem ser para fins medi-

cinais; chá chai; chá verde; chá gelado; bebidas à base 

de chocolate; chocolate; açúcar, arroz, tapioca, sago, 

farinha e preparações feitas de cereais; aveia; pão, 

artigos de pastelaria; confeitos, confeitos em barras, 

gelos; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); tem-

peros, especiarias, aromatizantes para alimentos; gelo 

comestível; pizas, molhos para pizas; tartes (empa-

das), empadas de carne preparadas, empadas de peixe 

preparadas, empadas de vegetais preparadas; massa 

instantânea, massas alimentares; bolachas, bolos, 

panquecas, pãezinhos de leite, biscoitos; refeições pre-

paradas consistindo principalmente de massa, arroz, 

pizza e massa instantânea; molhos para saladas; doce 

de leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191282

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Five Guys Holdings, Inc.

  Endereço : 10718 Richmond Highway, Lorton, 

Virginia 22079, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Sanduiches; hambúrgueres em pãe-

zinhos; sandes de cachorro-quente; hambúrgueres 

de queijo cheeseburgers  [sanduíches]; café, chá, 

cacau, café artificial, preparações para uso como subs-

tituto de café, misturas de café; chá instantâneo; chá 

preto; bebidas à base de chá; chás com sabor a frutas; 

chá de frutas; chás de ervas, sem ser para fins medi-

cinais; chá chai; chá verde; chá gelado; bebidas à base 

de chocolate; chocolate; açúcar, arroz, tapioca, sago, 

farinha e preparações feitas de cereais; aveia; pão, 

artigos de pastelaria; confeitos, confeitos em barras, 

gelos; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); tem-

peros, especiarias, aromatizantes para alimentos; gelo 

comestível; pizas, molhos para pizas; tartes (empa-

das), empadas de carne preparadas, empadas de peixe 

preparadas, empadas de vegetais preparadas; massa 

instantânea, massas alimentares; bolachas, bolos, 

panquecas, pãezinhos de leite, biscoitos; refeições pre-

paradas consistindo principalmente de massa, arroz, 

pizza e massa instantânea; molhos para saladas; doce 

de leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191313

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : BALMUDA Inc.

  Endereço : 5-1-21, Kyonancho, Musashino-shi, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Ozonizadores e ozonadores; aeroio-

nizadores; aparelhos de ionização, sem serem para o 

tratamento de ar; células electrolíticas; aparelhos e 

instrumentos fotográficos; aparelhos e instrumentos 

cinematográficos; máquinas e instrumentos ópticos; 

aparelhos e instrumentos de medição ou de teste; má-
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quinas e aparelhos para distribuição ou de controlo de 

energia; conversores rotativos; modificadores de fase 

(phase); reguladores de luminosidade, eléctricos; cen-

trais fotovoltaicas (para a produção de electricidade); 

painéis solares para produção de electricidade; célu-

las solares; pilhas e baterias eléctricas; adaptadores 

eléctricos; acumuladores, eléctricos; acumuladores, 

eléctricas, para veículos; máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; receptores de televisão; altifalan-

tes; aparelhos de sistemas de GPS; assistentes digitais 

pessoais (PDAs); assistentes digitais pessoais (PDAs) 

sob a forma de relógios de pulso; telefones inteligentes 

(smartphones); coberturas para telefones inteligen-

tes (smartphones); capas para telefones inteligentes 

(smartphones); correias para telefones inteligentes 

(smartphones); suportes adaptados para telefones 

inteligentes (smartphones); baterias para telefones 

intel igentes (smartphones); pel ículas protectoras 

adaptadas para telefones inteligentes (smartphones); 

carregadores para telefones inteligentes (smartphones); 

suportes de carregadores sem fios para telefones inte-

ligentes (smartphones); carregadores tipo suportes em 

pé (verticais) para telefones inteligentes (smartphones); 

auriculares para telefones inteligentes (smartphones); 

cabos para transmissão de dados para telefones inte-

ligentes (smartphones); cabos de carregamento eléc-

tricos para telefones inteligentes (smartphones); cabos 

eléctricos para telefones inteligentes (smartphones); 

braços extensíveis (selfie sticks) utilizados como aces-

sórios para telefones inteligentes (smartphones); aces-

sórios para telefones inteligentes (smartphones); peças 

e acessórios para telefones inteligentes (smartphones); 

encaminhadores (routers) de rede; encaminhadores 

(routers) sem fios; suporte de dados ópticos; máquinas, 

aparelhos e suas partes electrónicas; computadores 

pessoais; computadores em forma de tablets; monito-

res de computador; leitores de caracteres ópticos; ratos 

para computadores; dispositivos periféricos informá-

ticos; aplicações de software informático, descarregá-

veis; programas de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo; circuitos electrónicos e CD-Roms gravados com 

programas gravados para aparelhos de jogos portáteis 

com ecrã de cristais líquidos; metrónomos; circuitos 

electrónicos e CD-Roms gravados com programas de 

execução automática para instrumentos musicais elec-

trónicos; equipamentos de efeitos (phasers) eléctricos 

e electrónicos para instrumentos musicais eléctricos 

ou electrónicos; discos acústicos; arquivos de música 

descarregáveis; arquivos de imagens descarregáveis; 

discos de vídeo e cassetes de vídeo gravados; publica-

ções electrónicas; publicações electrónicas, descarre-

gáveis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/03  Japão

N.º 2021-96127

[210]  N.º : N/191336

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[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/191337

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[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 : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191338

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[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 : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191339

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[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/191344

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

137

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191345

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

137

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191346

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 73

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191347

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

 65 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191355

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : E. REMY MARTIN & Cº

  Endereço : 20 rue de la Société Vinicole, 16100 

Cognac, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Aguardente (Eaux-de-vie) com a de-

nominação de origem Cognac.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/10  França

N.º 214775688

[210]  N.º : N/191397

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Helly Hansen AS

  Endereço : Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos náuticos; 

aparelhos e equipamento de salvamento, coletes salva-

-vidas, cintos salva-vidas; auxiliares de flutuação (equi-

pamento de proteção e segurança), coletes de flutuação 

(equipamento de proteção e segurança); cobertores de 

sobrevivência; vestuário, coletes, casacos e luvas de 

proteção, para a prevenção de lesões, acidentes, radia-

ção e incêndio; proteções para a cabeça; calçado de 

proteção; peças de proteções para os olhos; joelheiras 

de proteção (não como artigo de desporto); máscaras 

de proteção; armaduras e escudos para proteção do 

corpo; dispositivos de proteção de uso pessoal contra 

acidentes; fatos de mergulho; máscaras de mergulha-

dores; tampões de ouvido para mergulhadores; clipes 

de nariz para mergulhadores e nadadores; luvas para 

mergulhadores; aparelhos respiratórios, exceto para 

respiração artificial; capacetes de proteção para equi-

tação; artigos refletores vestíveis, para a prevenção 

de lesões e acidentes; artigos de ótica, óculos para 

desporto, óculos de sol, óculos de proteção, binóculos 

de campanha, óculos de proteção para desporto, binó-

culos; estojos para artigos de ótica, óculos, óculos de 

desporto, óculos de proteção, óculos de sol, binóculos 

de campanha, óculos de proteção para desporto, bi-

nóculos; cordões para artigos de ótica, óculos, óculos 

de desporto, óculos de proteção, óculos de sol, binó-

culos de campanha, óculos de proteção para desporto, 

binóculos; auriculares; auscultadores; sinalizadores 

pirotécnicos (foguetes sem explosão) de emergência e 

socorro; cintos e arneses de segurança, sem ser para 

veículos ou para fins desportivos; aparelhos de registo 

de tempo; dispositivos de uso corporal para registo de 

atividade física; dispositivos de comunicação de rede; 

bússolas e compassos marítimos; telescópios; binócu-

los; aparelhos e instrumentos de navegação; aparelhos 

e instrumentos de sistema de posicionamento global 

(GPS); lanternas de sinalização; estojos adaptados 

para computadores portáteis, estojos adaptados para 

computadores, capas para computadores tablet , 

capas para telemóveis; conjuntos de baterias; carrega-

dores de baterias solares; painéis solares portáteis para 

geração de eletricidade e carregamento de dispositivos 
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elétricos; apitos para cães, apitos de sinalização, apitos 

de alarme e apitos para desporto; peças e acessórios 

para todos os produtos atrás citados; publicações ele-

trónicas descarregáveis; aplicações de software des-

carregáveis para telemóveis; aparelhos e instrumentos 

científicos, de investigação, de navegação, geodésicos, 

fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, óticos, 

de pesagem, medição, sinalização, deteção, teste, ins-

peção, salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos 

para condução, comutação, transformação, acumu-

lação, regulação ou controlo da distribuição ou utili-

zação de eletricidade; aparelhos e instrumentos para 

o registo, a transmissão, a reprodução ou o processa-

mento de som, imagens ou dados; suportes gravados 

e descarregáveis, software de computador, suportes 

de gravação e armazenamento digitais ou analógicos 

virgens; mecanismos para aparelhos operados por mo-

edas; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; com-

putadores e dispositivos periféricos de computador; 

aparelhos de extinção de incêndios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191399

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Helly Hansen AS

  Endereço : Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Garrafas; taças; jarros; pratos (serviços 

de mesa); recipientes de cozinha; utensílios para uso 

doméstico; garrafas de bebida para desporto (vazias); 

canecas; garrafas a vácuo; recipientes com isolamento 

térmico para alimentos; recipientes com isolamento 

térmico; recipientes com isolamento térmico para be-

bidas; garrafas refrigerantes; sacos isotérmicos; caixas 

térmicas portáteis não elétricas; escovas de dentes; 

utensílios cosméticos; luvas de cozinha; utensílios e 

recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; 

utensílios de cozinha e de mesa, exceto garfos, facas e 

colheres; pentes e esponjas; escovas; materiais para o 

fabrico de escovas; artigos de limpeza; vidro em bruto 

ou semitrabalhado, exceto vidro de construção; vidra-

ria, porcelana e faiança (não incluídas noutras classes).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191403

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Helly Hansen AS

  Endereço : Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas e grossistas, ser-

viços de venda por correspondência e por catálogo, 

serviços de venda em linha e de distribuição de pro-

dutos (não incluindo o transporte) relacionados com 

vestuário, vestuário exterior, jaquetas, jaquetas de 

safári, camisolas de malha [vestuário], macacões, so-

bretudos, suéteres, pulôveres, casacos, coletes, casacos 

sem mangas, camisetas, parkas, vestuário de malha, 

polares, vestuário em lã, coletes para fatos, calças, 

calções, collants, roupa interior, boxers [cuecas], rou-

pa de praia, vestuário de penas, vestuário infantil, 

vestuário com infravermelhos, casacos compridos, 

vestuário impermeável, jaquetas impermeáveis, roupa 

para desporto, camisetas para desporto, jaquetas para 

desporto, maillots para desporto, casacos impermeá-

veis com capuz, casacos resistentes ao vento, fatos iso-

térmicos para esqui aquático, fatos para natação, fatos 

isotérmicos para desportos aquáticos, gabardinas, cal-

çado, botas, chinelos, sapatos para a praia, sandálias, 

sapatos, calçado para desporto, antiderrapantes para 

calçado, acessórios em metal para calçado, botas de 

escalada, botas de alpinismo (com espigões em metal), 

botas impermeáveis, sapatos impermeáveis, chapela-

ria, chapéus, bonés, viseiras, faixas para a cabeça [ves-

tuário], meias, peúgas, hosiery , cintas (vestuário), 

perneiras [aquecedores de pernas], perneiras, luvas 

[vestuário], luvas sem dedos, luvas para esqui, mite-

nes, lenços de cabeça ou pescoço, bandanas [lenços de 

pescoço], cintos [vestuário], jardineiras para velejar, 

vestuário, calçado e chapelaria para vela, desportos 

náuticos, tiro, caça, caminhada, equitação e hipismo, 

vestuário com isolamento térmico, sem ser para pro-

teção contra acidentes ou lesões, jaquetas isolamento 

térmico; serviços retalhistas e grossistas, serviços de 

venda por correspondência e por catálogo, serviços de 

venda em linha e de distribuição de produtos (não in-
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cluindo o transporte) relacionados com malas para uso 

em viagem, sacos, sacos de transporte, mochilas com 

duas alças, mochilas, baús e sacos de viagem, sacos 

para alpinistas, sacos para campistas, sacos para mon-

tanhistas, bolsas de caça (acessórios de caça), sacolas 

de caça, bolsas para usar à cintura, sacos para usar ao 

peito e sacos para desporto, sacos de praia, malas de 

mão, sacos para compras, sacos para usar à cintura, 

sacos para ferramentas, vazios, estojos para artigos 

de higiene pessoal vazios, maletas, malas de viagem, 

pastas para documentos, porta-moedas, carteiras de 

bolso, porta-passaportes (carteiras), estojos em couro 

ou cartão-couro, porta-cartões de visita, porta-chaves, 

conjuntos de viagem [marroquinaria], chapéus-de-

-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, bengalas-assentos, 

bastões de caminhada, bastões de montanhismo, 

chicotes, arreios e selaria, correias e trelas de couro, 

cintos (em couro), bandoleiras [correias] em couro, 

coleiras, vestuário e trelas para animais; serviços reta-

lhistas e grossistas, serviços de venda por correspon-

dência e por catálogo, serviços de venda em linha e de 

distribuição de produtos (não incluindo o transporte) 

relacionados com aparelhos e instrumentos náuticos, 

aparelhos e equipamento de salvamento, coletes salva-

-vidas, cintos salva-vidas, auxiliares de f lutuação, 

coletes de flutuação, fatos-macaco de flutuação, cober-

tores de sobrevivência, vestuário, coletes, casacos e 

luvas de proteção, proteções para a cabeça, calçado de 

proteção, peças de proteções para os olhos, joelheiras 

de proteção, máscaras de proteção, armaduras e escu-

dos para proteção do corpo, dispositivos de proteção 

de uso pessoal contra acidentes, fatos de mergulho, 

máscaras de mergulhadores, tampões de ouvido para 

mergulhadores, clipes de nariz para mergulhadores e 

nadadores, luvas para mergulhadores, aparelhos respi-

ratórios, anoraques impermeáveis, capacetes e chapéus 

de proteção para equitação, artigos refletores vestíveis, 

artigos de ótica, óculos para desporto, óculos de sol, 

óculos de proteção, binóculos de campanha, óculos de 

proteção para desporto, binóculos, estojos para artigos 

de ótica, óculos, óculos de desporto, óculos de prote-

ção, óculos de sol, binóculos de campanha, óculos de 

proteção para desporto, binóculos, cordões para arti-

gos de ótica, óculos, óculos de desporto, óculos de pro-

teção, óculos de sol, binóculos de campanha, óculos 

de proteção para desporto, binóculos, auriculares, aus-

cultadores, sinalizadores pirotécnicos (foguetes sem 

explosão) de emergência e socorro, cintos e arneses 

de segurança, aparelhos de registo de tempo, disposi-

tivos de uso corporal para registo de atividade física, 

dispositivos de comunicação de rede, bússolas e com-

passos marítimos, telescópios, binóculos, aparelhos e 

instrumentos de navegação, aparelhos e instrumentos 

de sistema de posicionamento global (GPS), lanternas 

de sinalização, estojos adaptados para computadores 

portáteis, estojos adaptados para computadores, capas 

para computadores tablet , capas para telemóveis, 

conjuntos de baterias, carregadores de baterias sola-

res, painéis solares portáteis para geração de eletrici-

dade e carregamento de dispositivos elétricos, apitos 

para cães, apitos de sinalização, apitos de alarme e 

apitos para desporto, peças e acessórios para todos 

os produtos atrás citados; serviços retalhistas e gros-

sistas, serviços de venda por correspondência e por 

catálogo, serviços de venda em linha e de distribuição 

de produtos (não incluindo o transporte) relaciona-

dos com metais preciosos e suas ligas e produtos de 

metais preciosos ou em plaqué, joalharia, ornamentos 

(joalharia), instrumentos de relojoaria e cronométri-

cos, relógios de pulso, relógios de mesa ou de parede, 

garrafas para bebidas, recipientes para beber, palhi-

nhas para beber, recipientes com isolamento térmico 

para alimentos, recipientes com isolamento térmico 

para bebidas, recipientes para alimentos e bebidas; 

serviços retalhistas e grossistas, serviços de venda por 

correspondência e por catálogo, serviços de venda 

em linha e de distribuição de produtos (não incluindo 

o transporte) relacionados com jogos e brinquedos, 

artigos de ginástica e desporto, artigos de desporto, 

equipamentos de caça e pesca, armas e munições para 

caça, cartuchos e porta-armas, sacos, estojos, cintos e 

bolsas para armas e espingardas, sacos, estojos, cintos 

e bolsas para cartuchos e munições, escudos e soleiras 

de recuo para proteção do corpo, escudos e soleiras 

de recuo para o corpo para uso em tiro e caça, nos 

cuidados com armas e limpeza de equipamento; todos 

os serviços supracitados também fornecidos em linha; 

apresentação de produtos e meios de comunicação 

para fins retalhistas; promoção de produtos e serviços 

através do patrocínio de eventos desportivos; anga-

riação de patrocínio; administração de programas de 

fidelidade do consumidor; serviços de franquias, no-

meadamente prestação de assistência empresarial no 

estabelecimento e / ou exploração de lojas retalhistas, 

armazéns, lojas especializadas, pontos de venda (lojas) 

e lojas em linha; fornecimento de assistência comercial 

relacionada com franquias; serviços de consultoria e 

assessoria de negócios relacionados com franquias; 

administração comercial do licenciamento de produtos 

e serviços de terceiros; publicidade, marketing; gestão 
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de negócios; administração de negócios; organização 

de feiras comerciais; serviços de agência de importa-

ção-exportação; promoção de vendas para terceiros; 

serviços de aquisição para terceiros [compra de pro-

dutos e serviços para outras empresas]; trabalhos de 

escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191415

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e anúncios co-

merciais; fornecimento de informações sobre vendas 

comerciais; fornecimento de informações sobre ven-

das comerciais de software de computador; análise de 

gestão de negócios ou consultoria de negócios; leilões; 

fornecimento de espaço publicitário e fornecimento 

de informações relacionadas com o mesmo; gestão de 

publicidade em banners  de pagamento-por-de-

sempenho (pay-for-performance banner advertising); 

promoção de produtos e serviços de terceiros através 

da administração de planos de incentivos de vendas e 

promocionais envolvendo selos (cupões) comerciais; 

emissão, liquidação e gestão de cartões de utilizador 

privilegiado para promoção de produtos e serviços; 

compilação e l iquidação de cartões de uti l izador 

privilegiado para promoção de produtos e serviços 

e fornecimento de informações relacionadas com os 

mesmos; serviços de publicidade e promoção e con-

sultoria relacionados com os mesmos; organização de 

feiras e exposições com fins comerciais e publicitários; 

organização de exposições, eventos e feiras comerciais 

com fins comerciais e publicitários e fornecimento de 

informações sobre os mesmos; organização e direção 

de eventos de marketing; produção de filmes em cas-

setes de vídeo para fins publicitários ou anúncios co-

merciais; aluguer de material publicitário; introdução, 

compilação e sistematização de informações em bases 

de dados informáticas; fornecimento de informações 

sobre artigos de jornais, revistas e livros (serviços de 

recortes de notícias); fornecimento de informações 

de emprego; organização de assinaturas de jornais, 

revistas e livros para terceiros e fornecimento de in-

formações relacionadas com os mesmos; serviços re-

talhistas ou serviços grossistas de programas de jogos 

descarregáveis; serviços de venda a retalho ou serviços 

de venda por grosso de software de jogos para máqui-

nas de jogos de vídeo domésticos e jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos; serviços retalhistas ou servi-

ços grossistas de software informático; serviços reta-

lhistas ou serviços grossistas de máquinas e aparelhos 

de telecomunicações; serviços retalhistas ou serviços 

grossistas de máquinas e aparelhos elétricos; serviços 

retalhistas ou serviços grossistas de fotografias e ima-

gens descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191418

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de design; concepção de 

software de computador, programação de compu-

tador ou manutenção de software de computador; 

programação de computador; atualização de software 

de computador; criação ou manutenção de web sites 

para terceiros; consultadoria de software informático; 

instalação de programas de computador; concepção e 

desenvolvimento de software informático; resolução 

de problemas de software de computador [suporte 

técnico]; fornecimento de informações em linha sobre 

concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; análise de sistemas de computador; de-

senvolvimento e testes de algoritmos e métodos de 

computação; fornecimento de programas de computa-

dor para criar, editar e processar imagens, ilustrações, 

textos, filmes e gráficos; aluguer e fornecimento de 

programas de computador; software como serviço 

[Saas]; fornecimento de software de computador para 

uso com quadros de avisos eletrónicos; fornecimento 

de programas de computador para telefones móveis; 

consultoria de negócios e informações de negócios 

para fornecimento de programas de computador em 

redes de dados; aluguer de espaço de memória de 
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servidor na internet; hospedagem de sites na internet; 

aluguer de programas de jogos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191419

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos die-

téticos para humanos e animais; emplastros, material 

para pensos; material para obturações dentárias, cera 

dentária; desinfetantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores prata ti-

tânio, vermelho escuro e preto, tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/191420

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; dispositivos terapêuticos e de assistência adap-

tados para pessoas com deficiência; aparelhos de mas-

sagem; aparelhos, dispositivos e artigos para lactentes; 

aparelhos, dispositivos e artigos para a atividade sexu-

al.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores prata ti-

tânio, vermelho escuro e preto, tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/191421

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços veteriná-

rios; cuidados de higiene e beleza para humanos ou 

animais; serviços de agricultura, horticultura e silvi-

cultura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores prata ti-

tânio, vermelho escuro e preto, tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/191422

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos die-

téticos para humanos e animais; emplastros, material 

para pensos; material para obturações dentárias, cera 

dentária; desinfetantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores prata 

titânio e vermelho escuro, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/191423

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; dispositivos terapêuticos e de assistência adap-

tados para pessoas com deficiência; aparelhos de mas-

sagem; aparelhos, dispositivos e artigos para lactentes; 

aparelhos, dispositivos e artigos para a atividade sexu-

al.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores prata 

titânio e vermelho escuro, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/191424

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços veteriná-

rios; cuidados de higiene e beleza para humanos ou 

animais; serviços de agricultura, horticultura e silvi-

cultura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores prata 

titânio e vermelho escuro, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/191425

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos die-

téticos para humanos e animais; emplastros, material 

para pensos; material para obturações dentárias, cera 

dentária; desinfetantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor prata titâ-

nio tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/191426

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited
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  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; dispositivos terapêuticos e de assistência adap-

tados para pessoas com deficiência; aparelhos de mas-

sagem; aparelhos, dispositivos e artigos para lactentes; 

aparelhos, dispositivos e artigos para a atividade sexu-

al.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor prata titâ-

nio tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/191427

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços veteriná-

rios; cuidados de higiene e beleza para humanos ou 

animais; serviços de agricultura, horticultura e silvi-

cultura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor prata titâ-

nio tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/191428

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos die-

téticos para humanos e animais; emplastros, material 

para pensos; material para obturações dentárias, cera 

dentária; desinfetantes; preparações para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores prata 

titânio e vermelho escuro, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/191429

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; dispositivos terapêuticos e de assistência adap-

tados para pessoas com deficiência; aparelhos de mas-

sagem; aparelhos, dispositivos e artigos para lactentes; 

aparelhos, dispositivos e artigos para a atividade sexu-

al.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores prata 

titânio e vermelho escuro, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/191430

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Victory Castle Developments Li-

mited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços veteriná-

rios; cuidados de higiene e beleza para humanos ou 

animais; serviços de agricultura, horticultura e silvi-

cultura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores prata 

titânio e vermelho escuro, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/191451

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Major League Baseball Proper-

ties, Inc.

  Endereço : 1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; bonés, 

chapéus, viseiras, chapelaria de malha, faixas para a 

cabeça (vestuário), bandanas, camisas, t-shirts, blusas 

de alças, suéteres, blusas de gola alta, pulôveres, cole-

tes, calções, calças, vestidos, saias, macacões, bodies, 

uniformes de beisebol, jerseys, fatos de aquecimento, 

sweatshirts , calças de fato de treino, vestuário in-

terior, calções boxer, roupões, vestuário de dormir, 

vestuário de natação, faixas para vestir (vestuário), 

casacos, jaquetas, ponchos, gabardinas, babetes de 

pano, roupas infantis, cuecas para lactentes para usar 

por cima da fralda, conjuntos de fraldas de pano com 

camisa interior e cuecas para lactentes para usar por 

cima da fralda, camisolões, macacões de criança, 

babygrows , fatos-macaco, jardineiras, botas para 

bebés, gravatas, suspensórios, cintos (vestuário), cintos 

para dinheiro (vestuário), mitenes, luvas (vestuário), 

faixas para os pulsos, tapa-orelhas, cachecóis, calçado, 

peúgas, hosiery , chinelos, aventais, cintas elásticas 

(vestuário) e fatos de máscaras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191453

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Major League Baseball Proper-

ties, Inc.

  Endereço : 1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; bonés, 

chapéus, viseiras, chapelaria de malha, faixas para a 

cabeça (vestuário), bandanas, camisas, t-shirts, blusas 

de alças, suéteres, blusas de gola alta, pulôveres, cole-

tes, calções, calças, vestidos, saias, macacões, bodies, 

uniformes de beisebol, jerseys, fatos de aquecimento, 

sweatshirts , calças de fato de treino, vestuário in-

terior, calções boxer, roupões, vestuário de dormir, 

vestuário de natação, faixas para vestir (vestuário), 

casacos, jaquetas, ponchos, gabardinas, babetes de 

pano, roupas infantis, cuecas para lactentes para usar 

por cima da fralda, conjuntos de fraldas de pano com 

camisa interior e cuecas para lactentes para usar por 

cima da fralda, camisolões, macacões de criança, 

babygrows , fatos-macaco, jardineiras, botas para 

bebés, gravatas, suspensórios, cintos (vestuário), cintos 
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para dinheiro (vestuário), mitenes, luvas (vestuário), 

faixas para os pulsos, tapa-orelhas, cachecóis, calçado, 

peúgas, hosiery , chinelos, aventais, cintas elásticas 

(vestuário) e fatos de máscaras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191455

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Major League Baseball Proper-

ties, Inc.

  Endereço : 1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; bonés, 

chapéus, viseiras, chapelaria de malha, faixas para a 

cabeça (vestuário), bandanas, camisas, t-shirts, blusas 

de alças, suéteres, blusas de gola alta, pulôveres, cole-

tes, calções, calças, vestidos, saias, macacões, bodies, 

uniformes de beisebol, jerseys, fatos de aquecimento, 

sweatshirts , calças de fato de treino, vestuário in-

terior, calções boxer, roupões, vestuário de dormir, 

vestuário de natação, faixas para vestir (vestuário), 

casacos, jaquetas, ponchos, gabardinas, babetes de 

pano, roupas infantis, cuecas para lactentes para usar 

por cima da fralda, conjuntos de fraldas de pano com 

camisa interior e cuecas para lactentes para usar por 

cima da fralda, camisolões, macacões de criança, 

babygrows , fatos-macaco, jardineiras, botas para 

bebés, gravatas, suspensórios, cintos (vestuário), cintos 

para dinheiro (vestuário), mitenes, luvas (vestuário), 

faixas para os pulsos, tapa-orelhas, cachecóis, calçado, 

peúgas, hosiery , chinelos, aventais, cintas elásticas 

(vestuário) e fatos de máscaras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191457

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Major League Baseball Proper-

ties, Inc.

  Endereço : 1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; bonés, 

chapéus, viseiras, chapelaria de malha, faixas para a 

cabeça (vestuário), bandanas, camisas, t-shirts, blusas 

de alças, suéteres, blusas de gola alta, pulôveres, cole-

tes, calções, calças, vestidos, saias, macacões, bodies, 

uniformes de beisebol, jerseys, fatos de aquecimento, 

sweatshirts , calças de fato de treino, vestuário in-

terior, calções boxer, roupões, vestuário de dormir, 

vestuário de natação, faixas para vestir (vestuário), 

casacos, jaquetas, ponchos, gabardinas, babetes de 

pano, roupas infantis, cuecas para lactentes para usar 

por cima da fralda, conjuntos de fraldas de pano com 

camisa interior e cuecas para lactentes para usar por 

cima da fralda, camisolões, macacões de criança, 

babygrows , fatos-macaco, jardineiras, botas para 

bebés, gravatas, suspensórios, cintos (vestuário), cintos 

para dinheiro (vestuário), mitenes, luvas (vestuário), 

faixas para os pulsos, tapa-orelhas, cachecóis, calçado, 

peúgas, hosiery , chinelos, aventais, cintas elásticas 

(vestuário) e fatos de máscaras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191459

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Major League Baseball Proper-

ties, Inc.

  Endereço : 1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; bonés, 

chapéus, viseiras, chapelaria de malha, faixas para a 

cabeça (vestuário), bandanas, camisas, t-shirts, blusas 

de alças, suéteres, blusas de gola alta, pulôveres, cole-
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tes, calções, calças, vestidos, saias, macacões, bodies, 

uniformes de beisebol, jerseys, fatos de aquecimento, 

sweatshirts , calças de fato de treino, vestuário in-

terior, calções boxer, roupões, vestuário de dormir, 

vestuário de natação, faixas para vestir (vestuário), 

casacos, jaquetas, ponchos, gabardinas, babetes de 

pano, roupas infantis, cuecas para lactentes para usar 

por cima da fralda, conjuntos de fraldas de pano com 

camisa interior e cuecas para lactentes para usar por 

cima da fralda, camisolões, macacões de criança, 

babygrows , fatos-macaco, jardineiras, botas para 

bebés, gravatas, suspensórios, cintos (vestuário), cintos 

para dinheiro (vestuário), mitenes, luvas (vestuário), 

faixas para os pulsos, tapa-orelhas, cachecóis, calçado, 

peúgas, hosiery , chinelos, aventais, cintas elásticas 

(vestuário) e fatos de máscaras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191460

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 C 701

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191559

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : The TUBE Inc.

  Endereço : 5-5, Higashi-Shinbashi 2-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo 105-0021, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191560

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : The TUBE Inc.

  Endereço : 5-5, Higashi-Shinbashi 2-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo 105-0021, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[

]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191606

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 205

10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191714

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

105

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191715

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 Mobility Holdings, Limited

  Endereço : 33 19

1901

 Room 1901, 19th Fl, Lee Garden One, 33 Hysan Ave-

nue, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191727

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Integra LifeSciences Corporation

  Endereço : 1100 Campus Road, Princeton, New 

Jersey 08540, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191733

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Integra LifeSciences Corporation

  Endereço : 1100 Campus Road, Princeton, New 

Jersey 08540, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191748

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[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 e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191749

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[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 e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191750

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : KISSEI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano, 

399-8710 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191751

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : KISSEI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano, 

399-8710 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191752

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : APM

 APM MONACO S.A.M.

  Endereço : 3 9 ,

98000

 3, Rue de L’industrie 9 ETG 98000 Monaco MC Prin-

cipaute de Monaco

  Nacionalidade :  Monegasca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191764

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : 

 SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 389

A-4-1-1

 A-4-1-1, No. 389, Xuhai Times Square, South Section 

of Xiong Zhou Road, Jianyang City, Sichuan Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191765

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : 
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 SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 389

A-4-1-1

 A-4-1-1, No. 389, Xuhai Times Square, South Section 

of Xiong Zhou Road, Jianyang City, Sichuan Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191766

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : Cyclopes Limited

  Endereço : 3rd Floor, 100QRC, No.100 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191767

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : Cyclopes Limited

  Endereço : 3rd Floor, 100QRC, No.100 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191768

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : Cyclopes Limited

  Endereço : 3rd Floor, 100QRC, No.100 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191769

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : Cyclopes Limited

  Endereço : 3rd Floor, 100QRC, No.100 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191780

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191781

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[A PI]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191782

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393 Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191783

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191784

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : Eisai R&D Management Co., Ltd.

  Endereço : 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 

Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191794

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, DE

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Cabedal e imitações de cabedal, e 

produtos nestas matérias (incluídos na classe 18), no-

meadamente pastas (maletas), carteiras, baínhas, em 

couro, para artigos de papelaria, porta-moedas, porta-

-cartões (marroquinaria), sacos porta-fatos para via-

gem, estojos para maquilhagem, sem conteúdo, estojos 

para cartões de crédito (carteiras), sacos de toilette, 

sacos para cosméticos vendidos vazios, cintas (- em 

couro), conjuntos de viagem, bolsas para chaves, bol-

sas de cintura (bum bags), sacos (invólucros, bolsas) 

em cabedal, para embalagem; malas e maletas de via-

gem; bolsas; mochilas (com duas alças); acessórios de 

viagem; guarda-chuvas e guarda-sóis; pegas de estojos 

de transporte e punhos para chapéus-de-chuva; sacos 

de ginástica; pastas para estudantes (satchels); baga-

gens, carteiras e outras bolsas de transporte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191795

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, DE

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homens, senhoras e 

crianças; collants (meias); chapelaria; roupa interior; 

roupa de noite; fatos de banho; roupões de banho; 

cintos (vestuário); xailes; acessórios, nomeadamente 

lenços de cabeça, lenços de pescoço, xailes, lenços de 

bolso; gravatas; luvas (vestuário); sapatos; cintos de ca-

bedal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191796

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, DE

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios, consultadoria de 

vendas; serviços de marketing; serviços de vendas 

por grosso e a retalho relacionados com vestuário, 

calçado, chapelaria e relógios de parede e de mesa e 

relógios, artigos de joalharia, artigos ópticos, aces-

sórios de moda, cosméticos e perfumaria, artigos de 

cabedal, nomeadamente baús e sacos, porta-moedas, 

porta-cartões (marroquinaria), sacos porta-fatos para 

viagem, estojos para maquilhagem, sem conteúdo, 

sacos de toilette, cintas (em couro), mochilas (com 

duas alças), bolsas para chaves, pastas para estudan-

tes (satchels), sacos de ginástica, sacos (invólucros, 

bolsas) em cabedal, guarda-chuvas e guarda-sóis, 

roupa de cama, têxteis para o lar, artigos domésticos, 

nomeadamente recipientes domésticos, têxteis domés-

ticos, roupa de uso doméstico, utensílios domésticos 



N.º 7 — 16-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3329

e fragrâncias domésticas, conjuntos de polimento de 

calçados, saca-rolhas e decantadores para vinho, arti-

gos de papelaria, bagagens, artigos desportivos e ar-

tigos para fumadores; serviços de marketing; análises 

e investigações de mercado; publicidade; serviços de 

promoção de vendas; aluguer de espaços publicitários; 

distribuição de bens e material publicitário para fins 

publicitários, inclusive por meio electrónico e da in-

ternet; apresentação de produtos, em particular loja e 

decoração de lojas e montras; organização de exposi-

ções com fins comerciais ou de publicidade; promoção 

de relações comerciais através da disponibilização de 

contactos comerciais e de negócios; serviços de infor-

mação e aconselhamento comercial para consumido-

res (lojas do consumidor); consultadoria empresarial 

e de administração; consultadoria em organização de 

negócios comerciais; consultadoria profissional em ne-

gócios comerciais; serviços de consultadoria em moda 

(negócios); organização de desfiles de moda para fins 

comerciais, industriais e publicitários; gestão de lojas 

de vendas a retalho, serviços de vendas por grosso e a 

retalho online e serviços de pedidos online, serviços 

de encomendas por correspondência e serviços de 

encomendas online informatizados relacionados com 

vestuário, calçado, chapelaria e relógios de parede e 

de mesa e relógios, artigos de joalharia, artigos ópti-

cos, acessórios de moda, cosméticos e perfumaria, ar-

tigos de cabedal, nomeadamente baús e sacos, porta-

-moedas, porta-cartões (marroquinaria), sacos porta-

-fatos para viagem, estojos para maquilhagem, sem 

conteúdo, sacos de toilette, cintas (em couro), mochi-

las (com duas alças), bolsas para chaves, pastas para 

estudantes (satchels), sacos de ginástica, sacos (invólu-

cros, bolsas) em cabedal, guarda-chuvas e guarda-sóis, 

roupa de cama, têxteis para o lar, artigos domésticos, 

nomeadamente recipientes domésticos, têxteis domés-

ticos, roupa de uso doméstico, utensílios domésticos e 

fragrâncias domésticas, conjuntos de polimento de cal-

çados, saca-rolhas e decantadores para vinho, artigos 

de papelaria, bagagens, artigos desportivos e artigos 

para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191797

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 12

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191804

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

ATM 啓

踪

GP S
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USB

栅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191805

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[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 : 

[210]  N.º : N/191806

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[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 : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191807

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

迹 迹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191810

[220]  Data de pedido : 2021/12/17
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66, 

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191811

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66, 

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191812

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66, 

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191813

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191814

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191816

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 C-1 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191817

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 SEIHINKOKUSAI CO., LTD

  Endereço : 1-8-8 

W 16 , 104-0053

 Harumi Island Triton Square Office Tower W-16F, 

Harumi 1-8-8, Chuo-Ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191821

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 WU HAI HSIN

  Endereço : 16 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191822

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 CHONG CHI KIT

  Endereço : AM

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191823

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 CHONG CHI KIT

  Endereço : AM

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191824

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 IP KA WENG

  Endereço : 14 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191827

[220]  Data de pedido : 2021/12/17
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[730]  Requerente : YUAN JIN CHUANG ENTER-

PRISE CO., LTD.

  Endereço : No. 45, Ln. 332, Sec. 2, Zhongshan 

Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23557, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191828

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : YUAN JIN CHUANG ENTER-

PRISE CO., LTD.

  Endereço : No. 45, Ln. 332, Sec. 2, Zhongshan 

Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23557, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191829

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 Shanghai Ropo Biotechnology Co., Ltd.

  Endereço : 1359 3

204

 Room 204, 2/F, Building 3, No. 1359, Huhang Road, 

Fengxian District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191830

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 Shanghai Ropo Biotechnology Co., Ltd.

  Endereço : 1359 3

204

 Room 204, 2/F, Building 3, No. 1359, Huhang Road, 

Fengxian District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191831

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 Shanghai Ropo Biotechnology Co., Ltd.

  Endereço : 1359 3

204

 Room 204, 2/F, Building 3, No. 1359, Huhang Road, 

Fengxian District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191849

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 FOK CHONG I

  Endereço : 氹 50

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191851

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Richemont International SA

  Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâ-

ne, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho, 

molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulsei-

ras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalha-

ria), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais 

preciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, 

estojos para relógios, ponteiros de relógios (relógios de 

parede e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios 

de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras 

para relógios, braceletes para relógios, caixas em me-

tais preciosos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/07/12  Su íç a

N.º 10930/2021

[210]  N.º : N/191852

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 綫

  Endereço : 10

厦

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191853

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE MANA LIMITADA

  Endereço : 2A-4D 4 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191854

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE MANA LIMITADA

  Endereço : 2A-4D 4 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191855

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DV D

CPU

USB

3D

DVD CD

DVD CD-ROM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191856

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

鈎 鈎
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车

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191857

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191858

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins 

Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

ASP
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ASP

[SaaS] [PaaS]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191859

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 

 CHEN QIAN

  Endereço : 氹 5

IY

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191860

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191861

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191862

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191863

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191864

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191865

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191866

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191867

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191868

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., 

LTD.

  Endereço : 560

4 402B

 Room 402B, 4F, No.560 Shengxia Road, Pudong Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191869

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 GARRETT TRANSPORTATION I INC.

  Endereço : 190

2525 , 90504

 2525 W. 190th Street, Torrance, Cal i fornia, USA 

90504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191870

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 GARRETT TRANSPORTATION I INC.

  Endereço : 190

2525 , 90504

 2525 W. 190th Street, Torrance, Cal i fornia, USA 

90504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191873

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 GARRETT TRANSPORTATION I INC.

  Endereço : 190

2525 , 90504

 2525 W. 190th Street, Torrance, Cal i fornia, USA 

90504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191874

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 GARRETT TRANSPORTATION I INC.

  Endereço : 190

2525 , 90504
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 2525 W. 190th Street, Torrance, Cal i fornia, USA 

90504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191877

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 GARRETT TRANSPORTATION I INC.

  Endereço : 190

2525 , 90504

 2525 W. 190th Street, Torrance, Cal i fornia, USA 

90504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191878

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 GARRETT TRANSPORTATION I INC.

  Endereço : 190

2525 , 90504

 2525 W. 190th Street, Torrance, Cal i fornia, USA 

90504

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191881

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[A PI]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191882

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

  Endereço : 393

3 4

 Floor 4, Building 3, Qingdao Research Institute of 

Beihang University, No. 393Songling Road, Laoshan 

District, Qingdao City, Shandong Province, P. R.China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191883

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258

19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191884

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258

19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191885

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258

19 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191886

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 WONG NGAI MAN

  Endereço : 258

19 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191887

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 WONG NGAI MAN
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  Endereço : 258

19 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191888

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191889

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

2 20 20 2001 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191890

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

2 20 20 2001 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191891

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2002 A 711

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191892

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

857 8003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191893

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191894

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191895

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191896

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : Pinnacle Fitness Holdings Limited

  Endereço : 18 603

 Room 603, 6/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt 

Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

41

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191897

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : Pinnacle Fitness Holdings Limited

  Endereço : 18 603

 Room 603, 6/F, Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt 

Road, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 
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44

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191898

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 China Wantian Holdings Limited

  Endereço :  1-1108  

1350  3

 Windward 3, Regatta Off ice Park, PO Box 1350, 

Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

鲜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191899

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 China Wantian Holdings Limited

  Endereço :  1-1108  

1350  3

 Windward 3, Regatta Off ice Park, PO Box 1350, 

Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191901

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 China Wantian Holdings Limited

  Endereço :  1-1108  

1350  3

 Windward 3, Regatta Off ice Park, PO Box 1350, 

Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

鲜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191902

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 China Wantian Holdings Limited

  Endereço :  1-1108  

1350  3

 Windward 3, Regatta Off ice Park, PO Box 1350, 

Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191904

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 LOK CHI HIN

  Endereço : 17 5 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[730]  Requerente : 

 LOK CHI IAN

  Endereço : 8

G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[730]  Requerente : 

 CHAN I TAN

  Endereço : 93

6G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[730]  Requerente : 

 CHAN IN MEI

  Endereço : 18-24 5 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C=35 M=0 Y=0 K=0 (

), C=100 M=68 Y=0 K=0 ( ), C=25 M=80 Y=100 

K=15 ( ), M=50 C=0 Y=100 K=0 ( ), C=0 M=0 

Y=0 K=100 ( ), C=0 M=45 Y=25 K=0 ( ), C=0 

M=85 Y=55 K=0 ( ), C=0 M=10 Y=100 K=0 (

), C=45 M=65 Y=85 K=0 ( ), 

[210]  N.º : N/191905

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 126 5 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191909

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário e 

humano; preparações antifebris; febrífugos; analgési-

cos antipiréticos; expectorantes para a tosse; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

inflamações; preparações farmacêuticas para o trata-

mento e prevenção de inflamações nasais; preparações 

farmacêuticas para o tratamento e prevenção de sinu-

sites; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de alergias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento e prevenção de constipações; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento e prevenção de 

gripes; preparações farmacêuticas para o tratamento e 

prevenção de doenças respiratórias; preparações far-

macêuticas sob a forma de vacinas para a prevenção e 

o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, no-

meadamente, preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para 

fins medicinais; pão para diabéticos; fibras vegetais co-

mestíveis [não nutritivas]; substâncias dietéticas para 

uso medicinal; alimentos para bebés; suplementos 

dietéticos para humanos; preparações para a destrui-

ção de animais nocivos; fungicidas; herbicidas; papel 

oleado para uso medicinal; papel oleado para hóstias 

farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de 

medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para 

pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; 

vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as 
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orelhas; pensos para a menstruação; tampões para a 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; 

algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); ges-

sos adesivos; cataplasmas medicinais; emplastros de 

refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligadu-

ras para pensos; colódio; pensos líquidos; almofadas 

de amamentação; materiais odontológicos; materiais 

para obturações dentárias; cera dentária; fraldas de 

incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; 

lactose; lactose para preparar preparações farmacêuti-

cas e veterinárias; leite em pó para bebés; sémen para 

inseminação artificial; reagentes e meios de contraste 

de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectan-

te; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; 

preparações para higienização das mãos; champôs 

medicinais; champôs medicinais para animais de es-

timação; alimentos medicinais para animais; sabão 

antibacteriano; sabão medicinal; preparações medi-

cinais de higiene pessoal; loções medicinais para os 

cabelos; loções e cremes medicinais para o corpo, pele, 

rosto e mãos; preparações e substâncias farmacêuticas 

para melhoria das sardas e do cloasma; preparações 

e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele 

contendo ácido tranexâmico e cisteína e vitamina C; 

preparações e substâncias farmacêuticas; fraldas para 

bebés [fraldas]; preparações medicinais para estimu-

lar o crescimento capilar; farinha láctea para bebés; 

óleos medicinais para bebés; pós medicinais para 

bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas 

vendidas vazias para produtos farmacêuticos; colírios; 

sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas 

para animais de estimação; suplementos nutricionais; 

suplementos dietéticos para animais; diástase para uso 

medicinal; produtos de higiene oral medicinais; su-

plementos medicinais para produtos alimentares para 

animais; sprays medicinais para a garganta; cremes 

medicinais para os cuidados da pele; doces para fins 

medicinais; bebidas medicinais; colutórios para uso 

medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191910

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : DAIICHI SANKYO HEALTH-

CARE CO., LTD.

  Endereço : 3-14-10 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-8234, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette; sa-

bões e detergentes; sabões de creme para o corpo; sa-

bões; produtos para a limpeza do rosto; essências para 

branqueamento da pele; óleos para bebés; leites hi-

dratantes; cremes hidratantes; bases cremosas; cremes 

para branquear a pele; loções para a pele; cremes para 

branqueamento da pele; produtos cosméticos para os 

cuidados da pele; cosméticos usados na pele; produtos 

não medicinais para os cuidados da pele; água-de-toi-

lette; cremes de limpeza; produtos para desmaquilhar; 

produtos para a lavagem da pele; champôs; produtos 

amaciadores do cabelo; óleos essenciais; pós de ma-

quilhagem; máscaras para a beleza do rosto; máscaras 

hidratantes para a pele; batons; óleos de banho; dentí-

fricos; essências de menta (óleo essencial); perfumaria; 

fragrâncias; incensos; cremes para as mãos; colutórios, 

não para uso médico; purificadores de hálito, não para 

uso médico; cremes para a limpeza do corpo; produtos 

de limpeza para a pele do corpo; cremes para limpar a 

pele; produtos para a limpeza da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191911

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : Clean Service Group AG

  Endereço : Wilerstrasse 2180, CH-9230 Flawil, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191912

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 
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 NG ON NA

  Endereço : 25-A

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191913

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 LAM KIT KEONG

  Endereço : 3 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191914

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras higiénicas; chupetas para 

bebés; ligaduras de suporte para uso médico; categut 

cirúrgico; copos de alimentação para uso médico; con-

tracetivos não químicos; tampões para os ouvidos para 

dormir; tampões para os ouvidos para insonorização; 

dedeiras para uso médico; almofadas para sacos de 

gelo para uso médico; ligaduras triangulares para uso 

médico; pipetas conta a gota para uso médico; tetinas; 

sacos de gelo para uso médico; suportes para sacos de 

gelo para uso médico; biberões para bebés; biberões 

para amamentação; aparelhos elétricos de massagem 

para uso doméstico; luvas para uso médico; mictórios 

para uso médico; bacias higiénicas para uso médico; 

limpadores de ouvidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191918

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 99

3

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191919

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : 

 Yulong Computer Telecommunication Scienti f ic 

(Shenzhen) Co., Ltd.

  Endereço : 

A 21

 21st Floor, Tower A, Coolpad Building, Intersection of 

Keyuan Avenue and Baoshen Road, North Nanshan 

Hi-tech Zone, Songpingshan Community, Xili Sub-

-district, Nanshan District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191921

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[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, ciência e fotografia, bem como na agricultura, 

horticultura e silvicultura; resinas artificiais no estado 

bruto, matérias plásticas no estado bruto; composições 

para extinção e prevenção de fogo; preparações para 

a têmpera e a soldadura dos metais; substâncias para 

curtir couro e peles de animais; adesivos para uso 

industrial; betumes e outras massas de enchimento; 

adubos, estrumes, fertilizantes; preparações biológicas 

para uso na indústria e ciência; proteína de ervilha 

[matéria-prima]; proteína de ervilha para a indústria 

alimentar; proteínas de ervilha para uso no fabrico de 

suplementos alimentares; proteína para uso industrial; 

proteína para a indústria alimentar; proteínas de ori-

gem vegetal para a indústria alimentar; proteínas de 

origem vegetal [matéria-prima]; proteínas de origem 

vegetal para uso no fabrico de suplementos alimenta-

res; proteína [matéria-prima]; proteínas para uso no 

fabrico de suplementos alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191922

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[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, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para fins médicos; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimento para bebês; suplemen-

tos dietéticos para seres humanos e animais; emplas-

tros, materiais para pensos; matérias para chumbar os 

dentes e cera ortodôntica; desinfectantes; preparações 

para destruir animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

suplementos dietéticos de proteína; suplementos nutri-

cionais; suplementos de proteína.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191923

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[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, se-

cos e cozidos; geleias, doces, compotas; queijo, mantei-

ga, iogurte e outros produtos lácteos; óleos e gorduras 

para uso alimentar; substitutos da carne à base de le-

gumes, hortaliças ou verduras; legumes cozidos; legu-

mes secos; legumes processados; saladas de legumes; 

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 secos; albu-

mina para a alimentação; tripas para fazer enchidos, 

naturais ou artificiais; hambúrgueres de carne; ham-

búrgueres vegetarianos [hambúrgueres]; substitutos do 

leite à base de plantas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191924

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[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 : Açúcar, mel, xarope de melaço; leve-

dura, fermento em pó; sal, especiarias, ervas conser-
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vadas; vinagre, molhos e outros condimentos; gelo 

[água congelada]; barras de cereais com alto teor de 

proteínas, café, chá, cacau e sucedâneo de café; arroz, 

massas alimentares e massas [noodles]; tapioca e sagú; 

farinhas e preparações à base de cereais; pão, pastela-

ria 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 [pasteis, 

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/191925

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; águas 

minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de fruta; 

xaropes e outras preparações não alcoólicas para fazer 

bebidas; bebidas desportivas enriquecidas com prote-

ínas; bebidas sem álcool, bebidas energéticas, bebidas 

isotónicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191926

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : Shimano Inc.

  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca; iscos de pesca; iscas 

artificiais de pesca; varas de pesca; estojos para varas 

de pesca; redes de pesca portáteis; canas para pescar; 

sacos adaptados para equipamentos de pesca; carretos 

para a pesca; estojos para carretos de pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191927

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Com-

pany Limited

  Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos 

em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras 

preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, ja-

des, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e de 

mesa, relógios; amuletos (artigos de joalharia); ber-

loques (artigos de joalharia); figurinhas (estatuetas) 

em metais preciosos; estatuetas em metais preciosos; 

ornamentos para chapéus em metais preciosos; mis-

sangas para fazer jóias; argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); correntes para cha-

ves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); fio 

de prata (artigos de joalharia); prata, não trabalhados 

ou moído; caixas para artigos de joalharia.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado e preto.

[210]  N.º : N/191928

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Com-

pany Limited

  Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14
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[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e artigos 

em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras 

preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, ja-

des, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e de 

mesa, relógios; amuletos (artigos de joalharia); ber-

loques (artigos de joalharia); figurinhas (estatuetas) 

em metais preciosos; estatuetas em metais preciosos; 

ornamentos para chapéus em metais preciosos; mis-

sangas para fazer jóias; argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); correntes para cha-

ves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); fio 

de prata (artigos de joalharia); prata, não trabalhados 

ou moído; caixas para artigos de joalharia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191932

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

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

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

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos para máquinas 

de jogos de vídeo de arcada; circuitos electrónicos 

ou CD-ROMs gravados com programas para jogos 

portáteis com ecrãs de cristais líquidos; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo domésti-

cos e suportes de armazenamento gravados com os 

ditos programas de jogos; máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; óculos; programas de jogos para 

computadores; programas de jogos para computadores 

electrónicos que podem ser descarregados através de 

redes informáticas; áudio ou vídeo gravados em discos 

compactos, DVDs, cartões magnéticos, discos magné-

ticos ou discos ópticos; imagens, vídeos, filmes ou mú-

sica que podem ser recebidos e guardados através de 

Internet; imagens, vídeos, filmes ou música que podem 

ser recebidos através de telefones celulares; discos de 

vídeo ou fitas de vídeo gravados; programas de jogos 

para telefones celulares; publicações electrónicas (des-

carregáveis); peças e acessórios para assistentes pesso-

ais digitais (PDAs); capas para telefones inteligentes 

(smartphones); estojos para telefones inteligentes 

(smartphones).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191933

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

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

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

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Colas e outros adesivos para uso em 

escritório ou uso doméstico; recipientes de papel para 

embalagem; papel e cartão; artigos de papelaria; mate-

riais impressos; fotografias; suportes para fotografias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191934

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

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

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

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Fatos de baile de máscaras; roupas 

exteriores de estilo não Japonês; casacos; camisolas de 

lã; camisas; roupa de noite; roupa interior; fatos de ba-

nho; toucas de banho; t-shirts; máscaras para dormir; 

aventais; echarpes (cachecóis); peúgas e meias sem 

ser vestuário especial para desporto; cachecóis; luvas 

como vestuário; gravatas; lenços de pôr ao pescoço; 

bandanas (lenços para pescoço); isolamento térmico 

(vestuário); echarpes; aquecedores de orelhas (vestuá-

rio); chapelaria para vestir; sapatos e botas, sem serem 

calçado especial para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191935

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.
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  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos que são modelados em 

personagens; brinquedos; bonecas; máquinas de jogos 

de vídeo domésticos; equipamentos desportivos, sem 

ser para escalada, surf, esqui aquático e mergulho 

submarino; redes para borboletas; caixas para colec-

cionadores de insecto (brinquedos); recipientes para 

transportar insectos coleccionados (brinquedos); má-

quinas e aparelhos de diversão para uso em parques 

de diversões; máquinas caça-níqueis; máquinas de 

flippers verticais Japonesas; jogos de dados Japoneses; 

jogos de damas Chineses; aparelhos de prestidigitação; 

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

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191936

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

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

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

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Planeamento, organização ou realiza-

ção de filmes, espectáculos, peças de teatro ou repre-

sentações musicais; exibição, produção ou distribuição 

de filmes; fornecimento de imagens, vídeos ou filmes 

que podem ser recebidos através da Internet; produção 

de programas de rádio ou de televisão; produção de 

vídeos nas áreas de educação, cultura, entretenimento 

ou desporto; direcção de programas de rádio ou de 

televisão; serviços de fotografia; serviços de jogos on-

-line; fornecimento de música, imagens, vídeos e filmes 

on-line; fornecimento de vídeos através de Internet, 

não descarregáveis; fornecimento de música digital 

através de Internet, não descarregáveis; organização, 

direcção e organização de eventos, excluindo filmes, 

espectáculos, peças de teatro, representações musicais, 

desportos, corridas de cavalos, corridas de bicicleta, 

corridas de barcos e corridas de automóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191937

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Hyakunousha International Limited

  Endereço : Unit 1, 20/F., Goodman Global Gateway, 

168 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz; tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas de 

cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, 

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

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo; bolas de arroz; sushi; bolos de arroz; bolachas 

de arroz; biscoitos de arroz; produtos de arroz para 

alimentos; arroz aromatizado; farinha de arroz; arroz 

frito; alimentos à base de arroz; arroz preparado con-

gelado; arroz natural [processado] para alimentos para 

consumo humano; refeições preparadas compostas 

(principalmente) por arroz; pratos de arroz preparado; 

snacks à base de arroz; arroz integral.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191938

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Hyakunousha International Limited

  Endereço : Unit 1, 20/F., Goodman Global Gateway, 

168 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas; alojamento temporário; café e 

cafetaria, snack-bar, serviços de bar e restaurante 

prestados no interior, exterior e em espaços públicos; 

restaurantes e serviços de fornecimento de refeições; 

serviços de padaria; serviços de consultoria relacio-

nado com comida, bebida, fornecimento de refeições, 
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serviços de restaurante e cafetarias; tudo incluído nes-

ta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191939

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Hyakunousha International Limited

  Endereço : Unit 1, 20/F., Goodman Global Gateway, 

168 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz; tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas de 

cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, 

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

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo; bolas de arroz; sushi; bolos de arroz; bolachas 

de arroz; biscoitos de arroz; produtos de arroz para 

alimentos; arroz aromatizado; farinha de arroz; arroz 

frito; alimentos à base de arroz; arroz preparado con-

gelado; arroz natural [processado] para alimentos para 

consumo humano; refeições preparadas compostas 

(principalmente) por arroz; pratos de arroz preparado; 

snacks à base de arroz; arroz integral.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191940

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Hyakunousha International Limited

  Endereço : Unit 1, 20/F., Goodman Global Gateway, 

168 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas; alojamento temporário; café e 

cafetaria, snack-bar, serviços de bar e restaurante 

prestados no interior, exterior e em espaços públicos; 

restaurantes e serviços de fornecimento de refeições; 

serviços de padaria; serviços de consultoria relacio-

nado com comida, bebida, fornecimento de refeições, 

serviços de restaurante e cafetarias; tudo incluído nes-

ta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191941

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguros, serviços financei-

ros, assuntos monetários, serviços imobiliários, gestão 

financeira, gestão de ações e fundos financeiros, ser-

viços de investimento financeiro, serviços de investi-

mento de capital, serviços de investimento em fundos 

de capital privado, serviços de investimentos em infra-

estruturas, serviços relacionados com seguros de vida, 

serviços de pensões, serviços de administração de fun-

dos de pensões, serviços de conta-correntes, serviços 

de verificação de cheques, serviços de compensação 

de cheques, serviços de emissão de cheques, serviços 

de hipoteca, serviços bancários, serviços fiduciários, 

serviços de nomeações financeiras, serviços bancários 

para aceitação de depósitos, serviços de corretores 

(brokers) e agentes de obrigações (bonds) e outros tí-

tulos (securities), serviços de transferência de fundos, 

serviços de assessoria e consultadoria financeiras, ser-

viços de análise e pesquisa financeira, serviços de pre-

visões financeiras, serviços de planeamento financeiro 

e serviços de financiamento para garantia de fundos, 

serviços de gestão e consultoria de investimentos, ser-

viços de gestão de imóveis e de propriedades, serviços 

de gestão de imóveis, serviços financeiros conectados 

a imóveis, serviços de estimativas imobiliárias (avalia-

ções), serviços de aluguer de bens imobiliários sendo 
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residenciais (edifícios), (instalações) para vendas re-

talhistas, edifícios comerciais e edifícios industriais 

e escritórios, serviços de consultoria sobre seguros 

relativos a bens imóveis; serviços de aconselhamento, 

informação e consultoria relacionada com todos os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191942

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Limited

  Endereço : 22/F, Kinwick Center, 32 Hollywood 

Road, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos para a gra-

vação, transmissão, reprodução ou processamento de 

som, imagens ou dados; conteúdos de média descar-

regáveis, software, suportes de armazenamento e de 

gravação digitais ou analógicos virgens; computado-

res e periféricos informáticos; software para prestar 

mapas geográficos, informações e recomendações de 

viagem; software para prestar serviços de reserva de 

lugares e bilhetes para viagens, visitas turísticas, trans-

porte, eventos de divertimento, desportivos, educati-

vos e culturais, refeições e alojamento; software para 

prestar serviços de emissão de bilhetes, reservas, e 

informações relacionados com viagens, visitas turísti-

cas, transporto, divertimento, concertos, espectáculos, 

eventos e atrações desportivas, culturais, educativas, 

seminários e de teatro, refeições e alojamento; guias 

de informações de viagens sob a forma electrónica; 

programas de computador gravados; publicações 

electrónicas descarregáveis; software de aplicações 

informáticas descarregáveis; software de aplicações e 

de comunicação; software para o desenvolvimento de 

aplicações; software de aplicações informáticas para a 

gestão de bases de dados; software para facilitar tran-

sações comerciais on-line; plataformas de software 

gravadas ou descarregáveis; software de computador 

interactivo; software de autenticação e de autorização; 

software de aplicações de facturação especificamente 

concebido para facilitar o pagamento automático de 

facturas múltiplas; software descarregável sob a forma 

de uma aplicação móvel para facilitar preparativos e 

reservas de viagens, planear viagens, fazer pesquisas 

sobre viagens e localizar e escrever críticas sobre via-

gens, gravações de áudio, gravações de vídeo, música, 

sons, imagens, textos, publicações, sinais, software, 

informações, dados e código descarregáveis e forneci-

dos através de redes de telecomunicações, por distri-

buição on-line e através da internet e da rede mundial 

de computadores (world wide web); software de gestão 

de ficheiros informáticos; software e programas in-

formáticos de certificação digital; software de gestão 

documental; software para correio electrónicos, envio 

de mensagens de telemóvel e mensagens multimédia; 

software de gestão de informações pessoais; software 

para contabilidade financeira, elaboração de relatórios 

financeiros, gestão de relações com os clientes, gestão 

de projetos, gestão de inventário, processamento de 

encomendas e gestão de contactos; software para se-

guir as alterações em documentos e ficheiros electróni-

cos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, amarelo, roxo, tur-

quesa e branco.

[210]  N.º : N/191943

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Limited

  Endereço : 22/F, Kinwick Center, 32 Hollywood 

Road, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de marketing, publicidade e promocionais; 

difusão de publicidade para terceiros através de redes 

de computador e de comunicação; promoção de pro-

dutos e serviços de terceiros através de redes de com-

putador e de comunicação; serviços de consultadoria 

de marketing e publicidade; serviços de pesquisa de 

mercado; prestação de informações de pesquisas de 

mercado; publicidade on-line; publicitação, marketing 

e promoção de produtos e serviços de terceiros através 
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da preparação e colocação de publicidade em revistas 

electrónicas; serviços de intermediários de negócios 

relacionados com a comercialização de produtos e ser-

viços entre compradores e vendedores; intermediação 

de acordos relacionados com a compra e venda de pro-

dutos e serviços; prestação de espaço em websites para 

a publicidade de produtos e serviços para compradores 

e vendedores de forma a facilitar a venda de produ-

tos ou serviços através de uma rede de computador; 

promoção de vendas para terceiros; aconselhamento e 

informação comercial para consumidores; serviços de 

aconselhamento para a gestão de serviços prestados a 

clientes; serviços de comparação de preços; apresen-

tação de produtos nos meios de comunicação para fins 

de venda a retalho; organização, exploração e supervi-

são de planos de fidelização e incentivo; apresentação 

de serviços em meios de comunicação; apresentação 

de produtos nos meios de comunicação para fins de 

venda a retalho; sistematização de informação numa 

base de dados informática; gestão de bases de dados; 

organização, exploração e supervisão de vendas e es-

quemas promocionais de incentivo; promoção de pro-

dutos e serviços de terceiros; negociação e conclusão 

de transações comerciais para terceiros; fornecimento 

e aluguer de espaços publicitários; compilação de in-

formação em bases de dados informáticas; a aglome-

ração, para benefícios de terceiros, de uma variedade 

de produtos (excluindo o transporte dos mesmos), per-

mitindo que os clientes possam visualizar e comprar 

convenientemente tais produtos; a aglomeração, para 

benefícios de terceiros, de uma variedade de produtos 

(excluindo o transporte dos mesmos), permitindo que 

os clientes possam visualizar e comprar conveniente-

mente tais produtos através de um catálogo geral de 

mercadorias por encomenda ou através de um website 

na Internet de mercadorias em geral numa rede de co-

municações global; serviços de consultadoria na área 

de viagens, planeamento de viagens e exploração de 

negócios relacionados com viagens; serviços de venda 

a retalho para produtos relacionados com viagens; 

prestação de comparação de preços on-line de serviços 

de viagem, transporte e alojamento; serviços de con-

sultas sobre negócios comerciais na área de viagens 

através de um website on-line; publicidade para tercei-

ros, incluindo na Internet; serviços de aconselhamento 

e informação comercial aos consumidores na escolha 

de produtos e serviços; prestação de informações de 

negócios comerciais sobre os produtos e serviços de 

consumo através de uma rede informática global e 

sem-fios; prestação de informações aos consumido-

res para terceiros sobre transportes, viagens, visitas 

turísticas, divertimento, eventos desportivos, educa-

tivos e culturais, refeições e alojamento, disponíveis 

electronicamente através de redes de computadores e 

redes de informações globais; assistência empresarial 

relacionada com a gestão e organização empresarial; 

assistência empresarial relacionada com a gestão da 

informação; serviços empresariais e comerciais presta-

dos on-line através de um base de dados informática, 

redes de computadores, redes de computador global 

ou da Internet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, amarelo, roxo, tur-

quesa e branco.

[210]  N.º : N/191944

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Limited

  Endereço : 22/F, Kinwick Center, 32 Hollywood 

Road, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte; organização de viagens; 

informação de trânsito; reservas para transporte; in-

formações sobre transporte; entrega/distribuição de 

mensagens; aluguer de barcos; transporte de passagei-

ros; reservas para viagens; serviços de aconselhamento 

relacionados com viagens; serviços de consultoria em 

matéria de viagens; organização e marcação de férias, 

viagens, excursões, cruzeiros e aluguer de veículos; 

organização e reserva de lugares para viagens; organi-

zação e reserva de viagens e excursões em terra, marí-

timas e aéreas; organização de viagens locais e no es-

trangeiro; serviços de agências de reservas de viagens 

e transporte; reservas de viagens através de meios in-

formáticos electrónicos; reserva de bilhetes de viagem; 

serviços de informações relacionadas com transporte 

e viagens prestados on-line através de uma base de da-

dos informática; serviços de informações relacionadas 

com viagens, cruzeiros e serviços de turismo; serviços 

de planeamento relacionados com viagens; prestação 

de informações de viagem informatizadas; prestação 

de informações on-line relacionadas com viagens e tu-
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rismo; organização de passeios turísticos, visitas turís-

ticas, visitas guiadas a cidades, cruzeiros e excursões; 

serviços de visitas turísticas; prestação de uma base 

de dados informática on-line no domínio de serviços 

de informações de viagem; prestação de críticas sobre 

prestadores de serviços de viagem, destinos turísticos, 

excursões e atracções locais através de redes de com-

putador e redes de informações globais; prestação de 

uma base de dados informática pesquisável e on-line 

no domínio de transporte, viagens e planeamento de 

viagens; prestação de uma base de dados informática 

on-line relacionada com informações e serviços de via-

gem; prestação de uma plataforma on-line contendo 

informações sobre excursões, actividades e atracções; 

prestação de críticas sobre prestadores de serviços de 

viagem, excursões e actividades através de uma rede 

de computador global.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, amarelo, roxo, tur-

quesa e branco.

[210]  N.º : N/191945

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Limited

  Endereço : 22/F, Kinwick Center, 32 Hollywood 

Road, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; divertimento; 

actividades desportivas e culturais; organização de es-

pectáculos; informações sobre actividades educativas; 

informação sobre entretenimento; informação sobre 

actividades recreativas; serviços de bilheteira (diverti-

mento); serviços de reservas de lugares para espectá-

culos; reservas de lugares para espectáculos, serviços 

de reservas de bilhetes para eventos desportivos; servi-

ços de reservas de lugares e bilhetes para espectáculos 

e eventos desportivos; informações sobre reservas de 

lugares para espectáculos; informações sobre reservas 

de bilhetes e serviços de reservas para eventos despor-

tivos; prestação de publicações electrónicas on-line, 

não descarregáveis; serviços de educação relacionados 

com viagens e destino de viagem; reserva de bilhetes 

para espectáculos e representações teatrais; reserva de 

bilhetes para eventos artísticos; serviços de informa-

ções relacionados com a reserva de bilhetes e serviços 

de reserva para eventos e espectáculos de divertimen-

to; serviços de agência de bilhetes para divertimento; 

serviços de reserva de lugares e de bilhetes para even-

tos de divertimento, desportivos e culturais; serviços 

de agência de reservas bilhetes (divertimento); servi-

ços de reserva e marcação de bilhetes e serviços de in-

formações relacionados com a organização de eventos 

e actividades de divertimento, desportivos, culturais, 

educativos e de teatro e organização de espectáculos, 

concertos e seminários; incluindo a prestação dos ser-

viços acima-mencionados on-line através de uma rede 

de computadores, da Internet ou da extranet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, amarelo, roxo, tur-

quesa e branco.

[210]  N.º : N/191946

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Limited

  Endereço : 22/F, Kinwick Center, 32 Hollywood 

Road, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análises e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

criação e manutenção de websites para terceiros; con-

cepção, desenvolvimento, modificação e manutenção 

de software informático; serviços de computadores 

relacionados com a actualização, revisão e manuten-

ção de software; armazenamento electrónico de dados; 

fornecimento de motores de busca para a Internet; 

digitalização de documentos [scanning]; consultoria 

em tecnologia informática; consultoria em tecnologia; 

serviços de alojamento de aplicações de software; ser-

viços de apoio técnico na área do software (programas 

de computadores); software como serviço [SaaS]; de-

senvolvimento e plataformas informáticas; plataforma 

como um serviço [PAAS]; software on-line não des-
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carregável para prestar mapas geográficos, informa-

ções e recomendações de viagem; software on-line não 

descarregável para prestar serviços de reserva de luga-

res e bilhetes para viagens, visitas turísticas, transpor-

te, eventos de divertimento, desportivos, educativos 

e culturais, refeições e alojamento; software on-line 

não descarregável para prestar serviços de emissão 

de bilhetes, reservas, e informações relacionados com 

viagens, visitas turísticas, transporto, divertimento, 

concertos, espectáculos, eventos e atrações desporti-

vas, culturais, educativas, seminários e de teatro, refei-

ções e alojamento; software on-line não descarregável 

de gestão de ficheiros informáticos; software on-line 

não descarregável para certificação digital; software 

on-l ine não descarregável de gestão documental; 

software on-line não descarregável para correio elec-

trónico, envio de mensagens de telemóvel e mensagens 

multimédia; software on-line não descarregável de 

gestão de informações pessoais; software on-line não 

descarregável para contabilidade financeira, elabora-

ção de relatórios financeiros, gestão de relações com 

os clientes, gestão de projectos, gestão de inventário, 

processamento de encomendas e gestão de contactos; 

software on-line não descarregável para seguir as alte-

rações em documentos e ficheiros electrónicos, presta-

ção de motores de busca através de redes de computa-

dor e da World Wide Web para a aquisição de dados, 

informações e comentários relacionados com viagens e 

transportes; prestação de motores de busca para a ob-

tenção de dados, informações, e críticas sobre viagens 

e transportes através de redes de computador e redes 

de informações globais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, amarelo, roxo, tur-

quesa e branco.

[210]  N.º : N/191947

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Limited

  Endereço : 22/F, Kinwick Center, 32 Hollywood 

Road, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de agência de viagem, no-

meadamente, fazer reservas e marcações para hotéis, 

alojamento temporário, e restaurantes e refeições; for-

necimento de informações relacionadas com serviços 

de alojamento temporário, alojamentos, hotéis e/ 

/ou restaurantes; fornecimento de avaliações, classifi-

cações, recomendações de consumidor relacionados 

com restaurantes, hotéis e/ou alojamento temporário; 

fornecimento de informação relacionados com reser-

vas e marcações para hotéis e alojamento temporário 

para viajantes; reservas e marcações de alojamento 

temporário, alojamento, hotéis e/ou restaurantes; for-

necimento de informação relacionadas com serviços 

de alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja, amarelo, roxo, tur-

quesa e branco.

[210]  N.º : N/191954

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Private 

Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes de 

gravação digital ou suportes de registo analógico vir-

gens e suporte de armazenamento digitais; suportes de 

registo magnético, discos acústicos; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, má-

quinas de calcular, equipamento para processamento 

de dados; dispositivos informáticos periféricos; fatos 
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de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de ou-

vidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho e 

natação, luvas para mergulho, aparelhos de respiração 

para a natação subaquática; programas de computa-

dor; software informático sob a forma de uma aplica-

ção para dispositivos móveis e computadores; software 

de aplicações para utilização em dispositivos móveis; 

software para processamento electrónico de paga-

mentos de e para terceiros; software de autenticação; 

software fornecido através da Internet; publicações 

electrónicas on-line (descarregáveis a partir da Inter-

net ou de uma rede informática ou de uma base de da-

dos informática); software de mensagens instantâneas; 

software de partilha de ficheiros; software de comuni-

cação para a partilha electrónica de dados, áudio, ima-

gens e gráficos através de redes informáticas, móveis, 

sem-fios, e de telecomunicações; software para o pro-

cessamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; 

software descarregável para facilitar a transmissão 

electrónica de informações, dados, documentos, voz, 

e imagens através da Internet; aplicações informáticas 

para a difusão de materiais de áudio, materiais de ví-

deo, vídeos, música e imagens; dispositivos para strea-

ming de suportes digitais; 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 na-

vegador da web; software descarregável para aceder, 

visualizar, e controlar remotamente computadores e 

redes informáticas; software de computação em nuvem 

descarregável; software descarregável baseado em 

computação em nuvem; software informático; software 

informático (incluindo software descarregável a partir 

da Internet); música digital (descarregável a partir da 

Internet); jogos, imagens, películas cinematográficas, 

filmes e música descarregáveis; programas e software 

informático, electrónico e de videojogos (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); software 

de jogo de tabuleiro de computador; software de jogos 

de computador para download; software de jogos de 

computador, gravados; programas de jogos de vídeo; 

publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de 

revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas técnicas, 

materiais informativos, manuais de instruções no do-

mínio de negócios comerciais, comércio electrónico, 

tecnologias de informação, computação em nuvem, 

telecomunicações, Internet, formação em negócios 

comerciais e comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, vendas, marketing e finanças; semicondu-

tores; circuitos integrados semicondutores; chips de 

memória semicondutores; controladores de memória 

semicondutoras; circuitos de memória integrada se-

micondutoras; chips processadores semicondutores; 

processadores semicondutores; microcontroladores; 

unidades (electrónicas) microcontroladores; microcon-

troladores de baixa tensão; chips [circuitos integrados]; 

chips de computador; unidades centrais de processa-

mento (CPU); chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento; chips de computador 

e unidades centrais de processamento com conjuntos 

de instruções; periféricos informáticos; computadores 

portáteis (notebooks); computadores portáteis (lap-

tops), computadores portáteis; computadores portáteis; 

computadores tablet; assistentes pessoais digitais; lei-

tores multimédia portáteis; telemóveis; smartphones; 

câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; 

estações de trabalho informáticas; servidores infor-

máticos; hardware para ligação a redes informáticas 

e de telecomunicações; adaptadores, comutadores, 

dispositivos de encaminhamento e centrais de redes 

informáticas; modems e cartões e dispositivos de co-

municação 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 compactos; aparelhos de teleco-

municações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel, acessórios para telemóveis; 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); monitores de cris-

tais 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 

electrónicos; cartões bancários, de crédito, de débito, 

de pagamento, de crédito, telefónicos e de identifica-

ção codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; software e software de 

aplicações, descarregável; leitores de livros electró-

nicos; cartuchos de toner (vazios) para impressoras e 

fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; 

dispositivos para videovigilâncias de bebés; para-sóis 

para objectivas; cartões de acesso codificados; óculos 

3D; cartões de memória para máquinas de videojogos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191957

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, de aquacultura, 

hortícolas e silvícolas em bruto e não processados; 

grãos e sementes em bruto e não processados; frutos 

e legumes frescos, ervas frescas; plantas e flores na-

turais; bolbos, plântulas e sementes para plantar; ani-

mais vivos; alimentos e bebidas para animais; malte; 

algas frescas; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191958

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; preparações para a produção 

de cerveja; águas minerais e gasosas e outras bebidas 

não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xa-

ropes e outras preparações para bebidas; sumos vege-

tais e bebidas vegetais; refrigerantes [bebidas]; bebidas 

não-alcoólicas contendo colagénio; águas [bebidas]; 

tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191959

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de infor-

mações de vendas, empresas, publicidade e promoções 

através de uma rede informática global e através da 

Internet; apresentação de produtos nos meios de co-

municação, para fins de venda a retalho; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

sarial relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; leilões através da Internet; assistência empresarial 

relacionada com a facilitação de transacções comer-

ciais através de redes informáticas locais e globais; es-

tudos de mercado e serviços de consultoria empresa-

rial; serviços de consultadoria empresarial relaciona-

dos com a facilitação da realização de negócios através 

de redes informáticas locais e globais localizando e 

prestando referências para a entrega de uma ampla va-

riedade de actividades e produtos e serviços de consu-

mo; serviços de administração comercial para o pro-

cessamento de vendas feitas através da Internet; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de vendas, 

negócios comerciais e de informações promocionais; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; 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 empresarial na área da dis-

ponibilização de conhecimento relacionado com a 

web; serviços de consultadoria na área da colaboração 

on-line e tecnologias de colaboração (negócio ou co-

mercial); serviços de consultadoria nas áreas de ven-

das e marketing; serviços de gestão de projectos co-

merciais; serviços de gestão de projectos comerciais 

relacionados com o desenvolvimento, preparação, or-

ganização, produção, gravação, monitorização e segui-

mento de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

divulgação de informação empresarial de bens e servi-
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ços de terceiros através de redes informáticas locais e 

globais; serviços de consultoria empresarial relaciona-

dos com o fornecimento de um web site numa rede in-

formática global através do qual terceiros podem ofe-

recer e procurar bens e serviços, colocar, determinar o 

estado de potenciais clientes e de encomendas e de 

concretizá-las, celebrar contratos e desenvolver tran-

sacções comerciais; prestação de serviços de encomen-

das informatizadas on-line; organização, exploração e 

supervisão de planos de fidelização e incentivo; servi-

ços de publicidade prestados através da internet; pro-

dução de publicidade televisiva e radiofónica; venda 

em hasta pública [leilão]; organização de feiras para 

fins comerciais; sondagem de opinião; processamento 

de dados; serviços de agências de publicidade; serviços 

de publicidade para terceiros; publicidade de bens e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e globais; aluguer de espaços publicitários em 

meios de comunicação; serviços de promoção de 

marketing; publicação de materiais de publicidade; 

aluguer de stands de vendas; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); marketing de imóveis 

disponíveis; disseminação de materiais de publicidade, 

actualização de materiais de publicidade, compilação 

de publicidade para uso em páginas web na Internet; 

aluguer de espaços publicitários; a reunião, para o be-

nefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionar e adquirir comoda-

mente esses produtos a partir de um website  de 

produtos generalizados na Internet e num ponto de 

venda por grosso; a reunião, para o benefício de tercei-

ros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes visionar e adquirir comodamente esses produ-

tos a partir de um catálogo de produtos generalizados 

através de encomendas postais ou por meio de teleco-

municações; a reunião, para o benefício de terceiros, 

de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes 

visionar e adquirir comodamente esses produtos a par-

tir de pontos de venda a retalho; venda a retalho e por 

grosso de semicondutores, circuitos de memória inte-

grada semicondutoras, chips de memória semicondu-

tores, controladores de memória semicondutoras, cir-

cuitos integrados de memória semicondutores, chips 

processadores semicondutores, processadores semi-

condutores, microcontroladores, unidades (electróni-

cas) microcontroladores, chips [circuitos integrados], 

chips de computador, unidades centrais de processamento 

(CPU), chipes de computador RISC-V (computação 

de conjunto de instruções reduzida - cinco) e unidades 

centrais de processamento (CPU), chips de computa-

dor e unidades centrais de processamento com conjun-

tos de instruções, telefones, conjuntos portáteis para 

telemóvel, acessórios para telemóveis, produtos elec-

trónicos e 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, 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, máquinas e máquinas-ferramentas, 

cutelaria, lâminas e ferramentas manuais, computado-

res, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos 

eléctricos, instrumentos fotográficos, cinematográficos 

e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instru-

mentos cirúrgicos e médicos, aparelhos de iluminação, 

de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, 

de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distri-

buição de água e instalações sanitárias, veículos, ar-

mas de fogo, pirotecnia, objectos em prata, instrumen-

tos de relojoaria e cronométricos, instrumentos de 

música, revistas, cartões, produtos de papel e de car-

tão, imagens, máquinas de escrever e artigos de escri-

tório, materiais de embalagem, borrachas e matérias 

plásticas para uso no fabrico, substâncias para embalar 

e isolar, couro e imitações do couro produtos nestas 

matérias, bolsas de mão, bolsas, carteiras, pastas em 

couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espelhos, cor-

das, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, 

cabides para vestuário, esteiras de mesa, artigos 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 legumes em conser-

va, secos e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas 

[molhos], ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras para 

a alimentação, preparações de frutos oleaginosos, fru-

tos oleaginosos secos, algas comestíveis (conserva, se-

cos ou cozidos), algas [condimentos], algas frescas, ba-
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tatas fritas e batatas onduladas, rolinhos de ovo, aveia 

moída, snacks, confeitaria, temperos, chá com leite 

(bebida de chá), produtos de frutos secos, frutos enla-

tados, carne e mariscos enlatados, legumes enlatados, 

azeite, leite em pó, chá com leite (com predominância 

de leite), refrigerantes [bebidas], vinho, aguardente de 

arroz Japonesa (saké) [licor], vinhos de fruta, vinhos 

espumantes, 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, produtos flo-

rais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; distri-

buição de material publicitário [folhetos, prospetos, 

impressos, amostras]; serviços de agências de compra 

e venda para terceiros; selecção de produtos e aquisi-

ção de produtos por conta de indivíduos e empresas; 

serviços de encomendas para terceiros; serviços reta-

lhistas de grande armazém; serviços de venda a reta-

lho em supermercados; serviços de secretariado; orga-

nização de exposições com fins comerciais ou de publi-

cidade; organização de desfiles de moda com fins co-

merciais; organização de desfiles de moda para fins de 

promoção; serviços de assistência empresarial relacio-

nados com a compilação e aluguer de listas e correio; 

investigações em negócios comerciais; serviços de refe-

rências comerciais e de colocação de pessoal; serviços 

de agências de despacho alfandegário (serviços de 

agências de importação-exportação); serviços de agên-

cias de importação-exportação internacionais; servi-

ços de agências para a subscrição de jornais; reprodu-

ção de documentos; transcrição de comunicações (in-

cluindo a escrita em papel stencil [papel para mimeó-

grafo]); aluguer de equipamento de escritório; gestão 

do relacionamento com clientes; gestão de empresas 

em relação a comércio electrónico; gestão e adminis-

tração de empresas de empresas em relação a comércio 

electrónico; contabilidade; serviços de contabilidade; 

serviços de resposta telefónica (para assinantes ausen-

tes) ; serviços de resposta telefónica (para terceiros); 

gestão de pessoal; serviços de beneficência, nomeada-

mente a administração de negócios relacionados com a 

organização e a realização de projectos de programas 

de voluntariado e de serviços comunitários; adminis-

tração comercial do licenciamento de produtos e servi-

ços para terceiros; serviços de consultadoria em maté-

ria de gestão corporativa; serviços de intermediação 

comercial; gestão de negócios comerciais para presta-

dores de serviços em regime de freelance; negociação 

e conclusão de transações comerciais para terceiros; 

serviços de gestão de projectos comerciais para projec-

tos de construção; fornecimento de informações de 

negócios; fornecimento de informação estatística em-

presarial; fornecimento de informações em matéria de 

contactos comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; serviços de consul-

tadoria, informação e assessoria em relação aos servi-

ços acima mencionados; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191960

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

pesquisa e desenvolvimento relacionado com semicon-

dutores, circuitos integrados semicondutores, chips de 

memória semicondutores, controladores de memória 

semicondutoras, circuitos integrados de memória se-

micondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

unidades (electrónicas) microcontroladores, micro-

controladores de baixa tensão, chips [circuitos inte-

grados], chips de computador, unidades centrais de 

processamento (CPU), chips de computador RISC-V 

e unidades centrais de processamento, chips de com-

putador e unidades centrais de processamento com 

conjuntos de instruções; software como serviço [SaaS]; 

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 
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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; concepção, de-

senvolvimento e actualização de software de jogos de 

computador e de vídeo; design de sistemas de compu-

tador; 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 informá-

ticos relacionados com a procura personalizável 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 teste e avaliação; 

serviços de arquitectura e design; design de interiores 

de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços in-

formáticos; serviços de informação de redes, nomea-

damente, prestação de informação técnica relacionada 

com computadores e redes na área de negócios co-

merciais e comércio electrónico; fornecimento de pro-

gramas de gestão de riscos de segurança informática; 

serviços de informação, conhecimento, e testes em ma-

téria de segurança informática; serviços de garantia de 

qualidade; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e a preparação 

de relatórios em relação sobre as mesmas; serviços de 

segurança para o controle de acesso a computadores, 

redes electrónicas e bases de dados; serviços de segu-

rança de serviços de transmissão de dados e transac-

ções através de redes informáticas; 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 informações na área da Internet, rede 

informática mundial e segurança de redes de comuni-

cação informatizadas e transmissão segura de dados e 

informação; serviços de consultadoria na área da In-

ternet, rede informática mundial e segurança de redes 

de comunicação informatizadas, serviços de segurança 

informática; serviços de autenticação para segurança 

informática; reconhecimento on-line de assinaturas 

electrónicas; backup externo de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; serviços de cartografia; computação 

em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento em 

nuvem; prestação de utilização temporária de software 

não-descarregável em nuvem e software de computa-

ção em nuvem; armazenamento electrónico de dados; 

fornecimento de sistemas informáticos virtuais e am-

bientes informáticos virtuais através de computação 

em nuvem; aluguer de software de entretenimento; 

provisão online de software informático não descar-

regável e aplicações informáticas para a difusão de 

materiais de áudio, materiais de vídeo, vídeos, música 

e imagens; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191961

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 
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para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões 

de ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mer-

gulho e natação, luvas para mergulho, aparelhos de 

respiração para a natação subaquática; programas de 

computador; software informático sob a forma de uma 

aplicação para dispositivos móveis e computadores; 

software de aplicações para utilização em dispositivos 

móveis; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autenti-

cação; software fornecido através da Internet; publi-

cações electrónicas on-line (descarregáveis a partir da 

Internet ou de uma rede informática ou de uma base 

de dados informática); software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, áu-

dio, imagens e gráficos 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 transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; aplicações informá-

ticas para a difusão de materiais de áudio, materiais 

de vídeo, vídeos, música e imagens; dispositivos para 

streaming de suportes digitais; software descarregá-

vel para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação em 

nuvem descarregável; software descarregável baseado em 

computação em nuvem; software informático; software 

informático (incluindo software descarregável a partir 

da Internet); música digital (descarregável a partir da 

Internet); jogos, imagens, películas cinematográficas, 

filmes e música descarregáveis; programas e software 

informático, electrónico e de videojogos (incluindo 

software descarregável a partir da Internet); software 

de jogo de tabuleiro de computador; software de jogos 

de computador para download; software de jogos de 

computador, gravados; programas de jogos de vídeo; 

publicações electrónicas descarregáveis sob a forma de 

revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas técnicas, 

materiais informativos, manuais de instruções no do-

mínio de negócios comerciais, comércio electrónico, 

tecnologias de informação, computação em nuvem, 

telecomunicações, Internet, formação em negócios 

comerciais e comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, vendas, marketing e finanças; semicondu-

tores; circuitos integrados semicondutores; chips de 

memória semicondutores; controladores de memória 

semicondutoras; circuitos de memória integrada se-

micondutoras; chips processadores semicondutores; 

processadores semicondutores; microcontroladores; 

unidades (electrónicas) microcontroladores; microcon-

troladores de baixa tensão; chips [circuitos integrados]; 

chips de computador; unidades centrais de processa-

mento (CPU); chips de computador RISC-V e unida-

des centrais de processamento; chips de computador 

e unidades centrais de processamento com conjuntos 

de instruções; periféricos informáticos; computadores 

portáteis (notebooks); computadores portáteis (lap-

tops), computadores portáteis; computadores portáteis; 

computadores tablet; assistentes pessoais digitais; lei-

tores multimédia portáteis; telemóveis; smartphones; 

câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; 

estações de trabalho informáticas; servidores infor-

máticos; hardware para ligação a redes informáticas 

e de telecomunicações; adaptadores, comutadores, 

dispositivos de encaminhamento e centrais de redes 

informáticas; modems e cartões e dispositivos de co-

municação 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 compactos; aparelhos de teleco-

municações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel, acessórios para telemóveis; 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); monitores de cris-

tais 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 

electrónicos; cartões bancários, de crédito, de débito, 

de pagamento, de crédito, telefónicos e de identifica-



N.º 7 — 16-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3363

ção codificados ou magnéticos; caixas automáticas, 

distribuidores de dinheiro; software e software de 

aplicações, descarregável; leitores de livros electró-

nicos; cartuchos de toner (vazios) para impressoras e 

fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; 

dispositivos para videovigilâncias de bebés; para-sóis 

para objectivas; cartões de acesso codificados; óculos 

3D; cartões de memória para máquinas de videojogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191964

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, de aquacultura, 

hortícolas e silvícolas em bruto e não processados; 

grãos e sementes em bruto e não processados; frutos 

e legumes frescos, ervas frescas; plantas e flores na-

turais; bolbos, plântulas e sementes para plantar; ani-

mais vivos; alimentos e bebidas para animais; malte; 

algas frescas; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191965

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; preparações para a produção 

de cerveja; águas minerais e gasosas e outras bebidas 

não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xa-

ropes e outras preparações para bebidas; sumos vege-

tais e bebidas vegetais; refrigerantes [bebidas]; bebidas 

não-alcoólicas contendo colagénio; águas [bebidas]; 

tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191966

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços de transacções on-line relacionados com lei-

lões electrónicos e prestação de avaliações comerciais 

em relativo àqueles; serviços de venda a retalho em li-

nha de produtos de consumo; fornecimento de infor-

mações de vendas, empresas, publicidade e promoções 

através de uma rede informática global e através da 

Internet; apresentação de produtos nos meios de co-

municação, para fins de venda a retalho; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

sarial relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; leilões através da Internet; assistência empresarial 

relacionada com a facilitação de transacções comer-

ciais através de redes informáticas locais e globais; es-

tudos de mercado e serviços de consultoria empresa-

rial; serviços de consultadoria empresarial relaciona-

dos com a facilitação da realização de negócios através 

de redes informáticas locais e globais localizando e 

prestando referências para a entrega de uma ampla va-

riedade de actividades e produtos e serviços de consu-

mo; serviços de administração comercial para o pro-

cessamento de vendas feitas através da Internet; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de vendas, 

negócios comerciais e de informações promocionais; 

actualização e manutenção de dados em bases de da-

dos informáticas; optimização de motores de busca; 

optimização de tráfego de websites; 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; 
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serviços de consultadoria empresarial na área da dis-

ponibilização de conhecimento relacionado com a 

web; serviços de consultadoria na área da colaboração 

on-line e tecnologias de colaboração (negócio ou co-

mercial); serviços de consultadoria nas áreas de ven-

das e marketing; serviços de gestão de projectos co-

merciais; serviços de gestão de projectos comerciais 

relacionados com o desenvolvimento, preparação, or-

ganização, produção, gravação, monitorização e segui-

mento de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

divulgação de informação empresarial de bens e servi-

ços de terceiros através de redes informáticas locais e 

globais; serviços de consultoria empresarial relaciona-

dos com o fornecimento de um web site numa rede in-

formática global através do qual terceiros podem ofe-

recer e procurar bens e serviços, colocar, determinar o 

estado de potenciais clientes e de encomendas e de 

concretizá-las, celebrar contratos e desenvolver tran-

sacções comerciais; prestação de serviços de encomen-

das informatizadas on-line; organização, exploração e 

supervisão de planos de fidelização e incentivo; servi-

ços de publicidade prestados através da internet; pro-

dução de publicidade televisiva e radiofónica; venda 

em hasta pública [leilão]; organização de feiras para 

fins comerciais; sondagem de opinião; processamento 

de dados; serviços de agências de publicidade; serviços 

de publicidade para terceiros; publicidade de bens e 

serviços de terceiros através de redes informáticas lo-

cais e globais; aluguer de espaços publicitários em 

meios de comunicação; serviços de promoção de 

marketing; publicação de materiais de publicidade; 

aluguer de stands de vendas; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); marketing de imóveis 

disponíveis; disseminação de materiais de publicidade, 

actualização de materiais de publicidade, compilação 

de publicidade para uso em páginas web na Internet; 

aluguer de espaços publicitários; a reunião, para o be-

nefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo aos clientes visionar e adquirir comoda-

mente esses produtos a partir de um website  de 

produtos generalizados na Internet e num ponto de 

venda por grosso; a reunião, para o benefício de tercei-

ros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

clientes visionar e adquirir comodamente esses produ-

tos a partir de um catálogo de produtos generalizados 

através de encomendas postais ou por meio de telecomunica-

ções; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma 

variedade de produtos, permitindo aos clientes visio-

nar e adquirir comodamente esses produtos a partir de 

pontos de venda a retalho; venda a retalho e por gros-

so de semicondutores, circuitos de memória integrada 

semicondutoras, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

integrados de memória semicondutores, chips proces-

sadores semicondutores, processadores semiconduto-

res, microcontroladores, unidades (electrónicas) mi-

crocontroladores, chips [circuitos integrados], chips de 

computador, unidades centrais de processamento 

(CPU), chipes de computador RISC-V (computação 

de conjunto de instruções reduzida - cinco) e unidades 

centrais de processamento (CPU), chips de computa-

dor e unidades centrais de processamento com conjun-

tos de instruções, telefones, conjuntos portáteis para 

telemóvel, acessórios para telemóveis, produtos elec-

trónicos e 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, 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, máquinas e máquinas-ferramentas, 

cutelaria, lâminas e ferramentas manuais, computado-

res, máquinas de calcular, aparelhos e instrumentos 

eléctricos, instrumentos fotográficos, cinematográficos 

e ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instru-

mentos cirúrgicos e médicos, aparelhos de iluminação, 

de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, 

de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distri-

buição de água e instalações sanitárias, veículos, ar-

mas de fogo, pirotecnia, objectos em prata, instrumen-

tos de relojoaria e cronométricos, instrumentos de 

música, revistas, cartões, produtos de papel e de car-

tão, imagens, máquinas de escrever e artigos de escri-

tório, materiais de embalagem, borrachas e matérias 

plásticas para uso no fabrico, substâncias para embalar 

e isolar, couro e imitações do couro produtos nestas 
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matérias, bolsas de mão, bolsas, carteiras, pastas em 

couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espelhos, cor-

das, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, 

cabides para vestuário, esteiras de mesa, artigos 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 legumes em conser-

va, secos e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas 

[molhos], ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras para 

a alimentação, preparações de frutos oleaginosos, fru-

tos oleaginosos secos, algas comestíveis (conserva, se-

cos ou cozidos), algas [condimentos], algas frescas, ba-

tatas fritas e batatas onduladas, rolinhos de ovo, aveia 

moída, snacks, confeitaria, temperos, chá com leite 

(bebida de chá), produtos de frutos secos, frutos enla-

tados, carne e mariscos enlatados, legumes enlatados, 

azeite, leite em pó, chá com leite (com predominância 

de leite), refrigerantes [bebidas], vinho, aguardente de 

arroz Japonesa (saké) [licor], vinhos de fruta, vinhos 

espumantes, 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, produtos flo-

rais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; distri-

buição de material publicitário [folhetos, prospetos, 

impressos, amostras]; serviços de agências de compra 

e venda para terceiros; selecção de produtos e aquisi-

ção de produtos por conta de indivíduos e empresas; 

serviços de encomendas para terceiros; serviços reta-

lhistas de grande armazém; serviços de venda a reta-

lho em supermercados; serviços de secretariado; orga-

nização de exposições com fins comerciais ou de publi-

cidade; organização de desfiles de moda com fins co-

merciais; organização de desfiles de moda para fins de 

promoção; serviços de assistência empresarial relacio-

nados com a compilação e aluguer de listas e correio; 

investigações em negócios comerciais; serviços de refe-

rências comerciais e de colocação de pessoal; serviços 

de agências de despacho alfandegário (serviços de 

agências de importação-exportação); serviços de agên-

cias de importação-exportação internacionais; servi-

ços de agências para a subscrição de jornais; reprodu-

ção de documentos; transcrição de comunicações (in-

cluindo a escrita em papel stencil [papel para mimeó-

grafo]); aluguer de equipamento de escritório; gestão 

do relacionamento com clientes; gestão de empresas 

em relação a comércio electrónico; gestão e adminis-

tração de empresas de empresas em relação a comércio 

electrónico; contabilidade; serviços de contabilidade; 

serviços de resposta telefónica (para assinantes ausen-

tes) ; serviços de resposta telefónica (para terceiros); 

gestão de pessoal; serviços de beneficência, nomeada-

mente a administração de negócios relacionados com a 

organização e a realização de projectos de programas 

de voluntariado e de serviços comunitários; adminis-

tração comercial do licenciamento de produtos e servi-

ços para terceiros; serviços de consultadoria em maté-

ria de gestão corporativa; serviços de intermediação 

comercial; gestão de negócios comerciais para presta-

dores de serviços em regime de freelance; negociação 

e conclusão de transações comerciais para terceiros; 

serviços de gestão de projectos comerciais para projec-

tos de construção; fornecimento de informações de 

negócios; fornecimento de informação estatística em-

presarial; fornecimento de informações em matéria de 

contactos comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; serviços de consul-

tadoria, informação e assessoria em relação aos servi-

ços acima mencionados; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191967

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos, serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

pesquisa e desenvolvimento relacionado com semicon-

dutores, circuitos integrados semicondutores, chips de 

memória semicondutores, controladores de memória 

semicondutoras, circuitos integrados de memória se-

micondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

unidades (electrónicas) microcontroladores, micro-

controladores de baixa tensão, chips [circuitos inte-

grados], chips de computador, unidades centrais de 

processamento (CPU), chips de computador RISC-V 

e unidades centrais de processamento, chips de com-

putador e unidades centrais de processamento com 

conjuntos de instruções; software como serviço [SaaS]; 
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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; concepção, de-

senvolvimento e actualização de software de jogos de 

computador e de vídeo; design de sistemas de compu-

tador; 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 informá-

ticos relacionados com a procura personalizável 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 teste e avaliação; 

serviços de arquitectura e design; design de interiores 

de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços in-

formáticos; serviços de informação de redes, nomea-

damente, prestação de informação técnica relacionada 

com computadores e redes na área de negócios co-

merciais e comércio electrónico; fornecimento de pro-

gramas de gestão de riscos de segurança informática; 

serviços de informação, conhecimento, e testes em ma-

téria de segurança informática; serviços de garantia de 

qualidade; serviços informáticos relacionados com a 

certificação de transacções comerciais e a preparação 

de relatórios em relação sobre as mesmas; serviços de 

segurança para o controle de acesso a computadores, 

redes electrónicas e bases de dados; serviços de segu-

rança de serviços de transmissão de dados e transac-

ções através de redes informáticas; 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 informações na área da Internet, rede 

informática mundial e segurança de redes de comuni-

cação informatizadas e transmissão segura de dados e 

informação; serviços de consultadoria na área da In-

ternet, rede informática mundial e segurança de redes 

de comunicação informatizadas, serviços de segurança 

informática; serviços de autenticação para segurança 

informática; reconhecimento on-line de assinaturas 

electrónicas; backup externo de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; serviços de cartografia; computação 

em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento em 

nuvem; prestação de utilização temporária de software 

não-descarregável em nuvem e software de computa-

ção em nuvem; armazenamento electrónico de dados; 

fornecimento de sistemas informáticos virtuais e am-

bientes informáticos virtuais através de computação 

em nuvem; aluguer de software de entretenimento; 

provisão online de software informático não descar-

regável e aplicações informáticas para a difusão de 

materiais de áudio, materiais de vídeo, vídeos, música 

e imagens; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191969

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 2

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191970

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 5

504

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Ser v iços : 

理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191971

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 5

504

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Ser v iços : 

理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191972

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Lemon Inc.

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

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

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; software 

informático de aplicação; software de aplicações in-

formáticas; programas de computador descarregáveis; 

software de jogos; software informático de entrete-

nimento interactivo para download para jogos de ví-

deo; programas de jogos de vídeo; software de jogos 

electrónicos; software de jogos interactivos; software 

para jogos de realidade virtual; software para jogos de 

realidade aumentada; software multimédia interativo 

para jogos; hardware para jogos e jogos de fortuna e 

azar; auscultadores para jogos de realidade virtual; 

programas de jogos de computador gravados; auricu-

lares de jogo para uso com jogos de vídeo; hardware 

informático; periféricos adaptados para uso com com-

putadores; coberturas para telefones inteligentes, com-

putadores tablets; tapetes para ratos de computador; 

artigos ópticos; auriculares; auscultadores; teclados de 

computador; cartões electrónicos para uso com jogos 

de computador; altifalantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191973

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Lemon Inc.

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

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

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de jogos; fornecimento e dis-

tribuição de jogos de vídeo; serviços de jogo prestados 

online a partir de uma rede de computadores; serviços 

de jogos eletrónicos fornecidos através da internet ou 

outras redes de comunicações; serviços de entreteni-

mento de videojogos; serviços de salões de jogos de 

arcadas; serviços de divertimento; fornecimento de in-

formações relacionadas com entretenimento; aluguer 

de equipamento de jogos; disponibilização de vídeos 

online, não descarregáveis; organização de competi-

ções [educação ou divertimento]; organização de com-

petições no domínio dos jogos eletrónicos; disponibili-

zação na internet de jogos on-line não descarregáveis; 

serviços de entretenimento online na área dos con-

cursos; serviços de entretenimento online na área dos 

campeonatos de jogos, ligas desportivas de fantasia e 

and concursos de televisão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191979

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software para jogos de realidade au-

mentada descarregável; publicações electrónicas des-

carregáveis, nomeadamente, banda desenhada, roman-

ces gráficos, revistas, manuais, e boletins informativos 

em áreas de entretenimento e jogos de vídeo; software 

de jogos e vídeo descarregáveis; artigos virtuais des-

carregáveis, nomeadamente, programas de software de 

computador apresentando recursos no jogo, tokens e 

moeda virtual para utilização em jogos de vídeo e em 

mundos virtuais online; software informático descar-

regável apresentando moeda virtual, nomeadamente, 

programas de computador apresentando tokens e 

moedas em jogos para uso em redes online e jogos de 

vídeo móveis; software para jogos de realidade virtual 

descarregável; auriculares; auscultadores para uso com 

computadores; programas de jogos de vídeo interacti-

vos multimédia; cartões presente codificados magneti-

camente; software para jogos de realidade aumentada 

gravados; software para jogos de vídeo gravados; 

software para jogos de realidade virtual gravados; al-

tifalantes; cartuchos de jogos de vídeo; discos de jogos 

de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191980

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bolsas de transporte multiusos; sacos 

de desporto; mochilas [com duas alças]; bolsas de cin-

tura; sacos para livros; pastas [maletas]; porta-cartões 

de visita; estojos de transporte; bolsas; coleiras para 

animais; sacos para cosméticos vendidos vazios; ves-

tuário para animais; sacos de tiracolo; sacos de fechar 

com cordão; sacos de equipamento [com formato ci-

líndrico]; bolsas de cintura; sacos de mão; estojos para 

chaves [marroquinaria]; conjunto de malas; trelas para 

animais; malas para uso em viagem; etiquetas para ba-

gagem; sacos de estafeta; guarda-sol [sombrinhas]; car-

teiras de bolso; bolsas; sacos de trazer a tiracolo; sacos 

para produtos de toilette vendidos vazios; sacos de 

viagem; baús [bagagem]; chapéus-de-chuva; bolsas de 

cintura; carteiras em correntes (não sendo de metais 

preciosos); carteiras de bolso; sacos com braceletes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191981

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Bandanas [lenços para pescoço]; cintos 

[vestuário]; bonés de basebol; bonés em malha; botas; 

vestuário; casacos; fatos de fantasia para jogos de in-

terpretação de personagens; vestidos; calçado; luvas; 

fatos para o Dia das Bruxas; chapéus; chapelaria; sweatshirts 

com capu z; vestuár io i n fant i l (bebés); casacos 
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curtos (vestuário); roupa de usar por casa; ceroulas; 

camisolas [pullovers]; vestuário para a chuva; sandá-

lias; cachecóis; camisas; sapatos; calções; saias; roupa 

de noite; calças de fato de treino; camisolas de treino; 

camisas de treino; fatos de banho; t-shirts; collants; 

tops (vestuário); fatos de treino; roupa interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191983

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de passeios em parques 

de diversões (entretenimento); serviços de parques de 

diversões; serviços de entretenimento relacionado com 

a produção e apresentação de espectáculos ao vivo; 

fornecimento de jogos de realidade aumentada online 

não descarregável; fornecimento de informação online 

não descarregável sobre entretenimento; fornecimento 

de informação não descarregável online sobre jogos de 

vídeo; fornecimento banda desenhada, estórias curtas, 

e romances ilustrados online não descarregáveis; for-

necimento de clips de vídeo e outros conteúdos multi-

média digital online não descarregável; fornecimento 

de jogos de vídeo não descarregável; fornecimento de 

jogos de realidade virtual não descarregável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191990

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267 邨

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191991

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191995

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTI-

CAL HOLDINGS CO., LTD.

  Endereço : 45

 45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

綫

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191996

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTI-

CAL HOLDINGS CO., LTD.

  Endereço : 45

 45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191997

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTI-

CAL HOLDINGS CO., LTD.

  Endereço : 45

 45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191998

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : PEARL LAKE GLOBAL LIMI-

TED

  Endereço : 

2 VG1110

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, Virgin Islands (British)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191999

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 NABRIVA THERAPEUTICS US, INC.

  Endereço : 19034

414 120

 414 Commerce Drive, Suite 120, Fort Washington, PA 

19034, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192000

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 NABRIVA THERAPEUTICS US, INC.

  Endereço : 19034

414 120

 414 Commerce Drive, Suite 120, Fort Washington, PA 

19034, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192001

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 NABRIVA THERAPEUTICS US, INC.

  Endereço : 19034

414 120

 414 Commerce Drive, Suite 120, Fort Washington, PA 

19034, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192002

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192003

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192004

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 Guangdong Gedeng Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

12 B 606

 No. 606, 6F, Building B, No. 12, Lvtian Road, North 

Area Community, Daliang Street, Shunde District, 

Foshan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192005

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 Guangdong Gedeng Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

12 B 606

 No. 606, 6F, Building B, No. 12, Lvtian Road, North 

Area Community, Daliang Street, Shunde District, 

Foshan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192006

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabonetes; per-

fumaria; óleos essenciais; preparações para os cuida-

dos do corpo e da beleza; dentífricos; desodorizantes 

pessoais; perfumes; água-de-colónia; água-de-per-

fume; água-de-toilette; preparações cosméticas para 

depois de barbear; champôs; cosméticos; produtos de 

maquilhagem; sombras para os olhos; mascara para 

pestanas; maquilhagem para os olhos; batons; brilhos 

para os lábios; bálsamos para os lábios não medicinais; 

lápis para delinear os lábios; maquilhagem; pós cosmé-

ticos para o rosto; blushes; pós compactos para maqui-

lhagem; produtos de limpeza cosméticos; preparações 

para remoção da maquilhagem; produtos cosméticos 

para os cuidados da pele; cremes para a pele; loções 

para uso cosmético; máscaras cosméticas; loções para 

o corpo; óleos corporais; gel para o corpo para uso 

cosmético; preparações esfoliantes corporais e faciais; 

preparações para barbear; preparações cosméticas 

para os cuidados depois de barbear; loções para depois 

de barbear; preparações não medicinais para o banho; 

cristais (cosméticos) para o banho; espumas para o ba-

nho; géis de banho; óleos de massagem; vernizes para 

as unhas; preparações cosméticas para os cuidados das 

unhas; preparações cosméticas para proteção solar; 

protetores solares de ecrã total; pomadas para calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192007

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas manuais; cutelaria; garfos 

e colheres; navalhas; talheres; talheres de mesa; talhe-

res para salada; talheres de servir; facas; talheres de 

prata [facas, garfos e colheres].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192008

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

óticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de 

controlo (supervisão), de salvamento e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para a condução, comutação, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo da 

eletricidade; aparelhos para o registo, a transmissão ou 
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a reprodução do som ou das imagens; suportes magné-

ticos de dados, discos de gravação; mecanismos para 

aparelhos operados por moedas; caixas registadoras; 

máquinas de calcular; equipamento de processamen-

to de dados; computadores; extintores de incêndio; 

óculos, armações para óculos, hastes para óculos, 

lentes para óculos, lentes óticas, óculos de sol, óculos 

de proteção para desporto, óculos de proteção contra 

acidentes, acessórios para óculos, estojos para ócu-

los, estojos, estojos de couro e bolsas de couro feitos 

sob medida para equipamentos de processamento de 

dados, especialmente para telefones móveis, computa-

dores portáteis (notebooks) / computadores portáteis 

(laptops), telefones inteligentes; binóculos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192017

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabonetes; per-

fumaria; óleos essenciais; preparações para os cuida-

dos do corpo e da beleza; dentífricos; desodorizantes 

pessoais; perfumes; água-de-colónia; água-de-per-

fume; água-de-toilette; preparações cosméticas para 

depois de barbear; champôs; cosméticos; produtos de 

maquilhagem; sombras para os olhos; máscara para 

pestanas; maquilhagem para os olhos; batons; brilhos 

para os lábios; bálsamos para os lábios não medicinais; 

lápis para delinear os lábios; maquilhagem; pós cosmé-

ticos para o rosto; blushes; pós compactos para maqui-

lhagem; produtos de limpeza cosméticos; preparações 

para remoção da maquilhagem; produtos cosméticos 

para os cuidados da pele; cremes para a pele; loções 

para uso cosmético; máscaras cosméticas; loções para 

o corpo; óleos corporais; gel para o corpo para uso 

cosmético; preparações esfoliantes corporais e faciais; 

preparações para barbear; preparações cosméticas 

para os cuidados depois de barbear; loções para depois 

de barbear; preparações não medicinais para o banho; 

cristais (cosméticos) para o banho; espumas para o ba-

nho; géis de banho; óleos de massagem; vernizes para 

as unhas; preparações cosméticas para os cuidados das 

unhas; preparações cosméticas para proteção solar; 

protetores solares de ecrã total; pomadas para calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2

[210]  N.º : N/192018

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas manuais; cutelaria; garfos 

e colheres; navalhas; talheres; talheres de mesa; talhe-

res para salada; talheres de servir; facas; talheres de 

prata [facas, garfos e colheres].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2

[210]  N.º : N/192019

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

óticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de 

controlo (supervisão), de salvamento e de ensino; apa-
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relhos e instrumentos para a condução, comutação, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo da 

eletricidade; aparelhos para o registo, a transmissão ou 

a reprodução do som ou das imagens; suportes magné-

ticos de dados, discos de gravação; mecanismos para 

aparelhos operados por moedas; caixas registadoras; 

máquinas de calcular; equipamento de processamen-

to de dados; computadores; extintores de incêndio; 

óculos, armações para óculos, hastes para óculos, 

lentes para óculos, lentes óticas, óculos de sol, óculos 

de proteção para desporto, óculos de proteção contra 

acidentes, acessórios para óculos, estojos para ócu-

los, estojos, estojos de couro e bolsas de couro feitos 

sob medida para equipamentos de processamento de 

dados, especialmente para telefones móveis, computa-

dores portáteis (notebooks) / computadores portáteis 

(laptops), telefones inteligentes; binóculos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2

[210]  N.º : N/192028

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192029

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[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/192030

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-
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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/192031

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[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/192032

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-
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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/192033

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[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/192034

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 
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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 : 

[591]  Cores de marca : Verde, castanho e branco.

[210]  N.º : N/192035

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[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 : 

[591]  Cores de marca : Verde, castanho e branco.

[210]  N.º : N/192036

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[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  
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e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192037

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[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/192038

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[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; 
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serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, castanho e branco.

[210]  N.º : N/192039

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[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.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, castanho e branco.

[210]  N.º : N/192040

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 YAO FER BIOLOGICAL TECHNOLOGY INTER-

NATIONAL MANAGEMENT LIMITED

  Endereço : 336-342

19 A F5

 F5, The19th Floor of A Block, Centro Commerical 

Cheng Feng, No. 336 -342 , Alameda Dr. Carlos 

D Assumpção, 999078, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

DNA RNA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192041

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

227

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192042

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

227

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192043

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

227

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192044

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

227

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192045

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

227

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192046

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 25

2510

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192047

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Eisai R&D Management Co., Ltd.

  Endereço : 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-

-ku, Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192048

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 Beijing Zhongniang International Wines & Spirits Co., 

Ltd.

  Endereço : 

58 8 2

 Second Floor, Building 8, Jinghaiwulu Complex 58, 

Beijing Economic and Technological Development 

Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192053

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192054

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192055

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192056

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192068

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : SUN SHUN FUK FOODS CO. 

LTD.

  Endereço : 5 Fl., Sun Shun Fuk Centre, 12-18 

Wang Yip St South, Yuen Long, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Arroz, massa, temperos, café, chá, ca-

cau, açúcar, tapioca, sagú, café artificial, farinha e pre-

parados à base de cereais, pão, artigos de pastelaria e 

artigos de confeitaria, gelados, mel, melaço, levedura, 

fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (con-

dimentos), especiarias, bolinhos recheados cozidos a 

vapor (dumplings), carcaças.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/192075

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 CHAN PUI

  Endereço : Rua Coronel Mesquita No.4 Edf Fung 

King 2/A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192076

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 CHAN PUI

  Endereço : Rua Coronel Mesquita No.4 Edf Fung 

King 2/A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192078

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 FUNG SHING COMPANY LIMITED

  Endereço : 275 904

 Room 904, Loon Kee Building, 275 Des Voeux Road 

Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192079

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 AADT Group Limited

  Endereço : 26-38

23 12B

 Unit 12B, 23/F., Hoover Industrial Building, No. 26-38 

Kwai Cheong Road, Kwai Chung N.T., 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/192080

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Legumes secos; saladas preparadas; 

legumes pré-cortados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192081

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Legumes, frescos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192082

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : CHINA KWEICHOW MOUTAI 

DISTILLERY (GROUP) CO., LTD.

  Endereço : No. 4 East Mountain Lane, East Road 

Of Outside Loop, Guiyang City, Guizhou Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Demonstração de produtos; publici-

dade; agências de publicidade; assistência na gestão 

de negócios; organização de exposições com fins co-

merciais ou publicitários; promoção de vendas para 

terceiros; consultoria em gestão de pessoal; aluguer de 

máquinas e equipamentos de escritório; contabilidade; 

agências de importação e exportação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192087

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

199 4 4 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

路 粒

車 樓

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192088

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : ( )

 YINGBO FOOD (HK) LIMITED

  Endereço : 20

5 526

 Room 526, 5/F Lincoln Centre, 20 Yip Fung Street, On 

Lok Tsuen, Fanling, NT, 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/192089

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : ( )

 YINGBO FOOD (HK) LIMITED

  Endereço : 20

5 526

 Room 526, 5/F Lincoln Centre, 20 Yip Fung Street, On 

Lok Tsuen, Fanling, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192090

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD.

  Endereço : 3

106

 Room 106, No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192091

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD.

  Endereço : 3

106

 Room 106, No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192092

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD.

  Endereço : 3

106

 Room 106, No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192093

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD.

  Endereço : 3

106

 Room 106, No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192094

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD.

  Endereço : 3

106

 Room 106, No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192095

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD.

  Endereço : 3

106

 Room 106, No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192096

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD.

  Endereço : 3

106

 Room 106, No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192097

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH 

INDUSTRY CO., LTD.

  Endereço : 3

106

 Room 106, No. 3 Shuangshan Road, Nansha District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192104

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Fresh Trading Limited

  Endereço : C/O Fruit Towers, 342 Ladbroke Gro-

ve, London W10 5BU United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, compotas, marmeladas; ovos, 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192105

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Fresh Trading Limited

  Endereço : C/O Fruit Towers, 342 Ladbroke Gro-

ve, London W10 5BU United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapio-

ca, sagu, café artificial; farinhas e preparações feitas 

de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados co-

mestíveis; mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, 

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192106

[220]  Data de pedido : 2021/12/28
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[730]  Requerente : Fresh Trading Limited

  Endereço : C/O Fruit Towers, 342 Ladbroke Gro-

ve, London W10 5BU United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  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.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192109

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.

  Endereço : 

1158 6 502 -2 (201612)

 Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road, 

Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, 201612, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192120

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 MJN U.S. Holdings LLC

  Endereço : 47721-0001

2400

 2400 West Lloyd Expressway, Evansvil le, Indiana 

47721-0001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192121

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 MJN U.S. Holdings LLC

  Endereço : 47721-0001

2400

 2400 West Lloyd Expressway, Evansvil le, Indiana 

47721-0001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192122

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 



N.º 7 — 16-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3389

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

䏓

䏓

硵

X

腖

酶

喹啉

葜

䏓
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酶

酶 酶 酶

酶

蟎

鼹

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192123

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

䏓

䏓

硵

X

腖
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酶

喹啉

葜

䏓

酶

酶 酶 酶

酶

蟎

鼹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192124

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192125

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192126

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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䏓

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192127

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 
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 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

䏓
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192128

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

繮

繮

繮

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192129

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

繮
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繮

繮

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192130

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

囱
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金 料 金

路 金 金 路

囱 囱

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192131

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

囱
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金 料 金

路 金 金 路

囱 囱

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192132

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : 

䁔
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T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192133

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

䁔

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192134

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

類
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料 滑

煉

行車

數

糖

糖 滑 滑 連

溜

鈴 數

數

煉 練 復

煉 煉

連

諾

煉 行車 煉

行車 輪 不 輪

惡 滑

蠟 滑

) 鈴 鈴

鈎 浪 泥

獵

獵

例 車 輪

樂

樂

溜 滑 泥

浪

滑

滑 滑

螺

車

糖

滑

滑行 連

滑

滑 滑

滑 鈎

鈎 類 樂

車 滑

浪 滑

滑

滑

理

落 理

獵 輪 輪 輪 溜

糖

車

獵

力

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192135

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

類

料 滑

煉

行車

數

糖

糖 滑 滑 連

溜
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鈴 數

數

煉 練 復

煉 煉

連

諾

煉 行車 煉

行車 輪 不 輪

惡 滑

蠟 滑

) 鈴 鈴

鈎 浪 泥

獵

獵

例 車 輪

樂

樂

溜 滑 泥

浪

滑

滑 滑

螺

車

糖

滑

滑行 連

滑

滑 滑

滑 鈎

鈎 類 樂

車 滑

浪 滑

滑

滑

理

落 理

獵 輪 輪 輪 溜

糖

車

獵

力

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192136

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

料

冷

酪

糖

蝲 酪

獵

龍

酪

料 料

料 駱  料 料

刺龍
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類

泥 拉

拉 金

酪

臘

參

狀

梨 零

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192137

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

料

冷

酪

糖

蝲 酪

獵

龍

酪

料 料

料 駱  料 料

刺龍

類

泥 拉

拉 金

酪

臘

參

狀

梨 零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192138

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau
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  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

狀

糖 糖

料

料

糖 糖

刺 糖 糖

類 糖

茶 力 糖

淋

料 不 料

料

料 類

類

糖 糖 糖

淋 淋

糖

料 料 力

料 秥 料

糖

糖 糖 糖

糖 糖 糖

糖

糖 料

利

料

蘭

淋 糖 糖

料

糖 糖 料 料

力 料 糖 類

料

力

糖 糖

酪 糖 酪 糖

度

茶 茶 料 拉

拉 勒 拉

黎 拉

零 零

粒

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192139

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

狀

糖 糖

料

料
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糖 糖

刺 糖 糖

類 糖

茶 力 糖

淋

料 不 料

料

料 類

類

糖 糖 糖

淋 淋

糖

料 料 力

料 秥 料

糖

糖 糖 糖

糖 糖 糖

糖

糖 料

利

料

蘭

淋 糖 糖

料

糖 糖 料 料、

力 料 糖 類

料

力

糖 糖

酪 糖 酪 糖

度

茶 茶 料 拉

拉 勒 拉

黎 拉

零 零

粒

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192140

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

料

切

栗 料

料 類

蘆

料 料 料

料 料

料

料 料 料

類

類 類

樂 莴

料

泥 泥
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卵 鱗

料 葉

葉 料

料 料

類

類

類 料

蝲

刺龍

料

料 參

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192141

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

料

切

栗 料

料 類

蘆

料 料 料

料 料

料

料 料 料

類

類 類

樂 莴

料

泥 泥

卵 鱗

料 葉

葉 料

料 料

類

類

類 料

蝲

刺龍

料

料 參

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192142

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 
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 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

料 料 料 料

料 料 糖 料

料 料 料 塞

料 糖 烈 料

糖

料 料 料

料 料 料

葜 料 不

茶 茶 不 料

料 不 料

料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192143

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

料 料 料 料

料 料 糖 料

料 料 料 塞

料 糖 烈 料

糖

料 料 料

料 料 料

葜 料 不

茶 茶 不 料

料 不 料

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192144

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

利 利

力 料

利 烈 利

烈 料 蘭 劣

梨
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料 料 朗

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192145

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

利 利

力 料

利 烈 利

烈 料 蘭 劣

梨

料 料 朗

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192146

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

理

理

理

理 理 欄

理

料更 率

料

理 理

理

理 行

理 理

數 數

易

行數 索

行

理 零

行行 理

理

料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/192147

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

理

理

理

理 理 欄

理

料更 率

料

理 理

理

理 行

理 理

數 數

易

行數 索

行

理 零

行行 理

理

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192148

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

樂 樂

樂

樂 料

錄

練

樂 樂

流

樂 樂 論

樂

樂 樂

樂

錄 樂

車 錄

論

錄
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樂

錄 錄

拉OK 數

錄 錄

理 樂

樂

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192149

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

樂 樂

樂

樂 料

錄

練

樂 樂

流

樂 樂 論

樂

樂 樂

樂

錄 樂

車 錄

論

錄

樂

錄 錄

拉OK 數

錄 錄

理 樂

樂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192150

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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料

量 理

量

更

量

復 數

車

數

降 數 數

領 領

聯 索

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192151

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Associação Industrial de Macau

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras (As-

sociação sem fins lucrativos)

[730]  Requerente : 

 Centro de Produtividade e Transferência de Tecnolo-

gia de Macau

  Endereço : 175

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  outras 

(Formação profissional e transferência de tecnologia)

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

料

量 理

量

更

量

復 數

車

數

降 數 數

領 領

聯 索

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192152

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 6

1202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192153

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 6

1202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192154

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 6

1202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192155

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 6

1202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192156

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; 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/192157

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192158

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização e 

arranjo de coletas de beneficência; angariação de fun-

dos de caridade; serviços de angariação de fundos de 

caridade; patrocínio financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192159

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192160

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192161

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; 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/192162

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted
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  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, 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/192163

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização e 

arranjo de coletas de beneficência; angariação de fun-

dos de caridade; serviços de angariação de fundos de 

caridade; patrocínio financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192164

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192165

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192166

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16
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[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/192167

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192168

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização e 

arranjo de coletas de beneficência; angariação de fun-

dos de caridade; serviços de angariação de fundos de 

caridade; patrocínio financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192169

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192170

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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 
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catering (alimentos e bebidas); fornecimento de infor-

mações relacionadas com alimentos e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192171

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; 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/192172

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192173

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização e 

arranjo de coletas de beneficência; angariação de fun-

dos de caridade; serviços de angariação de fundos de 

caridade; patrocínio financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192174

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192175

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192176

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; 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/192177

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192178

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização e 

arranjo de coletas de beneficência; angariação de fun-

dos de caridade; serviços de angariação de fundos de 

caridade; patrocínio financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192179

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted
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  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, 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/192180

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192181

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; 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/192182

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192183

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização e 

arranjo de coletas de beneficência; angariação de fun-

dos de caridade; serviços de angariação de fundos de 

caridade; patrocínio financeiro.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192184

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192185

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192186

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; 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/192187

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192188

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda
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  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização e 

arranjo de coletas de beneficência; angariação de fun-

dos de caridade; serviços de angariação de fundos de 

caridade; patrocínio financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192189

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192190

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192191

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; 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/192192

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192193

[220]  Data de pedido : 2021/12/28
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[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Coletas de beneficência; organização e 

arranjo de coletas de beneficência; angariação de fun-

dos de caridade; serviços de angariação de fundos de 

caridade; patrocínio financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192194

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192195

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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/192196

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : The Sporting Exchange Limited

  Endereço : Waterfront, Hammersmith, Embank-

ment, Chancellors Road, London W6 9HP, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático e programas de 

computador relacionados com jogos, jogos de cartas, 

jogos de habilidade, póquer, jogos de póquer, jogos 

de casino, apostas, jogos de azar, jogos de fortuna e 

azar e torneios de póquer, competições, concursos 

de jogo e eventos de jogo; plataformas de software de 

computador para redes sociais relacionados com jogos, 

jogos de cartas, jogos de habilidade, póquer, jogos de 

póquer, jogos de casino, jogos de fortuna e azar ou 

apostas e torneios de póquer, competições, concursos 

de jogo e eventos de jogo; software de computador e 

programas de computador para distribuição a, e para 

utilização por, utilizadores de serviços de apostas e 

jogos; software de aplicação informática relacionado 

com jogos, jogos de cartas, jogos de habilidade, pó-

quer, jogos de póquer, jogos de casino, jogos de fortu-

na e azar, apostas e torneios de póquer, competições, 

concursos de jogo e eventos de jogo; jogos de vídeo; 

jogos de vídeo interactivos; jogos electrónicos des-

carregáveis; plataformas de software de computador 

para redes sociais que podem ser acedidas através da 

Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablete; publicações electrónicas 

descarregáveis relacionadas com jogos, jogos de cartas, 

jogos de habilidade, póquer, jogos de casino, jogos de 

fortuna e azar ou apostas e torneios de póquer, compe-

tições, concursos de jogos e eventos de jogo; óculos de 

sol; suportes adaptados para telemóveis; estojos para 

telemóveis; suportes ajustados para telemóveis; capas 

para telemóveis; correias para telemóveis; unidades de 

disco amovível [USB flash drives].

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192197

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : The Sporting Exchange Limited

  Endereço : Waterfront, Hammersmith, Embank-

ment, Chancellors Road, London W6 9HP, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos nestas maté-

rias, não incluídos noutras classes; material impresso; 

materiais para encadernações; fotografias impres-

sas; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

uso doméstico; material de ensino [com exceção dos 

aparelhos]; material de instrução ou de ensino (com 

excepção de aparelhos); materiais de plástico para em-

balagem (não incluídas noutras classes); caracteres de 

tipografia; clichés de tipografia; publicações impressas; 

revistas, manuais, diários informativos; calendários; 

bilhetes; cartões impressos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192198

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : The Sporting Exchange Limited

  Endereço : Waterfront, Hammersmith, Embank-

ment, Chancellors Road, London W6 9HP, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192199

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : The Sporting Exchange Limited

  Endereço : Waterfront, Hammersmith, Embank-

ment, Chancellors Road, London W6 9HP, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, jogos, artigos de brincar e 

de festa; artigos e equipamento de desporto; aparelhos 

para feiras e recreios; decorações festivas e árvores 

de Natal artificiais; peluches [brinquedos]; jogos de 

cartas; conjuntos de fichas para jogos; fichas e dados 

[equipamento de jogo]; copos para dados [jogos]; car-

tas de jogar; equipamento de jogo operado por moe-

da (caça níqueis); jogos relacionados com desporto; 

aparelhos de desporto; bolas (artigos de desporto); 

estojos adaptados para artigos de desporto; luvas para 

desporto; bolas de futebol, bolas de golfe, bolas para 

alívio do stress destinadas a exercitar as mãos; jogos 

de tabuleiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192200

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : The Sporting Exchange Limited

  Endereço : Waterfront, Hammersmith, Embank-

ment, Chancellors Road, London W6 9HP, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; provisão 

de serviços de apostas, jogos de fortuna e azar e servi-

ços de jogos através de sítios electrónicos; serviços de 

entretenimento televisivo; provisão de programas tele-

visivos; actividades culturais e desportivas; serviços de 

divertimento; serviços de jogos de divertimento; servi-

ços de jogos; serviços de jogos de fortuna e azar; servi-

ços de apostas; serviços de casino; serviços de jogos de 

cartas; serviços de jogos de póquer; a provisão de jogos 

de habilidade; organização, produção, e apresentação 

de qualquer dos serviços acima mencionados; organi-

zação, produção, e apresentação de torneios, competi-

ções, jogos, concursos e eventos de entretenimento; a 

provisão dos serviços acima mencionados ao vivo ou a 

partir da televisão ou em linha através de uma base de 

dados informatizada ou via Internet ou via dispositivos 

portáteis, móveis, de mão ou tablete; serviços de jogos 

electrónicos prestados através da Internet; serviços de 

apostas, lotaria ou serviços de registo de apostas [cor-

retagem de apostas]; apostas com cartão de crédito, 

jogos, apostas; serviços de organização e condução de 

lotarias; serviços electrónicos de apostas, jogos, apos-

tas e lotarias prestados através da Internet, ou através 
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de uma rede global de computadores, ou online a 

partir de uma base de dados de redes informáticas, ou 

através de telefonia, incluindo telemóveis, ou através 

de um canal de televisão; organização, administração 

e gestão de serviços de entretenimento, serviços de 

entretenimento televisivo, actividades desportivas, 

actividades culturais, serviços de diversão e eventos 

de entretenimento; organização, administração e fun-

cionamento de jogos de diversão, serviços de jogos, 

serviços de apostas, serviços de casino, serviços de 

jogos de cartas, serviços de jogos de póquer, torneios, 

competições, jogos, concursos e eventos; fornecimento 

de notícias, serviços de ensino relacionados com qual-

quer dos serviços acima referidos; fornecimento de 

informações relacionadas com eventos e serviços de 

entretenimento, serviços de entretenimento televisivo, 

programas televisivos, actividades desportivas, activi-

dades culturais, serviços de diversão, jogos de diver-

timento; o fornecimento de informações relacionadas 

com serviços de jogos, serviços de apostas, serviços de 

casino, serviços de jogos de cartas, serviços de jogos 

de póquer, torneios, competições, jogos, concursos 

e eventos; fornecimento de publicações electrónicas 

online; serviços de informação ao cliente e forneci-

mento de boletins electrónicos distribuídos através da 

Internet, correio electrónico ou dispositivos portáteis, 

móveis, de mão ou tablete.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192202

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 叁

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

栅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192203

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 叁

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192204

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 叁

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.
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  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192205

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 叁

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192206

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 叁

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

迹 迹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192207

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 Zhuhai Lingdi Business Management Co., Ltd.

  Endereço : 6 105 -511

 Room 105-511, No. 6, Baohua Road, Hengqin New 

Area, Zhuhai, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192208

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 KAW PING TRADING CO.,LTD.

  Endereço : 286

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192209

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192210

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192211

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192212

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[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, nomeadamente veículos 

utilitários desportivos com carroceria em monobloco, 

incluindo veículos utilitários desportivos com carroce-

ria em monobloco com tração às quatro rodas e suas 

peças estruturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192213

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 107

CF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192214

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 107

CF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192215

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 166 7 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192239

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 CHEUNG KWAN LUN

  Endereço : 20-22 81 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192240

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 CHEUNG KWAN LUN

  Endereço : 20-22 81 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192241

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 CHEUNG KWAN LUN

  Endereço : 20-22 81 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192242

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 
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 LIANG HSI CHE

  Endereço : 氹 12 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192243

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192244

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192246

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Pearson plc

  Endereço : 80 Strand, London, WC2R 0RL, Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos de edu-

cação, ensino, instrução, pesquisa, formação, teste, 

exame ou avaliação; aparelhos electrónicos para fins 

de ensino, formação, teste, exame e avaliação; publica-

ções em formato electrónico; publicações electrónicas 

online; publicações electrónicas descarregáveis; livros 

electrónicos, revistas, boletins informativos, jornais, 

diários informátivos e periódicos descarregáveis; ma-

teriais de instrução, ensino, formação e educacionais 

descarregáveis; materiais de teste e avaliações educa-

cionais descarregáveis; guias de estudo descarregáveis; 

manuais de instrução para ensino descarregáveis; pod-

casts, audiolivros e ficheiros de áudio descarregáveis; 

leitores de livros electrónicos; aparelhos para grava-

ção, transmissão ou reprodução de sons, dados, textos 

ou imagens; aplicações de software informático para 

fins educacionais, de ensino, pesquisa, formação, teste, 

exame e avaliações; software informático e platafor-

mas de softare informático para fins educacionais, de 

ensino, pesquisa, formação, teste, exame e avaliações; 

software informático para criação, descarregamemen-

to, transmissão, recepção, edição, extracção, codifica-

ção, descodificação, exibição, armazenamento e orga-

nização de textos e publicações electrónicas; software 

informático de jogos educacionais; suportes de dados 

ópticos; suportes de dados magnéticos; aparelhos de 

armazenamento e de memória de dados; aplicações 

móveis para uso no acesso, leitura, anotação, descar-

regamento, transmissão e utilização de livros electró-

nicos, notas electrónicas, materiais electrónicos de 

ensino, cartões didácticos e materias electrónicos de 

estudo, audiolivros e outros conteúdos áudio e visuais 

electrónicos; aplicações móveis para uso no desen-

volvimento de material educacional e ferramentas 

de estudo; suportes com publicações electrónicas ou 

software educacional, de ensino, pesquisa, formação, 

teste, exame e avaliação; discos compactos, DVDs e 
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outros meios digitais para fins de ensino, formação ou 

avaliação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/29  Reino Unido

N.º UK00003675108

[210]  N.º : N/192248

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Pearson plc

  Endereço : 80 Strand, London, WC2R 0RL, Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP) apresentando software para auto-

ria, acesso, descarga, transmissão, recepção, edição, 

extracção, codificação, descodificação, exibição, ar-

mazenamento, leitura, organização e utilização de 

texto, publicações electrónicas, audiolivros e outros 

materiais educativos e de estudo; serviços de pro-

vedor de serviços de aplicação (ASP) apresentando 

software para uso em ligação com um serviço de subs-

crição online que permite aos utilizadores acederem 

a conteúdos educativos; fornecimento de utilização 

temporária de software informático não descarregável 

para permitir aos utilizadores o acesso a conteúdos 

educativos e de formação; fornecimento de utilização 

temporária de software informático não descarregável 

para utilização na criação e publicação de programas e 

materiais didácticos e de testes educativos; serviços de 

provedor de serviços de aplicação (ASP) apresentando 

software para utilização no acesso, leitura, anotação, 

descarregamento, transmissão e utilização de livros 

electrónicos, notas electrónicas, materiais educativos 

electrónicos, cartões didácticos electrónicos e mate-

riais de estudo, audiolivros e outros conteúdos áudio e 

visuais electrónicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/29  Reino Unido

N.º UK00003675108

[210]  N.º : N/192249

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : A. LOACKER - S.P.A.

  Endereço : Via Gasters 3, 39054 Auna di Sotto, 

Renon (BZ), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Artigos de pastelaria e confeitaria, em 

particular wafers e bolachas; chocolate e produtos de 

chocolate, em particular pralinés (bombons); prepara-

ções de cereal, em particular snacks à base de cereais; 

café, chá e cacau.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco, azul, 

verde e amarelo.

[210]  N.º : N/192250

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101-105

10 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192252

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Chervò S.p.A.

  Endereço : Via Max Valier, 22, 39040 Castelrotto 

(BZ), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Estojos para chaves [marroquinaria]; 

estojos para maquilhagem, não equipados; baús de 

viagem [bagagem]; baús de viagem; sacos; sacos para a 

praia; sacos para desporto; sacos para compras; sacos 

para compras, com rodas; bolsas em correntes de ma-



3428    7   2022  2  16 

lha (exceto em metais preciosos); porta-moedas; malas 

de mão; conjuntos de malas de viagem [marroquinaria]; 

pastas para documentos [marroquinaria]; bolsas em 

couro; sacolas para estudantes; chapéus-de-sol; cha-

péus-de-chuva; porta-cartões de visita; porta-cartões 

de crédito (carteiras); porta-cartões [porta-notas]; 

carteiras de bolso; sacos [invólucros, bolsas] em couro, 

para embalagem; sacos para campistas; sacos de via-

gem; sacos para alpinistas; maletas; malas de viagem; 

maletas diplomáticas; sacos porta-fatos [para viagem]; 

mochilas [com duas alças].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192253

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Chervò S.p.A.

  Endereço : Via Max Valier, 22, 39040 Castelrotto 

(BZ), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Cobertas para cama; toalhas de mesa 

em matérias têxteis; estandartes [bandeiras] em ma-

térias têxteis ou em plástico; roupa de banho (exceto 

vestuário); toalhas para o rosto em matérias têxteis; 

lenços de bolso em matérias têxteis; toalhas em maté-

rias têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192254

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Chervò S.p.A.

  Endereço : Via Max Valier, 22, 39040 Castelrotto 

(BZ), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para ciclistas; vestuário para 

ginástica; vestidos; fatos; vestidos largos em malha 

(jumper dresses); roupões de banho; vestuário; banda-

nas [lenços para o pescoço]; bonés para golfe; bóinas; 

fatos de ginástica ou dança (leotards); meias; meias 

absorventes da transpiração; peúgas; peúgas absorven-

tes de transpiração; calças para caminhadas; calções 

de banho; camisas; camisas de manga curta; corpetes 

[lingerie]; maillots desportivos; chapéus; casacos; ca-

puzes [vestuário]; collants; chapelaria; fatos de banho; 

vestuário de praia; plastrões; toucas de banho; cuecas 

de senhora; faixas para a cabeça [vestuário]; lenços 

de bolso; lenços de cabeça ou de pescoço; gabardines 

[vestuário]; jaquetas [vestuário]; jarreteiras; saias; 

macacões; luvas [vestuário]; luvas sem dedos; peças 

de vestuário pronto-a-vestir; malhas [vestuário]; cami-

solas [vestuário]; perneiras [aquecedores de pernas]; 

leggings [calças]; hosiery ; camisolas para desporto; 

suéteres; calção-saia; calças; coletes; parkas; ponchos; 

soutiens ; alpercatas; sapatos para o banho; calçado 

para ginástica; calçado de praia; sobretudos [vestuário]; 

vestuário exterior; camisetas; combinações [vestuá-

rio]; véus [vestuário]; palas de boné; chinelas; cintos 

[vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; calçado; sapatos 

de desporto; roupa interior; palas de bonés; vestuário 

impermeável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192255

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Chervò S.p.A.

  Endereço : Via Max Valier, 22, 39040 Castelrotto 

(BZ), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Sacos para tacos de golfe; sacos de 

golfe com rodas; artigos de desporto; aparelhos de 

desporto; dispositivos auxiliares de treino de golfe; 

dispositivos para alinhar a direção da tacada de golfe; 

aparelhos de desporto para golfe e esqui; bolas de té-

nis; bolas de golfe; fixadores de esquis; utensílios para 

reparar terrenos [acessórios de golfe]; tacos de golfe; 

sacos de golfe, com ou sem rodas; carrinhos para sacos 

de golfe; jogos; jogos de salão; luvas [acessórios de jo-

gos]; luvas de golfe; almofadas de proteção [partes de 

vestuário de desporto]; joelheiras [artigos de despor-

to]; cotoveleiras [artigos de desporto]; brinquedos de 

pelúcia; raquetes; raquetes para a neve; sacos especial-

mente concebidos para esquis e para pranchas de surf; 

esquis; esquis para surf; esquis aquáticos; pranchas de 

skate; suspensórios para desporto [artigos de despor-
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to]; trenós [artigos de desporto]; pranchas de snowbo-

ard; pranchas à vela; pranchas de surf.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192256

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Chervò S.p.A.

  Endereço : Via Max Valier, 22, 39040 Castelrotto 

(BZ), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas relativos a estojos 

para chaves [marroquinaria]; serviços retalhistas rela-

tivos a estojos para maquilhagem, sem conteúdo; ser-

viços retalhistas relativos a baús [bagagem]; serviços 

retalhistas relativos a cofres de viagem; serviços reta-

lhistas relativos a sacos; serviços retalhistas relativos a 

sacos de praia; serviços retalhistas relativos a sacos de 

desporto; serviços retalhistas relativos a sacos para 

compras; serviços retalhistas relativos a sacos para 

compras, com rodas; serviços retalhistas relativos a 

bolsas em malha metálica; serviços retalhistas relati-

vos a bolsas; serviços retalhistas relativos a sacos de 

mão; serviços retalhistas relativos a estojos de viagem 

[marroquinaria]; serviços retalhistas relativos a pastas 

[maletas]; serviços retalhistas relativos a pastas [pro-

dutos em couro]; serviços retalhistas relativos a pastas 

para estudantes; serviços retalhistas relativos a som-

brinhas; serviços retalhistas relativos a chapéus-de-

-chuva; serviços retalhistas relativos a porta-cartões 

de visita; serviços retalhistas relativos a carteiras para 

cartões de crédito; serviços retalhistas relativos a por-

ta-cartas [pastas]; serviços retalhistas relativos a car-

teiras de bolso; serviços retalhistas relativos a sacos 

[invólucros, bolsas] em couro, para embalagem; servi-

ços retalhistas relativos a sacos para campistas; servi-

ços retalhistas relativos a sacos de viagem; serviços re-

talhistas relativos a sacos para alpinistas; serviços re-

talhistas relativos a malas de mão; serviços retalhistas 

relativos a malas de viagem; serviços retalhistas relati-

vos a maletas para documentos; serviços retalhistas re-

lativos a sacos porta-fatos [para viagem]; serviços reta-

lhistas relativos a mochilas [com duas alças]; serviços 

grossistas relativos a estojos para chaves [marroquina-

ria]; serviços grossistas relativos a estojos para maqui-

lhagem, sem conteúdo; serviços grossistas relativos a 

baús [bagagem]; serviços grossistas relativos a cofres 

de viagem; serviços grossistas relativos a sacos; servi-

ços grossistas relativos a sacos de praia; serviços gros-

sistas relativos a sacos de desporto; serviços grossistas 

relativos a sacos para compras; serviços grossistas rela-

tivos a sacos para compras, com rodas; serviços gros-

sistas relativos a bolsas em malha metálica; serviços 

grossistas relativos a bolsas; serviços grossistas relati-

vos a sacos de mão; serviços grossistas relativos a esto-

jos de viagem [marroquinaria]; serviços grossistas rela-

tivos a pastas [maletas]; serviços grossistas relativos a 

pastas [produtos em couro]; serviços grossistas relati-

vos a pastas para estudantes; serviços grossistas relati-

vos a sombrinhas; serviços grossistas relativos a cha-

péus-de-chuva; serviços grossistas relativos a porta-

-cartões de visita; serviços grossistas relativos a cartei-

ras para cartões de crédito; serviços grossistas relati-

vos a porta-cartas [pastas]; serviços grossistas relativos 

a carteiras de bolso; serviços grossistas relativos a sa-

cos [invólucros, bolsas] em couro, para embalagem; 

serviços grossistas relativos a sacos para campistas; 

serviços grossistas relativos a sacos de viagem; servi-

ços grossistas relativos a sacos para alpinistas; serviços 

grossistas relativos a malas de mão; serviços grossistas 

relativos a malas de viagem; serviços grossistas relati-

vos a maletas para documentos; serviços grossistas re-

lativos a sacos porta-fatos [para viagem]; serviços 

grossistas relativos a mochilas [com duas alças]; servi-

ços retalhistas em linha relativos a estojos para chaves 

[marroquinaria]; serviços retalhistas on-line relativos 

a estojos para maquilhagem, sem conteúdo; serviços 

retalhistas on-line relativos a baús [bagagem]; serviços 

retalhistas on-line relativos a cofres de viagem; servi-

ços retalhistas on-line relativos a sacos; serviços reta-

lhistas on-line relativos a sacos de praia; serviços reta-

lhistas on-line relativos a sacos de desporto; serviços 

retalhistas on-line relativos a sacos para compras; ser-

viços retalhistas on-line relativos a sacos para com-

pras, com rodas; serviços retalhistas on-line relativos a 

bolsas em malha metálica; serviços retalhistas on-line 

relativos a bolsas; serviços retalhistas on-line relativos 

a sacos de mão; serviços retalhistas on-line relativos a 

estojos de viagem [marroquinaria]; serviços retalhistas 

on-line relativos a pastas [maletas]; serviços retalhistas 

on-line relativos a pastas [produtos em couro]; serviços 

retalhistas on-line relativos a pastas para estudantes; 

serviços retalhistas on-line relativos a sombrinhas; ser-

viços retalhistas on-line relativos a chapéus-de-chuva; 

serviços retalhistas on-line relativos a porta-cartões de 
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visita; serviços retalhistas on-line relativos a carteiras 

para cartões de crédito; serviços retalhistas on-line re-

lativos a porta-cartas [pastas]; serviços retalhistas on-

-line relativos a carteiras de bolso; serviços retalhistas 

on-line relativos a sacos [invólucros, bolsas] em couro, 

para embalagem; serviços retalhistas on-line relativos 

a sacos para campistas; serviços retalhistas on-line re-

lativos a sacos de viagem; serviços retalhistas on-line 

relativos a sacos para alpinistas; serviços retalhistas 

on-line relativos a malas de mão; serviços retalhistas 

on-line relativos a malas de viagem; serviços retalhis-

tas on-line relativos a maletas para documentos; servi-

ços retalhistas on-line relativos a sacos porta-fatos 

[para viagem]; serviços retalhistas on-line relativos a 

mochilas [com duas alças]; serviços retalhistas relati-

vos a cobertas para cama; serviços retalhistas relativos 

a toalhas de mesa feitas de matérias têxteis; serviços 

retalhistas relativos a estandartes [bandeiras] em ma-

térias têxteis ou em plástico; serviços retalhistas relati-

vos a roupa de banho; serviços retalhistas relativos a 

toalhas para rosto em matérias têxteis; serviços reta-

lhistas relativos a lenços de bolso em matérias têxteis; 

serviços retalhistas relativos a toalhas em matérias 

têxteis; serviços grossistas relativos a cobertas para 

cama; serviços grossistas relativos a toalhas de mesa 

feitas de matérias têxteis; serviços grossistas relativos 

a estandartes [bandeiras] em matérias têxteis ou em 

plástico; serviços grossistas relativos a roupa de banho; 

serviços grossistas relativos a toalhas para rosto em 

matérias têxteis; serviços grossistas relativos a lenços 

de bolso em matérias têxteis; serviços grossistas relati-

vos a toalhas em matérias têxteis; serviços retalhistas 

em linha relativos a cobertas para cama; serviços reta-

lhistas on-line relativos a toalhas de mesa feitas de ma-

térias têxteis; serviços retalhistas on-line relativos a 

estandartes [bandeiras] em matérias têxteis ou em 

plástico; serviços retalhistas on-line relativos a roupa 

de banho; serviços retalhistas on-line relativos a toa-

lhas para rosto em matérias têxteis; serviços retalhis-

tas on-line relativos a lenços de bolso em matérias têx-

teis; serviços retalhistas on-line relativos a toalhas em 

matérias têxteis; serviços retalhistas relativos a vestuá-

rio para ciclista; serviços retalhistas relativos a vestuá-

rio para ginástica; serviços retalhistas relativos a vesti-

dos; serviços retalhistas relativos a fatos; serviços reta-

lhistas relativos a camisolas; serviços retalhistas relati-

vos a roupões de banho; serviços retalhistas relativos a 

vestuário; serviços retalhistas relativos a bandanas 

[lenços para pescoço]; serviços retalhistas relativos a 

bonés para golfe; serviços retalhistas relativos a bói-

nas; serviços retalhistas relativos a leotards [fatos de 

ginástica ou dança]; serviços retalhistas relativos a 

collants [meias]; serviços retalhistas relativos a meias 

absorventes de transpiração; serviços retalhistas rela-

tivos a meias; serviços retalhistas relativos a peúgas 

para absorção de transpiração; serviços retalhistas re-

lativos a bermudas; serviços retalhistas relativos a cal-

ções de banho; serviços retalhistas relativos a camisas; 

serviços retalhistas relativos a camisas de manga cur-

ta; serviços retalhistas relativos a corpetes [lingerie]; 

serviços retalhistas relativos a maillots desportivos; 

serviços retalhistas relativos a chapéus; serviços reta-

lhistas relativos a casacos; serviços retalhistas relativos 

a capuzes [vestuário]; serviços retalhistas relativos a 

collants; serviços retalhistas relativos a chapelaria; 

serviços retalhistas relativos a fatos de banho; serviços 

retalhistas relativos a vestuário de praia; serviços reta-

lhistas relativos a plastrões; serviços retalhistas relati-

vos a toucas de banho; serviços retalhistas relativos a 

cuecas de senhora; serviços retalhistas relativos a fitas 

para cabeça [vestuário]; serviços retalhistas relativos a 

lenços de bolso; serviços retalhistas relativos a cache-

cóis; serviços retalhistas relativos a gabardines [vestu-

ário]; serviços retalhistas relativos a casacos [vestuá-

rio]; serviços retalhistas relativos a jarreteiras; serviços 

retalhistas relativos a saias; serviços retalhistas relati-

vos a fatos-macaco; serviços retalhistas relativos a lu-

vas [vestuário]; serviços retalhistas relativos a luvas 

sem dedos; serviços retalhistas relativos a peças de 

vestuário pronto-a-vestir; serviços retalhistas relativos 

a malhas [vestuário]; serviços retalhistas relativos a 

camisolas [vestuário]; serviços retalhistas relativos a 

perneiras [aquecedores de pernas]; serviços retalhistas 

relativos a leggings [calças]; serviços retalhistas relati-

vos a meias de malha; serviços retalhistas relativos a 

camisolas desportivas; serviços retalhistas relativos a 

camisolas [pullovers]; serviços retalhistas relativos a 

calção-saia; serviços retalhistas relativos a ceroulas; 

serviços retalhistas relativos a coletes; serviços reta-

lhistas relativos a parkas; serviços retalhistas relativos 

a ponchos; serviços retalhistas relativos a soutiens; 

serviços retalhistas relativos a alpercatas; serviços re-

talhistas relativos a sapatos para o banho; serviços re-

talhistas relativos a calçado para ginástica; serviços re-

talhistas relativos a calçado de praia; serviços retalhis-

tas relativos a sobretudos [vestuário]; serviços retalhis-

tas relativos a roupas exteriores; serviços retalhistas 

relativos a t-shirts; serviços retalhistas relativos a com-

binações [vestuário]; serviços retalhistas relativos a 

véus [vestuário]; serviços retalhistas relativos a palas 
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de boné; serviços retalhistas relativos a pantufas; ser-

viços retalhistas relativos a cintos [vestuário]; serviços 

retalhistas relativos a aquecedores de orelhas [vestuá-

rio]; serviços retalhistas relativos a calçado; serviços 

retalhistas relativos a sapatos de desporto; serviços re-

talhistas relativos a roupa interior; serviços retalhistas 

relativos a palas de bonés; serviços retalhistas relativos 

a vestuário impermeável; serviços grossistas relativos a 

vestuário para ciclista; serviços grossistas relativos a 

vestuário para ginástica; serviços grossistas relativos a 

vestidos; serviços grossistas relativos a fatos; serviços 

grossistas relativos a camisolas; serviços grossistas re-

lativos a roupões de banho; serviços grossistas relati-

vos a vestuário; serviços grossistas relativos a banda-

nas [lenços para pescoço]; serviços grossistas relativos 

a bonés para golfe; serviços grossistas relativos a bói-

nas; serviços grossistas relativos a leotards [fatos de gi-

nástica ou dança]; serviços grossistas relativos a 

collants [meias]; serviços grossistas relativos a meias 

absorventes de transpiração; serviços grossistas relati-

vos a meias; serviços grossistas relativos a peúgas para 

absorção de transpiração; serviços grossistas relativos 

a bermudas; serviços grossistas relativos a calções de 

banho; serviços grossistas relativos a camisas; serviços 

grossistas relativos a camisas de manga curta; serviços 

grossistas relativos a corpetes [lingerie]; serviços gros-

sistas relativos a maillots desportivos; serviços grossis-

tas relativos a chapéus; serviços grossistas relativos a 

casacos; serviços grossistas relativos a capuzes [vestuá-

rio]; serviços grossistas relativos a collants; serviços 

grossistas relativos a chapelaria; serviços grossistas re-

lativos a fatos de banho; serviços grossistas relativos a 

vestuário de praia; serviços grossistas relativos a plas-

trões; serviços grossistas relativos a toucas de banho; 

serviços grossistas relativos a cuecas de senhora; servi-

ços grossistas relativos a fitas para cabeça [vestuário]; 

serviços grossistas relativos a lenços de bolso; serviços 

grossistas relativos a cachecóis; serviços grossistas re-

lativos a gabardines [vestuário]; serviços grossistas re-

lativos a casacos [vestuário]; serviços grossistas relati-

vos a jarreteiras; serviços grossistas relativos a saias; 

serviços grossistas relativos a fatos-macaco; serviços 

grossistas relativos a luvas [vestuário]; serviços grossis-

tas relativos a luvas sem dedos; serviços grossistas re-

lativos a peças de vestuário pronto-a-vestir; serviços 

grossistas relativos a malhas [vestuário]; serviços gros-

sistas relativos a camisolas [vestuário]; serviços gros-

sistas relativos a perneiras [aquecedores de pernas]; 

serviços grossistas relativos a leggings [calças]; servi-

ços grossistas relativos a meias de malha; serviços 

grossistas relativos a camisolas desportivas; serviços 

grossistas relativos a camisolas [pullovers]; serviços 

grossistas relativos a calção-saia; serviços grossistas 

relativos a ceroulas; serviços grossistas relativos a co-

letes; serviços grossistas relativos a parkas; serviços 

grossistas relativos a ponchos; serviços grossistas rela-

tivos a soutiens ; serviços grossistas relativos a alperca-

tas; serviços grossistas relativos a sapatos para o ba-

nho; serviços grossistas relativos a calçado para ginás-

tica; serviços grossistas relativos a calçado de praia; 

serviços grossistas relativos a sobretudos [vestuário]; 

serviços grossistas relativos a roupas exteriores; servi-

ços grossistas relativos a t-shirts; serviços grossistas 

relativos a combinações [vestuário]; serviços grossistas 

relativos a véus [vestuário]; serviços grossistas relati-

vos a palas de boné; serviços grossistas relativos a pan-

tufas; serviços grossistas relativos a cintos [vestuário]; 

serviços grossistas relativos a aquecedores de orelhas 

[vestuário]; serviços grossistas relativos a calçado; ser-

viços grossistas relativos a sapatos de desporto; servi-

ços grossistas relativos a roupa interior; serviços gros-

sistas relativos a palas de bonés; serviços grossistas re-

lativos a vestuário impermeável; serviços retalhistas 

em linha relativos a vestuário para ciclista; serviços re-

talhistas on-line relativos a vestuário para ginástica; 

serviços retalhistas on-line relativos a vestidos; servi-

ços retalhistas on-line relativos a fatos; serviços reta-

lhistas on-line relativos a camisolas; serviços retalhis-

tas on-line relativos a roupões de banho; serviços reta-

lhistas on-line relativos a vestuário; serviços retalhis-

tas on-line relativos a bandanas [lenços para pescoço]; 

serviços retalhistas on-line relativos a bonés para gol-

fe; serviços retalhistas on-line relativos a bóinas; servi-

ços retalhistas on-line relativos a leotards [fatos de gi-

nástica ou dança]; serviços retalhistas on-line relativos 

a collants [meias]; serviços retalhistas on-line relativos 

a meias absorventes de transpiração; serviços retalhis-

tas on-line relativos a meias; serviços retalhistas on-li-

ne relativos a peúgas para absorção de transpiração; 

serviços retalhistas on-line relativos a bermudas; ser-

viços retalhistas on-line relativos a calções de banho; 

serviços retalhistas on-line relativos a camisas; servi-

ços retalhistas on-line relativos a camisas de manga 

curta; serviços retalhistas on-line relativos a corpetes 

[l ingerie]; serviços retalhistas on-l ine relativos a 

maillots desportivos; serviços retalhistas on-line relati-

vos a chapéus; serviços retalhistas on-line relativos a 

casacos; serviços retalhistas on-line relativos a capuzes 

[vestuário]; serviços retalhistas on-line relativos a 

collants; serviços retalhistas on-line relativos a chape-
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laria; serviços retalhistas on-line relativos a fatos de 

banho; serviços retalhistas on-line relativos a vestuário 

de praia; serviços retalhistas on-line relativos a plas-

trões; serviços retalhistas on-line relativos a toucas de 

banho; serviços retalhistas on-line relativos a cuecas 

de senhora; serviços retalhistas on-line relativos a fitas 

para cabeça [vestuário]; serviços retalhistas on-line re-

lativos a lenços de bolso; serviços retalhistas on-line 

relativos a cachecóis; serviços retalhistas on-line rela-

tivos a gabardines [vestuário]; serviços retalhistas on-

-line relativos a casacos [vestuário]; serviços retalhis-

tas on-line relativos a jarreteiras; serviços retalhistas 

on-line relativos a saias; serviços retalhistas on-line re-

lativos a fatos-macaco; serviços retalhistas on-line re-

lativos a luvas [vestuário]; serviços retalhistas on-line 

relativos a luvas sem dedos; serviços retalhistas on-line 

relativos a peças de vestuário pronto-a-vestir; serviços 

retalhistas on-line relativos a malhas [vestuário]; servi-

ços retalhistas on-line relativos a camisolas [vestuário]; 

serviços retalhistas on-line relativos a perneiras [aque-

cedores de pernas]; serviços retalhistas on-line relati-

vos a leggings [calças]; serviços retalhistas on-line re-

lativos a meias de malha; serviços retalhistas on-line 

relativos a camisolas desportivas; serviços retalhistas 

on-line relativos a camisolas [pullovers]; serviços reta-

lhistas on-line relativos a calção-saia; serviços retalhis-

tas on-line relativos a ceroulas; serviços retalhistas on-

-line relativos a coletes; serviços retalhistas on-line re-

lativos a parkas; serviços retalhistas on-line relativos a 

ponchos; serviços retalhistas on-line relativos a sou-

tiens; serviços retalhistas on-line relativos a alperca-

tas; serviços retalhistas on-line relativos a sapatos para 

o banho; serviços retalhistas on-line relativos a calça-

do para ginástica; serviços retalhistas on-line relativos 

a calçado de praia; serviços retalhistas on-line relati-

vos a sobretudos [vestuário]; serviços retalhistas on-li-

ne relativos a roupas exteriores; serviços retalhistas 

on-line relativos a t-shirts; serviços retalhistas on-line 

relativos a combinações [vestuário]; serviços retalhis-

tas on-line relativos a véus [vestuário]; serviços reta-

lhistas on-line relativos a palas de boné; serviços reta-

lhistas on-line relativos a pantufas; serviços retalhistas 

on-line relativos a cintos [vestuário]; serviços retalhis-

tas on-line relativos a aquecedores de orelhas [vestuá-

rio]; serviços retalhistas on-line relativos a calçado; 

serviços retalhistas on-line relativos a sapatos de des-

porto; serviços retalhistas on-line relativos a roupa in-

terior; serviços retalhistas on-line relativos a palas de 

bonés; serviços retalhistas on-line relativos a vestuário 

impermeável; serviços retalhistas relativos a sacos 

para tacos de golfe; serviços retalhistas relativos a sa-

cos de golfe com rodas; serviços retalhistas relativos a 

artigos de desporto; serviços retalhistas relativos a 

aparelhos de desporto; serviços retalhistas relativos a 

dispositivos auxiliares de treino de golfe; serviços reta-

lhistas relativos a dispositivos para alinhar a direção 

da tacada de golfe; serviços retalhistas relativos a apa-

relhos de desporto para golfe e esqui; serviços reta-

lhistas relativos a bolas de ténis; serviços retalhistas 

relativos a bolas de golfe; serviços retalhistas relativos 

a arestas de esqui; serviços retalhistas relativos a uten-

sílios para reparar terreno [acessório de golfe]; servi-

ços retalhistas relativos a tacos de golfe; serviços reta-

lhistas relativos a sacos de golfe, com ou sem rodas; 

serviços retalhistas relativos a sacos de golfe com ro-

das; serviços retalhistas relativos a jogos; serviços reta-

lhistas relativos a jogos de salão; serviços retalhistas 

relativos a luvas [acessórios de jogos]; serviços reta-

lhistas relativos a luvas de golfe; serviços retalhistas 

relativos a almofadas de proteção [partes de vestuário 

de desporto]; serviços retalhistas relativos a joelheiras 

[artigos de desporto]; serviços retalhistas relativos a 

cotoveleiras [artigos de desporto]; serviços retalhistas 

relativos a brinquedos de pelúcia; serviços retalhistas 

relativos a raquetes; serviços retalhistas relativos a ra-

quetes para a neve; serviços retalhistas relativos a sa-

cos especialmente concebidos para esquis e para pran-

chas de surf; serviços retalhistas relativos a esquis; ser-

viços retalhistas relativos a esquis para surf; serviços 

retalhistas relativos a esquis aquáticos; serviços reta-

lhistas relativos a pranchas de skate; serviços retalhis-

tas relativos a suspensórios para desporto; serviços re-

talhistas relativos a trenós [artigos de desporto]; servi-

ços retalhistas relativos a pranchas de snowboard; ser-

viços retalhistas relativos a pranchas à vela; serviços 

retalhistas relativos a pranchas de surf; serviços gros-

sistas relativos a sacos para tacos de golfe; serviços 

grossistas relativos a sacos de golfe com rodas; serviços 

grossistas relativos a artigos de desporto; serviços 

grossistas relativos a aparelhos de desporto; serviços 

grossistas relativos a dispositivos auxiliares de treino 

de golfe; serviços grossistas relativos a dispositivos 

para alinhar a direção da tacada de golfe; serviços 

grossistas relativos a aparelhos de desporto para golfe 

e esqui; serviços grossistas relativos a bolas de ténis; 

serviços grossistas relativos a bolas de golfe; serviços 

grossistas relativos a fixações de esqui; serviços gros-

sistas relativos a utensílios para reparar terreno [aces-

sório de golfe]; serviços grossistas relativos a tacos de 

golfe; serviços grossistas relativos a sacos de golfe, com 
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ou sem rodas; serviços grossistas relativos a sacos de 

golfe com rodas; serviços grossistas relativos a jogos; 

serviços grossistas relativos a jogos de salão; serviços 

grossistas relativos a luvas [acessórios de jogos]; servi-

ços grossistas relativos a luvas de golfe; serviços gros-

sistas relativos a almofadas de proteção [partes de ves-

tuário de desporto]; serviços grossistas relativos a joe-

lheiras [artigos de desporto]; serviços grossistas relati-

vos a cotoveleiras [artigos de desporto]; serviços gros-

sistas relativos a brinquedos de pelúcia; serviços gros-

sistas relativos a raquetes; serviços grossistas relativos 

a raquetes para a neve; serviços grossistas relativos a 

sacos especialmente concebidos para esquis e para 

pranchas de surf; serviços grossistas relativos a esquis; 

serviços grossistas relativos a esquis para surf; serviços 

grossistas relativos a esquis aquáticos; serviços grossis-

tas relativos a pranchas de skate; serviços grossistas 

relativos a suspensórios para desporto; serviços gros-

sistas relativos a trenós [artigos de desporto]; serviços 

grossistas relativos a pranchas de snowboard; serviços 

grossistas relativos a pranchas à vela; serviços grossis-

tas relativos a pranchas de surf; serviços retalhistas em 

linha relativos a sacos para tacos de golfe; serviços re-

talhistas on-line relativos a sacos de golfe com rodas; 

serviços retalhistas on-line relativos a artigos de des-

porto; serviços retalhistas on-line relativos a aparelhos 

de desporto; serviços retalhistas on-line relativos a 

dispositivos auxiliares de treino de golfe; serviços reta-

lhistas on-line relativos a dispositivos para alinhar a 

direção da tacada de golfe; serviços retalhistas on-line 

relativos a aparelhos de desporto para golfe e esqui; 

serviços retalhistas on-line relativos a bolas de ténis; 

serviços retalhistas on-line relativos a bolas de golfe; 

serviços retalhistas on-line relativos a fixações de es-

qui; serviços retalhistas on-line relativos a utensílios 

para reparar terreno [acessório de golfe]; serviços re-

talhistas on-line relativos a tacos de golfe; serviços re-

talhistas on-line relativos a sacos de golfe, com ou sem 

rodas; serviços retalhistas on-line relativos a sacos de 

golfe com rodas; serviços retalhistas on-line relativos a 

jogos; serviços retalhistas on-line relativos a jogos de 

salão; serviços retalhistas on-line relativos a luvas 

[acessórios de jogos]; serviços retalhistas on-line rela-

tivos a luvas de golfe; serviços retalhistas on-line rela-

tivos a almofadas de proteção [partes de vestuário de 

desporto]; serviços retalhistas on-line relativos a joe-

lheiras [artigos de desporto]; serviços retalhistas on-li-

ne relativos a cotoveleiras [artigos de desporto]; servi-

ços retalhistas on-line relativos a brinquedos de pelú-

cia; serviços retalhistas on-line relativos a raquetes; 

serviços retalhistas on-line relativos a raquetes para a 

neve; serviços retalhistas on-line relativos a sacos es-

pecialmente concebidos para esquis e para pranchas 

de surf; serviços retalhistas on-line relativos a esquis; 

serviços retalhistas on-line relativos a esquis para surf; 

serviços retalhistas on-line relativos a esquis aquáti-

cos; serviços retalhistas on-line relativos a pranchas de 

skate; serviços retalhistas on-line relativos a suspensó-

rios para desporto; serviços retalhistas on-line relati-

vos a trenós [artigos de desporto]; serviços retalhistas 

on-line relativos a pranchas de snowboard; serviços re-

talhistas on-line relativos a pranchas à vela; serviços 

retalhistas on-line relativos a pranchas de surf.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192257

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Tod’s S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Carteiras; porta-moedas; baús; ma-

las de viagem; sacos de praia; bolsas para cosméticos 

vendidas vazias; malas e sacos tipo Boston ( Boston 

bags ); malas de mão; sacos de viagem; pastas de 

executivo; pastas de executivo em couro; carteiras em 

couro para cartões de crédito; pastas em couro para 

documentos; bolsas para chaves em couro e pele; sa-

cos de desporto, nomeadamente, sacos de desporto 

multi-usos, sacos atléticos e sacos para alpinismo, 

nomeadamente, mochilas ( backpacks ) e mochilões 

( rucksacks ); malas de noite e sacos de tiracolo para 

senhoras; sacos em couro para compras; malas escola-

res; sacos porta-fatos para viagem; sacos para sapatos 

para viagem; sacos para fraldas; baús de viagem; ma-

las de viagem ( duffle bags ); malas de viagem para 

pernoitar; malas de bagagem de mão ( trolleys ); 

sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette 

vazios; peles, couros e cabedais, trabalhados ou semi-

-trabalhados; estojos e caixas feitos em couro; malas 

e bolsas de couro para embalagens; correias de couro; 

chapéus de sol, e, coleiras em couro, tudo incluído na 

classe 18.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192265

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Kia Corporation

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros desportivos; carri-

nhas; camiões; camionetas; carros eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/18  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0234632

[210]  N.º : N/192266

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Manufacture et fabrique de mon-

tres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A.

  Endereço : Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; joalha-

ria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos; caixas em metais preciosos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/07/06  Su íç a

N.º 10563/2021

[210]  N.º : N/192267

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 RELOJOARIA YU XING LONG, LIMITADA

  Endereço : 32 12 AB

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192276

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB USB SD

/

/

/
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/

9

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192277

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : /

/

/

贴

/ / /

/ /

/

16

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192278

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  P rodutos : 

19

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192279

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

/

/

/
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35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192280

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

36

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192281

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

37

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192282

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

/
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/

/

/

/

/

/

/

/ /

42

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192283

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

务

/

/

43

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192284

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

/

/

44

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192285

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : /

/

/

45

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192286

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 WONG HENG WAI

  Endereço : 129A 9 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192288

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 65-107

12 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192289

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : BEYOND  O

[210]  N.º : N/192290

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : BEYOND  O

[210]  N.º : N/192291

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : BEYOND  O

[210]  N.º : N/192292

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : BEYOND  O

[210]  N.º : N/192293

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : BEYOND  O

[210]  N.º : N/192294

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : BEYOND  O

[210]  N.º : N/192295

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : BEYOND  O

[210]  N.º : N/192296

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 TONG HONG GESTÃO LDA.

  Endereço : 63 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : BEYOND  O

[210]  N.º : N/192313

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[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/192314

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[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/192315

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : LABORATOIRES M&L

  Endereço : Zone Industrielle Saint-Maurice, 

04100 Manosque France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; sabões (não para uso pesso-

al); sabões para o banho; sabões de beleza; sabões 

para uso pessoal; sabões para uso doméstico; sabões 

cosméticos; sabonetes para fins de toilette, sabonetes; 

perfumes; água-de-toilette; água perfumada; óleos 

essenciais; cosméticos; loções para os cabelos; dentífri-

cos; óleos para fins de toilette; óleos para uso cosmé-

tico; óleos para perfumes e aromas; geles cosméticos 

anti-envelhecimento; loções cosméticas anti-envelhe-
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cimento; óleos de amêndoa para uso cosmético; cham-

pôs, géis para o duche, espumas para o banho, prepa-

rações para banhos de espuma; preparações eferves-

centes para o banho; óleos de massagem corporal para 

uso cosmético; loções e géis para uso cosmético; más-

caras de beleza; preparações cosméticas para o banho; 

produtos e preparações cosméticas para os cuidados 

da pele; cremes cosméticos; tónicos e hidratantes para 

o rosto e o corpo; soros cosméticos para o rosto e para 

os olhos; produtos e preparações cosméticas para ma-

quilhagem e desmaquilhagem; preparações esfoliantes 

para a pele; preparações esfoliantes e preparações de 

limpeza para a pele; lápis para uso cosmético; cosméti-

cos para pestanas e sobrancelhas; pó de talco para fins 

de toilette; produtos cosméticos para barbear; géis de 

barbear; espumas para antes de barbear; sabões para 

barbear; preparações para barbear; loções para de-

pois de barbear; leite de limpeza para fins de toilette; 

kits de cosméticos, incluindo batom, sombras para os 

olhos, blush e mascara para as pestanas; maquilha-

gem; mascaras para as pestanas; pó de maquilhagem; 

bases de maquilhagem; verniz para unhas (verniz); 

preparações para os cuidados das unhas; preparações 

cosméticas para fortalecer as unhas; bálsamos para os 

lábios e batons não medicinais; desodorizantes para 

uso pessoal; produtos cosméticos e preparações de-

pilatórias; cera depilatória, preparações depilatórias; 

preparações cosméticas para emagrecer; preparações 

cosméticas para o bronzeamento da pele; produtos e 

preparações cosméticas de proteção solar; lenços im-

pregnados com loções cosméticas; incenso; fragrâncias 

para perfumar o ambiente; produtos e preparações 

para perfumar roupa de casa; sprays perfumados para 

almofadas; sprays perfumados para roupa de casa; 

potpourris [fragrâncias]; cremes cosméticos para bran-

queamento da pele; preparações descolorantes, massas 

para couros de afiamento de navalhas de barba; papéis 

abrasivos; cosméticos para animais; óleos perfumados; 

madeiras aromáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192323

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : ( )

183 10

2-124-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192324

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 625 2

7 709

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

髪 髪 髪

髪

髪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192325

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 625 2

7 709

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

髪

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192326

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 625 2

7 709

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

髪 髪 髪

髪

髪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192327

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 625 2

7 709

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

髪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192328

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 625 2

7 709

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

髪 髪 髪

髪

髪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192329

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 625 2

7 709

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

髪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192330

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 Shandong Weideng Medical Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

29

 No. 29, Tianmu Road, Zhangjiachan Town, Wendeng 

District, Weihai City, Shandong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192331

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos não medicinais, produtos 

de toilette e dentífricos não medicinais; tiras para 

branqueamento dos dentes; canetas e preparações (não 

medicinais) para branqueamento dos dentes; pasta de 

dentes; gel para os dentes; pós para os dentes; artigos 

de polimento para dentaduras; preparações (não me-

dicinais) para a limpeza e cuidado das dentaduras; de-

tergentes (sem ser para uso em operações industriais 

de manufacturação ou para uso médico); preparações 

para bochechar, sem ser para uso médico; champôs; 

sabão; preparações para branquear e outras substân-

cias para a lavagem; preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar; produtos de perfumaria; óleos 

essenciais; produtos cosméticos para banho, produtos 

para limpeza facial e óleos cosmétios para o corpo; 

toalhitas, panos e papéis descartáveis e artigos de al-

godão impregnados com ou para uso com preparações 

cosméticas; loções para o cabelo, óleos para o cabelo e 

preparações para o cuidado dos cabelos; esmeril; pot-

pourris aromáticos; cosméticos para animais; produtos 

de limpeza para o corpo; produtos (não medicinais) 

para a lavagem da boca; preparações (não medicinais) 

para limpeza facial e cremes, geles de limpeza e loções 

para o corpo; pulverizadores hidratantes pessoais (não 

medicinais); desodorizantes para uso pessoal [perfu-

maria]; protecção solar e cremes, óleos e preparações 

bronzeadores (cosméticos); produtos para depois da 

exposição ao sol (cosméticos); fragâncias para refres-

car o ar; refrescantes para o hálito e higiene pessoal; 

sprays e tiras para refrescar o hálito; limpadores (não 

medicinais) de tártaro dos dentes; incensos (incensos 

higiénicos); preparações para o cuidado da pele e cos-

méticos; estojos de cosmética; géis e preparações bran-

queadores para uso dental; preparações de lavagem 

para branqueamento dos dentes; todos os acima ditos 

sem ser para uso medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192333

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : TOEI KABUSHIKI KAISHA

  Endereço : 2-17, Ginza 3-Chome, Chuo-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos de figuras de acção; figu-

rinhas de brinquedo; kits de modelos de montar em 

miniatura (brinquedos); miniaturas de brinquedo; 

brinquedo de robôs; máscaras de brincar; pistolas de 

brincar; lâminas de brinquedo; veículos de brinquedo; 

brinquedos de pelúcia; máquinas de jogos de vídeo; 

jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; piscinas 

(artigos para brincar); brinquedos; bonecas; cartas de 

jogar; jogos de tabuleiro; aparelhos de prestidigitação; 

bolas para jogos; aparelhos para a pesca; pranchas de 

surf; exercitadores (extensores); alvos; chamarizes para 

caça; almofadas de protecção (partes de vestuário de 

desporto); patins de rodas; árvores de natal de mate-

rial sintético; cartões de raspadinha para jogar jogos 

de lotaria; drones (brinquedos); cartas coleccionáveis 

para jogos (jogos de cartas); brinquedos para animais 

domésticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192334

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12
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[511]  Produtos : Bicicletas, triciclos, bicicletas elétricas 

(e-bikes), scooters [veículos], atrelados para bicicletas, 

alforges adaptados para bicicletas, cestos adaptados 

para bicicletas, sacolas adaptadas para bicicletas, ca-

deiras de segurança para crianças, para veículos, ca-

potas para carrinhos de criança, carrinhos de criança, 

sacos adaptados para carrinhos de criança, carrinhos 

de bebé, protetores de pernas [térmicos] adaptados 

para cadeirinhas e carrinhos de bebé, coberturas para 

carrinhos de criança e para carrinhos de bebé, arneses 

para usar em carrinhos de criança e carrinhos de bebé; 

lambretas elétricas autoequilibradas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192335

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Pranchas de skate, patins de rodas, pa-

tins de rodas em linha, jogos, brinquedos, ornamentos 

para árvores de Natal, exceto artigos de iluminação 

e confeitaria; árvores de Natal em material sintético; 

aparelhos para ginástica; aparelhos para a pesca; bolas 

de recreio (brinquedos); mesas de atividades múltiplas 

para crianças [brinquedos], tacos de bilhar; cartas de 

jogar; jogos de mesa; patins para o gelo; skates; troti-

netas [brinquedos]; pranchas de vela, pranchas de surf; 

raquetes; raquetes para a neve [brinquedos]; esquis; 

almofadas de proteção [partes de vestuário de des-

porto]; bolas para jogos; bicicletas [brinquedos]; luvas 

para jogos; sacos especialmente concebidos para pran-

chas de surf e esquis; tapetes de brincar [brinquedos]; 

triciclos para bebés [brinquedos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192336

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos, óculos de sol, óculos de pro-

teção para desporto; armações para óculos, estojos 

para óculos, correntes para óculos; capas protetoras 

para óculos, capas para telefones inteligentes, bolsas, 

estojos adaptados para laptops e capas para tablets, 

computadores, telefones e leitores de MP3.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192337

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Bicicletas, triciclos, bicicletas elétricas 

(e-bikes), scooters [veículos], atrelados para bicicletas, 

alforges adaptados para bicicletas, cestos adaptados 

para bicicletas, sacolas adaptadas para bicicletas, ca-

deiras de segurança para crianças, para veículos, ca-

potas para carrinhos de criança, carrinhos de criança, 

sacos adaptados para carrinhos de criança, carrinhos 

de bebé, protetores de pernas [térmicos] adaptados 

para cadeirinhas e carrinhos de bebé, coberturas para 

carrinhos de criança e para carrinhos de bebé, arneses 

para usar em carrinhos de criança e carrinhos de bebé; 

lambretas elétricas autoequilibradas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192338

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14
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[511]  Produtos : Joalharia, ornamentos (joalharia); 

pedras preciosas e semipreciosas, pérolas (joalharia); 

metais preciosos e suas ligas, pulseiras (joalharia), 

broches (joalharia), colares (joalharia), correntes (jo-

alharia), medalhas (joalharia), pendentes (joalharia), 

brincos (joalharia), anéis (joalharia), amuletos (joa-

lharia), alfinetes de gravata; botões-de-punho; porta-

-chaves (joalharia); estojos para jóias; caixas em me-

tais preciosos, caixas, estojos e caixas de apresentação 

para joalharia; instrumentos horológicos, instrumen-

tos cronométricos, relógios, relógios de pulso; mostra-

dores de relógio, cronógrafos [relógios].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192339

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

peles de animais; baús e malas de viagem; carteiras de 

bolso; porta-moedas; porta-cartões; pastas para do-

cumentos [artigos de couro], pastas para documentos 

[imitação de couro]; malas diplomáticas [artigos de 

couro], malas diplomáticas [imitações de couro]; sacos 

para vestuário para viagem; estojos para chaves em 

couro em peles e imitações de couro; sacos, mochilas, 

malas de mão, sacos de viagem; estojos de toilette 

(vazios); bolsas de noite [artigos de couro], conjuntos 

de viagem [marroquinaria] e sacos de maquilhagem 

vendidos vazios; caixas de couro; chapéus-de-chuva; 

bandoleiras [tiras] de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192340

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Berços, almofadas anti rotação, para 

bebés, almofadas para o posicionamento da cabeça 

para bebés, cadeiras altas para bebés, baús para brin-

quedos, bengaleiros, cómodas, alcofas em verga para 

bebés, almofadas, poltronas, espelhos [vidro pratea-

do], berços para bebés, móveis, móbiles [decoração], 

carrilhões de vento [decoração], parques para bebés, 

assentos de banheira para bebés, fraldários de pare-

de, mesas de toucador, tapetes [esteiras] para mudar 

fraldas a bebés, bases para parques de bebés, aranhas 

para crianças, caixas de madeira ou plástico, cadeiras 

de baloiço para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192341

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Cantis para desporto, serviços de mesa 

(exceto facas, garfos e colheres), pratos de mesa, pires, 

tigelas, caixas para bombons, garrafas, decantadores, 

aquecedores para biberões, não elétricos, taças para 

ovos, caixas, cestos para uso doméstico, chávenas, po-

tes de vidro, cestas de piquenique equipadas, incluindo 

travessas, bandejas, bandejas porta-objetos, pratos, 

potes, argolas de guardanapos; individuais de mesa, 

não sendo em papel ou têxteis, cerâmica em barro, 

obras de arte em porcelana, terracota, faiança ou vidro/ 

/ estatuetas em porcelana, terracota, faiança ou vidro, 

xícaras, canecas, taças, estojos para artigos de toilette, 

equipados, piaçabas, pentes, baldes de fraldas, esferas 

de vidro ornamentais, tampas de vasos de flores, exce-

to em papel, porcelanas chinesas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192342

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE
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  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; ves-

tuário de criança; enxovais para bebés [vestuário], 

babetes exceto em papel; roupões de banho, fatos de 

banho; calções, cintos [vestuário], suspensórios [sus-

pensórios] para vestuário, macacões, casacos de ma-

lha, calças, jardineiras para esqui, jardineiras [vestuá-

rio], camisas, camisetas, saias, polos, suéteres, coletes, 

vestidos; casacos, tailleurs, parka, sobretudos, blusões, 

jaquetas, roupa interior; peles [vestuário]; vestidos de 

noiva, luvas [vestuário], luvas sem dedos; lenços de 

cabeça ou pescoço, estolas, faixas para vestir, xailes, 

gravatas, golas [vestuário], laços para o pescoço, bonés 

sendo chapelaria; chapéus, gorros sendo chapelaria, 

palas de bonés sendo chapelaria; hosiery ; fatos 

para homem; ponchos, vestuário impermeável; peúgas, 

collants, perneiras [vestuário]; pijamas; fatos de gi-

nástica; punhos [vestuário]; calçado de praia, esqui ou 

desporto; chinelos; vestuário de desporto, botas, bo-

tins, sandálias, sapatos de salto alto, sapatos ou sandá-

lias de esparto; faixas para a cabeça [vestuário], boinas 

sendo chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192343

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Pranchas de skate, patins de rodas, pa-

tins de rodas em linha, jogos, brinquedos, ornamentos 

para árvores de Natal, exceto artigos de iluminação 

e confeitaria; árvores de Natal em material sintético; 

aparelhos para ginástica; aparelhos para a pesca; bolas 

de recreio (brinquedos); mesas de atividades múltiplas 

para crianças [brinquedos], tacos de bilhar; cartas de 

jogar; jogos de mesa; patins para o gelo; skates; troti-

netas [brinquedos]; pranchas de vela, pranchas de surf; 

raquetes; raquetes para a neve [brinquedos]; esquis; 

almofadas de proteção [partes de vestuário de des-

porto]; bolas para jogos; bicicletas [brinquedos]; luvas 

para jogos; sacos especialmente concebidos para pran-

chas de surf e esquis; tapetes de brincar [brinquedos]; 

triciclos para bebés [brinquedos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192344

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone Y 88

M 20 C 100 K 12

[210]  N.º : N/192345

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone Y 88

M 20 C 100 K 12

[210]  N.º : N/192349

[220]  Data de pedido : 2021/12/30
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 55

1 618

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192350

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 55

1 618

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192351

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

 WONG KA MENG

  Endereço : 9 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192352

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

 WONG CHENG

  Endereço : 121 D 10

BG

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192353

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

 WONG CHENG

  Endereço : 121 D 10

BG

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192354

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 888 5

710

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192363

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

 LAU KA LOK

  Endereço : 6 1 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192364

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : Shiseido Company, Limited

  Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; cosméticos; produtos de per-

fumaria, incenso e fragrâncias; dentífricos; unhas pos-

tiças; pestanas postiças; algodão para fins cosméticos; 

cotonetes para fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192368

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; anéis [joalharia]; 

brincos; botões-de-punho; pulseiras [joalharia]; pul-

seiras em têxteis bordados [joalharia]; berloques de 

joalharia; broches [joalharia]; correntes [joalharia]; 

colares [joalharia]; pendentes [joalharia]; medalhões 

[joalharia]; amuletos [joalharia]; caixas de apresenta-

ção para joalharia; alfinetes [joalharia]; alfinetes de 

gravata; molas de gravata; caixas para joalharia; caixas 

em metais preciosos e suas ligas; medalhas; pérolas 

[joalharia]; pedras semipreciosas; pedras preciosas; 

diamantes; berloques (joalharia) para sacos; berloques 

para porta-chaves; argolas para chaves [joalharia]; es-

tátuas em metais preciosos e suas ligas; obras de arte 

em metais preciosos e suas ligas; figurinhas e estatue-

tas em metais preciosos; instrumentos de relojoaria; 

relógios; relógios de pulso; pulseiras de relógio; caixas 

de relógios [peças de relógios]; mostradores [relojoa-

ria]; correntes de relógio; cronómetros; caixas de apre-

sentação para relógios; relógios de mesa ou de parede; 

relógios despertadores; instrumentos cronométricos; 

mecanismos para relógios de mesa ou de parede e re-

lógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192369

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papelaria; cadernos para escrever ou 

desenhar; blocos de notas; repertórios; livros para 

colorir; folhas de papel [artigos de papelaria]; blocos 

[artigos de papelaria]; papel para escrever; envelopes 

[artigos de papelaria]; etiquetas em papel ou cartão; 

brasões [sinetes em papel]; autocolantes [artigos de 

papelaria]; adesivos [colas] para papelaria ou para uso 

doméstico; transferências [decalcomanias]; cartões; 

cartões de felicitações; postais; cartões coleccionáveis, 
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sem ser para jogos; cartões de anúncio de aconteci-

mentos [artigos de papelaria]; calendários; plantas [ar-

tigos de papelaria]; livros; álbuns; periódicos; revistas 

[periódicos]; catálogos; panfletos; folhetos; publicações 

impressas; cartazes; gravuras; fotografias [impressas]; 

suportes para fotografias; pinturas [gravuras] emoldu-

radas ou não; materiais de escrita; estojos para escre-

ver [artigos de papelaria]; lápis; apara-lápis, eléctricos 

ou não eléctricos; apagadores; canetas; esferas para 

canetas esferográficas; tinta; tinteiros; aparos para es-

crever; estojos para canetas; almofadas de tinta; selos 

[sinetes]; pincéis para pintura; caixas de tinta para uso 

em escolas; estojos para lápis; armários de secretária 

para papelaria [artigos de escritório]; artigos de es-

critório, excepto móveis; bases (mats) para secretária; 

corta-papéis [abridores de cartas]; pesa-papéis; co-

berturas de papel para vasos de flores; bandejas para 

cartas; marcadores para livros; apoios de páginas de li-

vros; ampara-livros; estatuetas em papel maché; globos 

terrestres [artigos de papelaria]; porta-passaportes; 

porta-talões de cheques; molas para dinheiro; caixas 

em papel ou cartão; caixas em cartão para chapéus; 

sacos [envelopes, bolsas] em papel ou matérias plásti-

cas para embalagem; papel de embrulho; materiais de 

embalagem [acolchoamento, enchimento] em papel ou 

cartão; forros de gaveta em papel, perfumados ou não; 

bandeirolas de papel; roupa de mesa em papel; papel 

higiénico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192370

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

de viagem; maletas; pastas diplomáticas; sacos para 

compras com rodas; sacos de rede para compras; baús 

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

de toilette, não preenchidos; conjuntos de viagem 

[marroquinaria]; sacos de viagem para vestuário e 

para sapatos; caixas em couro para chapéus; caixas em 

couro ou cartão-couro; carteiras de bolso; porta-mo-

edas; estojos para cartões [porta-notas]; estojos para 

cartões-de-visita; porta-chaves; etiquetas para baga-

gem em couro; etiquetas em couro; cordões em couro; 

bandoleiras em couro ou imitações de couro; correias 

em couro ou imitações de couro; cilhas de couro; cou-

ro e imitações de couro; sacos para o transporte de 

animais de estimação; coleiras para animais; trelas de 

couro; roupas para animais de estimação; chapéus-

-de-chuva; chapéus-de-sol; chicotes; bengalas; selaria; 

revestimentos de móveis em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192371

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Estandartes [bandeiras] em matérias 

têxteis ou em plástico; saias para camas; corredores de 

mesa, exceto em papel; tecidos de algodão; cobertores 

de cama; cobertores de piquenique; mantas de viagem 

[mantas de colo]; cobertores para animais domésticos; 

colchas; bandeiras em matérias têxteis ou em plástico; 

lençóis; edredons [cobertores de penas]; etiquetas em 

matérias têxteis; tecidos para revestimento; tecidos 

de lã; estamenha em matérias têxteis ou em plástico; 

luvas de banho; sacos-cama para bebés; sacos de biva-

que enquanto capas para sacos-cama; fronhas de tra-

vesseiro; capas soltas para móveis; capas ajustadas em 

tecido para tampas de sanitas; capas para almofadas; 

jersey [tecido]; roupa de banho, exceto vestuário; rou-

pa de cama; roupa de casa; roupa de mesa, exceto em 

papel; matérias plásticas [substituto de tecidos]; lenços 

em matérias têxteis; redes mosquiteiras; toalhas de 

mesa, exceto em papel; bolsas [agasalhos] para bebés; 

cortinas de duche em matérias têxteis ou em matérias 

plásticas; cortinas em matérias têxteis ou em plástico; 

sacos-cama; guardanapos de mesa em matérias têxteis; 

toalhas em matérias têxteis; individuais de mesa em 
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matérias têxteis; fronhas; tapeçarias murais em maté-

rias têxteis; matérias têxteis; panos para mudança de 

fraldas de bebés; panos de linho; seda [pano]; tecidos; 

tecidos elásticos; tecidos revestidos de cera reutilizá-

veis para embrulhar alimentos; pano; oleado para usar 

como toalhas de mesa; panos da louça; amortecimento 

para berços [roupa de cama]; tecidos tricotados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192372

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; t-shirts; camisas; camisas 

de manga curta; macacões; coletes para fatos e coletes; 

camisolas e pulôveres; camisolas de malha [vestuá-

rio]; vestuário de malha [vestuário]; casacos; jaquetas 

[vestuário]; parkas; gabardinas; sobretudos; camisolas 

com capuz [vestuário]; ponchos; fatos; combinações 

[vestuário]; vestidos; saias; calções-saia; calções; cal-

ças; cuecas com perna; perneiras [calças]; roupa inte-

rior e vestuário interior; pijamas; camisas de dormir; 

roupões; roupões de banho; fatos de banho; calções de 

banho; espartilhos [roupa interior]; colarinhos [vestu-

ário]; colarinhos postiços; plastrões; punhos e faixas 

para os pulsos [vestuário]; quimonos; enxovais [vestuá-

rio]; cintos [vestuário]; cintos para dinheiro [vestuário]; 

lenços de cabeça ou pescoço; xales; estolas; bandanas 

[lenços de pescoço]; lenços de bolso; gravatas; sus-

pensórios; luvas [vestuário]; luvas sem dedos; mitenes; 

abafos [vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; abafos 

para o pescoço, faixas de enrolar ao pescoço; cha-

pelaria; chapéus; chapéus de lã; faixas para a cabeça 

[vestuário]; bonés sendo chapelaria; palas de boné; pe-

úgas; collants; meias; máscaras para dormir; calçado; 

sapatos; sapatos desportivos; botas; botins; sapatos ou 

sandálias de esparto; sandálias; polainas; botas para 

a neve; chinelas; máscaras ornamentais (vestuário da 

moda).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192373

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; chá gelado; bebidas à base de 

chá; infusões não medicinais; café; bebidas à base de 

café; café artificial; cápsulas de café cheias; chicória 

[substituto do café]; bebidas à base de cacau; bebidas 

à base de chocolate; cacau; chocolate; confeitaria; 

rebuçados; caramelos [doces]; nogados (nougat); ma-

carons de coco; pralinés (bombons); nozes com co-

bertura de chocolate; geleias de frutos [confeitaria]; 

pasta de amêndoa; pastas à base de chocolate; doce de 

leite; mel; macarons [bolinhos de massapão]; fondants 

[confeitaria]; bolos; decorações de confeitaria para 

bolos; decorações de chocolate para bolos; profitero-

les; mousses de chocolate; pastelaria; tartes; panque-

cas; waffles; pães com chocolate; croissants; brioches; 

pãezinhos; pão; pão de especiarias [pão de gengibre]; 

barras de cereais; biscoitos; bolachas; petits four 

[pastelaria]; sanduíches; gelados; sorvetes [gelados]; 

iogurte congelado [gelados de confeitaria]; açúcar; sal 

de cozinha; pimenta; especiarias; ervas aromáticas em 

conserva [temperos]; condimentos; molhos [condimen-

tos]; mostarda; vinagre; arroz; massas alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192374

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER
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  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Fósforos; aromas, exceto óleos essen-

ciais, para uso em cigarros eletrónicos; aromas, exceto 

óleos essenciais, para tabaco; bolsas de tabaco; caixas 

de fósforos; caixas de charutos [providas de humidifi-

cador]; isqueiros para fumadores; livros de papel para 

cigarros; cinzeiros para fumadores; charutos; cigarros; 

cigarros contendo sucedâneos do tabaco, exceto para 

uso medicinal; cigarros eletrónicos; cigarrilhas; cor-

tadores de charuto; limpadores de cachimbo; caixas 

para charutos; cigarreiras; boquilhas para charutos; 

boquilhas para cigarros; ervas para fumar; cachimbos 

de água; soluções líquidas para uso em cigarros ele-

trónicos; papel para cigarros; cachimbos; máquinas 

de bolso para enrolar cigarros; fosforeiras; potes para 

tabaco; raspadores para cachimbos; tabaco; caixas de 

rapé; vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192375

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Decoração de alimentos; informações e 

conselhos relacionados com a preparação de refeições; 

aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 

aluguer de alojamento temporário; reservas de aloja-

mento temporário; serviços de agência de alojamento 

temporário [hotéis, pensões]; serviços de bar; serviços 

de café; serviços de cafetaria; serviços de cantina; ser-

viços personalizados de chefes de cozinha; serviços de 

restaurante; catering de alimentos e bebidas; serviços 

de hotel; aluguer de salas de reuniões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192376

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; anéis [joalharia]; 

brincos; botões-de-punho; pulseiras [joalharia]; pul-

seiras em têxteis bordados [joalharia]; berloques de 

joalharia; broches [joalharia]; correntes [joalharia]; 

colares [joalharia]; pendentes [joalharia]; medalhões 

[joalharia]; amuletos [joalharia]; caixas de apresenta-

ção para joalharia; alfinetes [joalharia]; alfinetes de 

gravata; molas de gravata; caixas para joalharia; caixas 

em metais preciosos e suas ligas; medalhas; pérolas 

[joalharia]; pedras semipreciosas; pedras preciosas; 

diamantes; berloques (joalharia) para sacos; berloques 

para porta-chaves; argolas para chaves [joalharia]; es-

tátuas em metais preciosos e suas ligas; obras de arte 

em metais preciosos e suas ligas; figurinhas e estatue-

tas em metais preciosos; instrumentos de relojoaria; 

relógios; relógios de pulso; pulseiras de relógio; caixas 

de relógios [peças de relógios]; mostradores [relojoa-

ria]; correntes de relógio; cronómetros; caixas de apre-

sentação para relógios; relógios de mesa ou de parede; 

relógios despertadores; instrumentos cronométricos; 

mecanismos para relógios de mesa ou de parede e re-

lógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192377

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER
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  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papelaria; cadernos para escrever ou 

desenhar; blocos de notas; repertórios; livros para 

colorir; folhas de papel [artigos de papelaria]; blocos 

[artigos de papelaria]; papel para escrever; envelopes 

[artigos de papelaria]; etiquetas em papel ou cartão; 

brasões [sinetes em papel]; autocolantes [artigos de 

papelaria]; adesivos [colas] para papelaria ou para uso 

doméstico; transferências [decalcomanias]; cartões; 

cartões de felicitações; postais; cartões coleccionáveis, 

sem ser para jogos; cartões de anúncio de aconteci-

mentos [artigos de papelaria]; calendários; plantas [ar-

tigos de papelaria]; livros; álbuns; periódicos; revistas 

[periódicos]; catálogos; panfletos; folhetos; publicações 

impressas; cartazes; gravuras; fotografias [impressas]; 

suportes para fotografias; pinturas [gravuras] emoldu-

radas ou não; materiais de escrita; estojos para escre-

ver [artigos de papelaria]; lápis; apara-lápis, eléctricos 

ou não eléctricos; apagadores; canetas; esferas para 

canetas esferográficas; tinta; tinteiros; aparos para es-

crever; estojos para canetas; almofadas de tinta; selos 

[sinetes]; pincéis para pintura; caixas de tinta para uso 

em escolas; estojos para lápis; armários de secretária 

para papelaria [artigos de escritório]; artigos de es-

critório, excepto móveis; bases (mats) para secretária; 

corta-papéis [abridores de cartas]; pesa-papéis; co-

berturas de papel para vasos de flores; bandejas para 

cartas; marcadores para livros; apoios de páginas de li-

vros; ampara-livros; estatuetas em papel maché; globos 

terrestres [artigos de papelaria]; porta-passaportes; 

porta-talões de cheques; molas para dinheiro; caixas 

em papel ou cartão; caixas em cartão para chapéus; 

sacos [envelopes, bolsas] em papel ou matérias plásti-

cas para embalagem; papel de embrulho; materiais de 

embalagem [acolchoamento, enchimento] em papel ou 

cartão; forros de gaveta em papel, perfumados ou não; 

bandeirolas de papel; roupa de mesa em papel; papel 

higiénico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192378

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

de viagem; maletas; pastas diplomáticas; sacos para 

compras com rodas; sacos de rede para compras; baús 

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

de toilette, não preenchidos; conjuntos de viagem 

[marroquinaria]; sacos de viagem para vestuário e 

para sapatos; caixas em couro para chapéus; caixas em 

couro ou cartão-couro; carteiras de bolso; porta-mo-

edas; estojos para cartões [porta-notas]; estojos para 

cartões-de-visita; porta-chaves; etiquetas para baga-

gem em couro; etiquetas em couro; cordões em couro; 

bandoleiras em couro ou imitações de couro; correias 

em couro ou imitações de couro; cilhas de couro; cou-

ro e imitações de couro; sacos para o transporte de 

animais de estimação; coleiras para animais; trelas de 

couro; roupas para animais de estimação; chapéus-

-de-chuva; chapéus-de-sol; chicotes; bengalas; selaria; 

revestimentos de móveis em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192379

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Estandartes [bandeiras] em matérias 

têxteis ou em plástico; saias para camas; corredores de 

mesa, exceto em papel; tecidos de algodão; cobertores 

de cama; cobertores de piquenique; mantas de viagem 

[mantas de colo]; cobertores para animais domésticos; 

colchas; bandeiras em matérias têxteis ou em plástico; 
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lençóis; edredons [cobertores de penas]; etiquetas em 

matérias têxteis; tecidos para revestimento; tecidos 

de lã; estamenha em matérias têxteis ou em plástico; 

luvas de banho; sacos-cama para bebés; sacos de biva-

que enquanto capas para sacos-cama; fronhas de tra-

vesseiro; capas soltas para móveis; capas ajustadas em 

tecido para tampas de sanitas; capas para almofadas; 

jersey [tecido]; roupa de banho, exceto vestuário; rou-

pa de cama; roupa de casa; roupa de mesa, exceto em 

papel; matérias plásticas [substituto de tecidos]; lenços 

em matérias têxteis; redes mosquiteiras; toalhas de 

mesa, exceto em papel; bolsas [agasalhos] para bebés; 

cortinas de duche em matérias têxteis ou em matérias 

plásticas; cortinas em matérias têxteis ou em plástico; 

sacos-cama; guardanapos de mesa em matérias têxteis; 

toalhas em matérias têxteis; individuais de mesa em 

matérias têxteis; fronhas; tapeçarias murais em maté-

rias têxteis; matérias têxteis; panos para mudança de 

fraldas de bebés; panos de linho; seda [pano]; tecidos; 

tecidos elásticos; tecidos revestidos de cera reutilizá-

veis para embrulhar alimentos; pano; oleado para usar 

como toalhas de mesa; panos da louça; amortecimento 

para berços [roupa de cama]; tecidos tricotados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192380

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; t-shirts; camisas; camisas 

de manga curta; macacões; coletes para fatos e coletes; 

camisolas e pulôveres; camisolas de malha [vestuá-

rio]; vestuário de malha [vestuário]; casacos; jaquetas 

[vestuário]; parkas; gabardinas; sobretudos; camisolas 

com capuz [vestuário]; ponchos; fatos; combinações 

[vestuário]; vestidos; saias; calções-saia; calções; cal-

ças; cuecas com perna; perneiras [calças]; roupa inte-

rior e vestuário interior; pijamas; camisas de dormir; 

roupões; roupões de banho; fatos de banho; calções de 

banho; espartilhos [roupa interior]; colarinhos [vestu-

ário]; colarinhos postiços; plastrões; punhos e faixas 

para os pulsos [vestuário]; quimonos; enxovais [vestuá-

rio]; cintos [vestuário]; cintos para dinheiro [vestuário]; 

lenços de cabeça ou pescoço; xales; estolas; bandanas 

[lenços de pescoço]; lenços de bolso; gravatas; sus-

pensórios; luvas [vestuário]; luvas sem dedos; mitenes; 

abafos [vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; abafos 

para o pescoço, faixas de enrolar ao pescoço; cha-

pelaria; chapéus; chapéus de lã; faixas para a cabeça 

[vestuário]; bonés sendo chapelaria; palas de boné; pe-

úgas; collants; meias; máscaras para dormir; calçado; 

sapatos; sapatos desportivos; botas; botins; sapatos ou 

sandálias de esparto; sandálias; polainas; botas para 

a neve; chinelas; máscaras ornamentais (vestuário da 

moda).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192381

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; chá gelado; bebidas à base de 

chá; infusões não medicinais; café; bebidas à base de 

café; café artificial; cápsulas de café cheias; chicória 

[substituto do café]; bebidas à base de cacau; bebidas 

à base de chocolate; cacau; chocolate; confeitaria; 

rebuçados; caramelos [doces]; nogados (nougat); ma-

carons de coco; pralinés (bombons); nozes com co-

bertura de chocolate; geleias de frutos [confeitaria]; 

pasta de amêndoa; pastas à base de chocolate; doce de 

leite; mel; macarons [bolinhos de massapão]; fondants 

[confeitaria]; bolos; decorações de confeitaria para 

bolos; decorações de chocolate para bolos; profitero-

les; mousses de chocolate; pastelaria; tartes; panque-

cas; waffles; pães com chocolate; croissants; brioches; 

pãezinhos; pão; pão de especiarias [pão de gengibre]; 

barras de cereais; biscoitos; bolachas; petits four 

[pastelaria]; sanduíches; gelados; sorvetes [gelados]; 
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iogurte congelado [gelados de confeitaria]; açúcar; sal 

de cozinha; pimenta; especiarias; ervas aromáticas em 

conserva [temperos]; condimentos; molhos [condimen-

tos]; mostarda; vinagre; arroz; massas alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192382

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Fósforos; aromas, exceto óleos essen-

ciais, para uso em cigarros eletrónicos; aromas, exceto 

óleos essenciais, para tabaco; bolsas de tabaco; caixas 

de fósforos; caixas de charutos [providas de humidifi-

cador]; isqueiros para fumadores; livros de papel para 

cigarros; cinzeiros para fumadores; charutos; cigarros; 

cigarros contendo sucedâneos do tabaco, exceto para 

uso medicinal; cigarros eletrónicos; cigarrilhas; cor-

tadores de charuto; limpadores de cachimbo; caixas 

para charutos; cigarreiras; boquilhas para charutos; 

boquilhas para cigarros; ervas para fumar; cachimbos 

de água; soluções líquidas para uso em cigarros ele-

trónicos; papel para cigarros; cachimbos; máquinas 

de bolso para enrolar cigarros; fosforeiras; potes para 

tabaco; raspadores para cachimbos; tabaco; caixas de 

rapé; vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192383

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Decoração de alimentos; informações e 

conselhos relacionados com a preparação de refeições; 

aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 

aluguer de alojamento temporário; reservas de aloja-

mento temporário; serviços de agência de alojamento 

temporário [hotéis, pensões]; serviços de bar; serviços 

de café; serviços de cafetaria; serviços de cantina; ser-

viços personalizados de chefes de cozinha; serviços de 

restaurante; catering de alimentos e bebidas; serviços 

de hotel; aluguer de salas de reuniões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192384

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; anéis [joalharia]; 

brincos; botões-de-punho; pulseiras [joalharia]; pul-

seiras em têxteis bordados [joalharia]; berloques de 

joalharia; broches [joalharia]; correntes [joalharia]; 

colares [joalharia]; pendentes [joalharia]; medalhões 

[joalharia]; amuletos [joalharia]; caixas de apresenta-

ção para joalharia; alfinetes [joalharia]; alfinetes de 

gravata; molas de gravata; caixas para joalharia; caixas 

em metais preciosos e suas ligas; medalhas; pérolas 

[joalharia]; pedras semipreciosas; pedras preciosas; 

diamantes; berloques (joalharia) para sacos; berloques 

para porta-chaves; argolas para chaves [joalharia]; es-

tátuas em metais preciosos e suas ligas; obras de arte 

em metais preciosos e suas ligas; figurinhas e estatue-

tas em metais preciosos; instrumentos de relojoaria; 

relógios; relógios de pulso; pulseiras de relógio; caixas 

de relógios [peças de relógios]; mostradores [relojoa-

ria]; correntes de relógio; cronómetros; caixas de apre-

sentação para relógios; relógios de mesa ou de parede; 

relógios despertadores; instrumentos cronométricos; 
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mecanismos para relógios de mesa ou de parede e re-

lógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192385

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papelaria; cadernos para escrever ou 

desenhar; blocos de notas; repertórios; livros para 

colorir; folhas de papel [artigos de papelaria]; blocos 

[artigos de papelaria]; papel para escrever; envelopes 

[artigos de papelaria]; etiquetas em papel ou cartão; 

brasões [sinetes em papel]; autocolantes [artigos de 

papelaria]; adesivos [colas] para papelaria ou para uso 

doméstico; transferências [decalcomanias]; cartões; 

cartões de felicitações; postais; cartões coleccionáveis, 

sem ser para jogos; cartões de anúncio de aconteci-

mentos [artigos de papelaria]; calendários; plantas [ar-

tigos de papelaria]; livros; álbuns; periódicos; revistas 

[periódicos]; catálogos; panfletos; folhetos; publicações 

impressas; cartazes; gravuras; fotografias [impressas]; 

suportes para fotografias; pinturas [gravuras] emoldu-

radas ou não; materiais de escrita; estojos para escre-

ver [artigos de papelaria]; lápis; apara-lápis, eléctricos 

ou não eléctricos; apagadores; canetas; esferas para 

canetas esferográficas; tinta; tinteiros; aparos para es-

crever; estojos para canetas; almofadas de tinta; selos 

[sinetes]; pincéis para pintura; caixas de tinta para uso 

em escolas; estojos para lápis; armários de secretária 

para papelaria [artigos de escritório]; artigos de es-

critório, excepto móveis; bases (mats) para secretária; 

corta-papéis [abridores de cartas]; pesa-papéis; co-

berturas de papel para vasos de flores; bandejas para 

cartas; marcadores para livros; apoios de páginas de li-

vros; ampara-livros; estatuetas em papel maché; globos 

terrestres [artigos de papelaria]; porta-passaportes; 

porta-talões de cheques; molas para dinheiro; caixas 

em papel ou cartão; caixas em cartão para chapéus; 

sacos [envelopes, bolsas] em papel ou matérias plásti-

cas para embalagem; papel de embrulho; materiais de 

embalagem [acolchoamento, enchimento] em papel ou 

cartão; forros de gaveta em papel, perfumados ou não; 

bandeirolas de papel; roupa de mesa em papel; papel 

higiénico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192386

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

de viagem; maletas; pastas diplomáticas; sacos para 

compras com rodas; sacos de rede para compras; baús 

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

de toilette, não preenchidos; conjuntos de viagem 

[marroquinaria]; sacos de viagem para vestuário e 

para sapatos; caixas em couro para chapéus; caixas em 

couro ou cartão-couro; carteiras de bolso; porta-mo-

edas; estojos para cartões [porta-notas]; estojos para 

cartões-de-visita; porta-chaves; etiquetas para baga-

gem em couro; etiquetas em couro; cordões em couro; 

bandoleiras em couro ou imitações de couro; correias 

em couro ou imitações de couro; cilhas de couro; cou-

ro e imitações de couro; sacos para o transporte de 

animais de estimação; coleiras para animais; trelas de 

couro; roupas para animais de estimação; chapéus-

-de-chuva; chapéus-de-sol; chicotes; bengalas; selaria; 

revestimentos de móveis em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192387

[220]  Data de pedido : 2021/12/30
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[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Estandartes [bandeiras] em matérias 

têxteis ou em plástico; saias para camas; corredores de 

mesa, exceto em papel; tecidos de algodão; cobertores 

de cama; cobertores de piquenique; mantas de viagem 

[mantas de colo]; cobertores para animais domésticos; 

colchas; bandeiras em matérias têxteis ou em plástico; 

lençóis; edredons [cobertores de penas]; etiquetas em 

matérias têxteis; tecidos para revestimento; tecidos 

de lã; estamenha em matérias têxteis ou em plástico; 

luvas de banho; sacos-cama para bebés; sacos de biva-

que enquanto capas para sacos-cama; fronhas de tra-

vesseiro; capas soltas para móveis; capas ajustadas em 

tecido para tampas de sanitas; capas para almofadas; 

jersey [tecido]; roupa de banho, exceto vestuário; rou-

pa de cama; roupa de casa; roupa de mesa, exceto em 

papel; matérias plásticas [substituto de tecidos]; lenços 

em matérias têxteis; redes mosquiteiras; toalhas de 

mesa, exceto em papel; bolsas [agasalhos] para bebés; 

cortinas de duche em matérias têxteis ou em matérias 

plásticas; cortinas em matérias têxteis ou em plástico; 

sacos-cama; guardanapos de mesa em matérias têxteis; 

toalhas em matérias têxteis; individuais de mesa em 

matérias têxteis; fronhas; tapeçarias murais em maté-

rias têxteis; matérias têxteis; panos para mudança de 

fraldas de bebés; panos de linho; seda [pano]; tecidos; 

tecidos elásticos; tecidos revestidos de cera reutilizá-

veis para embrulhar alimentos; pano; oleado para usar 

como toalhas de mesa; panos da louça; amortecimento 

para berços [roupa de cama]; tecidos tricotados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192388

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; t-shirts; camisas; camisas 

de manga curta; macacões; coletes para fatos e coletes; 

camisolas e pulôveres; camisolas de malha [vestuá-

rio]; vestuário de malha [vestuário]; casacos; jaquetas 

[vestuário]; parkas; gabardinas; sobretudos; camisolas 

com capuz [vestuário]; ponchos; fatos; combinações 

[vestuário]; vestidos; saias; calções-saia; calções; cal-

ças; cuecas com perna; perneiras [calças]; roupa inte-

rior e vestuário interior; pijamas; camisas de dormir; 

roupões; roupões de banho; fatos de banho; calções de 

banho; espartilhos [roupa interior]; colarinhos [vestu-

ário]; colarinhos postiços; plastrões; punhos e faixas 

para os pulsos [vestuário]; quimonos; enxovais [vestuá-

rio]; cintos [vestuário]; cintos para dinheiro [vestuário]; 

lenços de cabeça ou pescoço; xales; estolas; bandanas 

[lenços de pescoço]; lenços de bolso; gravatas; sus-

pensórios; luvas [vestuário]; luvas sem dedos; mitenes; 

abafos [vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; abafos 

para o pescoço, faixas de enrolar ao pescoço; cha-

pelaria; chapéus; chapéus de lã; faixas para a cabeça 

[vestuário]; bonés sendo chapelaria; palas de boné; pe-

úgas; collants; meias; máscaras para dormir; calçado; 

sapatos; sapatos desportivos; botas; botins; sapatos ou 

sandálias de esparto; sandálias; polainas; botas para 

a neve; chinelas; máscaras ornamentais (vestuário da 

moda).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192389

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; chá gelado; bebidas à base de 

chá; infusões não medicinais; café; bebidas à base de 

café; café artificial; cápsulas de café cheias; chicória 

[substituto do café]; bebidas à base de cacau; bebidas 
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à base de chocolate; cacau; chocolate; confeitaria; 

rebuçados; caramelos [doces]; nogados (nougat); ma-

carons de coco; pralinés (bombons); nozes com co-

bertura de chocolate; geleias de frutos [confeitaria]; 

pasta de amêndoa; pastas à base de chocolate; doce de 

leite; mel; macarons [bolinhos de massapão]; fondants 

[confeitaria]; bolos; decorações de confeitaria para 

bolos; decorações de chocolate para bolos; profitero-

les; mousses de chocolate; pastelaria; tartes; panque-

cas; waffles; pães com chocolate; croissants; brioches; 

pãezinhos; pão; pão de especiarias [pão de gengibre]; 

barras de cereais; biscoitos; bolachas; petits four 

[pastelaria]; sanduíches; gelados; sorvetes [gelados]; 

iogurte congelado [gelados de confeitaria]; açúcar; sal 

de cozinha; pimenta; especiarias; ervas aromáticas em 

conserva [temperos]; condimentos; molhos [condimen-

tos]; mostarda; vinagre; arroz; massas alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192390

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Fósforos; aromas, exceto óleos essen-

ciais, para uso em cigarros eletrónicos; aromas, exceto 

óleos essenciais, para tabaco; bolsas de tabaco; caixas 

de fósforos; caixas de charutos [providas de humidifi-

cador]; isqueiros para fumadores; livros de papel para 

cigarros; cinzeiros para fumadores; charutos; cigarros; 

cigarros contendo sucedâneos do tabaco, exceto para 

uso medicinal; cigarros eletrónicos; cigarrilhas; cor-

tadores de charuto; limpadores de cachimbo; caixas 

para charutos; cigarreiras; boquilhas para charutos; 

boquilhas para cigarros; ervas para fumar; cachimbos 

de água; soluções líquidas para uso em cigarros ele-

trónicos; papel para cigarros; cachimbos; máquinas 

de bolso para enrolar cigarros; fosforeiras; potes para 

tabaco; raspadores para cachimbos; tabaco; caixas de 

rapé; vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192391

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Decoração de alimentos; informações e 

conselhos relacionados com a preparação de refeições; 

aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 

aluguer de alojamento temporário; reservas de aloja-

mento temporário; serviços de agência de alojamento 

temporário [hotéis, pensões]; serviços de bar; serviços 

de café; serviços de cafetaria; serviços de cantina; ser-

viços personalizados de chefes de cozinha; serviços de 

restaurante; catering de alimentos e bebidas; serviços 

de hotel; aluguer de salas de reuniões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192392

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192395

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 金 金屬門框

金屬百葉窗

金屬柵欄 普通金屬藝術品 金

屬門閂 金屬管 金屬建築構件 金屬容器 不發光金屬門

牌

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192396

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  P rodutos : 金 非金屬門 非金屬窗

框 非金屬門框 建築材料 非金屬柵欄

非金屬管道 石料 非金屬建築物

非金屬百葉窗 非金屬耐火建築材料 非金屬建築材

料 廣告欄 非金屬 非金屬板 非金屬預製件

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192397

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 金 金屬門框

金屬百葉窗

金屬柵欄 普通金屬藝術品 金

屬門閂 金屬管 金屬建築構件 金屬容器 不發光金屬門

牌

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192398

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 112

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  P rodutos : 金 非金屬門 非金屬窗

框 非金屬門框 建築材料 非金屬柵欄

非金屬管道 石料 非金屬建築物

非金屬百葉窗 非金屬耐火建築材料 非金屬建築材

料 廣告欄 非金屬 非金屬板 非金屬預製件

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192400

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 滙

  Endereço : 26-54B

15 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 



3460    7   2022  2  16 

[210]  N.º : N/192401

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 滙

  Endereço : 26-54B

15 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192403

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 369-371 16

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192408

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192412

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : SOCIEDADE FONTE DO LI-

LAU LIMITADA

  Endereço : Avenida Almirante Lacerda Nos. 163-

-165, Edf. Ind. Hap Wo, 6 Andar A . Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas e outras 

bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de 

fruta; xaropes e outras preparações para bebidas e 

cervejas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde escuro e verde claro, 

azul, branco e cinzento, tal como representado na figu-

ra.

[210]  N.º : N/192413

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : SOCIEDADE FONTE DO LI-

LAU LIMITADA

  Endereço : Ave. Almirante Lacerda Nos. 163-165, 

Edf. Ind. Hap Wo, 6 Andar A . Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais.

[540]  Marca : 
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas, joalha-

ria, pedras preciosas e pedras semipreciosas; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/16  Su íça

N.º 11230/2021

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/172319 2022/01/25 2022/01/25 09

N/172320 2022/01/25 2022/01/25 35

N/172321 2022/01/25 2022/01/25 38

N/172322 2022/01/25 2022/01/25 39

N/172323 2022/01/25 2022/01/25 42

N/172324 2022/01/25 2022/01/25 36

N/179361 2022/01/25 2022/01/25 UKG Inc. 09

N/179362 2022/01/25 2022/01/25 UKG Inc. 35

N/179363 2022/01/25 2022/01/25 UKG Inc. 42

N/179738 2022/01/25 2022/01/25 UKG Inc. 09

N/179739 2022/01/25 2022/01/25 UKG Inc. 09

N/179740 2022/01/25 2022/01/25 UKG Inc. 09

N/182084 2022/01/25 2022/01/25 Galaxy Entertainment Licensing Limited 41

N/182092 2022/01/25 2022/01/25 Galaxy Entertainment Licensing Limited 41

N/182100 2022/01/25 2022/01/25 Galaxy Entertainment Licensing Limited 41

N/182981 2022/01/25 2022/01/25 UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. 36

N/183305 2022/01/25 2022/01/25 ASC REGENITY LTD 41

N/183306 2022/01/25 2022/01/25 ASC REGENITY LTD 44

N/183885 2022/01/25 2022/01/25 Colopl, Inc. 42

[591]  Cores de marca : Verde escuro e verde claro, 

azul, vermelho, branco e cinzento, tal como represen-

tado na figura.

[210]  N.º : N/192414

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : Parmigiani Fleurier S.A.

  Endereço : rue du Temple 11, 2114 Fleurier, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/184285 2022/01/25 2022/01/25 Innocoll Pharmaceuticals Limited 42

N/184367 2022/01/25 2022/01/25

GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

29

N/184369 2022/01/25 2022/01/25

GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

29

N/184370 2022/01/25 2022/01/25

GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

29

N/184371 2022/01/25 2022/01/25

GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

32

N/184372 2022/01/25 2022/01/25

GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

43

N/184373 2022/01/25 2022/01/25

GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

32

N/184374 2022/01/25 2022/01/25

GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

43

N/184375 2022/01/25 2022/01/25

GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

32

N/184376 2022/01/25 2022/01/25

GRUPO ELIAS LIMITADA, em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

43

N/184403 2022/01/25 2022/01/25 14

N/184593 2022/01/25 2022/01/25 10

N/184594 2022/01/25 2022/01/25 09

N/184595 2022/01/25 2022/01/25 05

N/184596 2022/01/25 2022/01/25 07

N/184597 2022/01/25 2022/01/25 03

N/184598 2022/01/25 2022/01/25 44

N/184599 2022/01/25 2022/01/25 42

N/184600 2022/01/25 2022/01/25 40

N/184601 2022/01/25 2022/01/25 36

N/184602 2022/01/25 2022/01/25 35

N/184603 2022/01/25 2022/01/25 10

N/184604 2022/01/25 2022/01/25 09

N/184605 2022/01/25 2022/01/25 05

N/184606 2022/01/25 2022/01/25 07
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/184607 2022/01/25 2022/01/25 03

N/184608 2022/01/25 2022/01/25 44

N/184609 2022/01/25 2022/01/25 42

N/184610 2022/01/25 2022/01/25 40

N/184611 2022/01/25 2022/01/25 35

N/184612 2022/01/25 2022/01/25 36

N/184640 2022/01/25 2022/01/25 International Business Machines Corporation 09

N/184641 2022/01/25 2022/01/25 International Business Machines Corporation 35

N/184643 2022/01/25 2022/01/25 International Business Machines Corporation 38

N/184644 2022/01/25 2022/01/25 International Business Machines Corporation 41

N/184645 2022/01/25 2022/01/25 International Business Machines Corporation 42

N/184646 2022/01/25 2022/01/25 International Business Machines Corporation 09

N/184647 2022/01/25 2022/01/25 International Business Machines Corporation 35

N/184649 2022/01/25 2022/01/25 International Business Machines Corporation 38

N/184650 2022/01/25 2022/01/25 International Business Machines Corporation 41

N/184651 2022/01/25 2022/01/25 International Business Machines Corporation 42

N/184739 2022/01/25 2022/01/25 LA NORMANDISE 31

N/184805 2022/01/25 2022/01/25 QUIROMAS S.A. 31

N/184806 2022/01/25 2022/01/25 QUIROMAS S.A. 31

N/185269 2022/01/25 2022/01/25 A.S.Watson TM Limited 44

N/185270 2022/01/25 2022/01/25 A.S.Watson TM Limited 44

N/185271 2022/01/25 2022/01/25 A.S.Watson TM Limited 44

N/185278 2022/01/25 2022/01/25

LAM WENG HENG 

30

N/185292 2022/01/25 2022/01/25 Basilea Pharmaceutica International Ltd. 05

N/185413 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 09

N/185414 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 16

N/185415 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 18

N/185416 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 25

N/185417 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 28

N/185418 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 41

N/185419 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 09

N/185420 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 16

N/185421 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 18

N/185422 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 25

N/185423 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 28

N/185424 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 41

N/185425 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 09

N/185426 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 16

N/185427 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 18
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/185428 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 25

N/185429 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 28

N/185430 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 41

N/185445 2022/01/25 2022/01/25 Löwenzahn Organics GmbH 03

N/185511 2022/01/25 2022/01/25 S.C.P. INNOVATION PI 21

N/185551 2022/01/25 2022/01/25 Yohji Yamamoto Inc. 09

N/185727 2022/01/25 2022/01/25

Hangzhou Aoshan Network Technology Co., Ltd

25

N/185756 2022/01/25 2022/01/25 Apple Inc. 09

N/185803 2022/01/25 2022/01/25 Tommy Hilfiger Licensing B.V. 18

N/185804 2022/01/25 2022/01/25 Tommy Hilfiger Licensing B.V. 25

N/185805 2022/01/25 2022/01/25 Tommy Hilfiger Licensing B.V. 35

N/185966 2022/01/25 2022/01/25 Skillbox Limited Liability Company 09

N/185967 2022/01/25 2022/01/25 Skillbox Limited Liability Company 35

N/185968 2022/01/25 2022/01/25 Skillbox Limited Liability Company 38

N/185969 2022/01/25 2022/01/25 Skillbox Limited Liability Company 41

N/185970 2022/01/25 2022/01/25 Skillbox Limited Liability Company 42

N/185982 2022/01/25 2022/01/25

Naked Worldwide Limited

09

N/185983 2022/01/25 2022/01/25

Naked Worldwide Limited

18

N/185984 2022/01/25 2022/01/25

Naked Worldwide Limited

25

N/185985 2022/01/25 2022/01/25

Naked Worldwide Limited

35

N/185986 2022/01/25 2022/01/25

Naked Worldwide Limited

09

N/185987 2022/01/25 2022/01/25

Naked Worldwide Limited

18

N/185988 2022/01/25 2022/01/25

Naked Worldwide Limited

25

N/185996 2022/01/25 2022/01/25 NANOLAYR LIMITED 17

N/185997 2022/01/25 2022/01/25 NANOLAYR LIMITED 19

N/186024 2022/01/25 2022/01/25 FRAGMENT Co. Ltd. 09

N/186025 2022/01/25 2022/01/25 FRAGMENT Co. Ltd. 14

N/186026 2022/01/25 2022/01/25 FRAGMENT Co. Ltd. 15

N/186027 2022/01/25 2022/01/25 FRAGMENT Co. Ltd. 18

N/186028 2022/01/25 2022/01/25 FRAGMENT Co. Ltd. 21

N/186029 2022/01/25 2022/01/25 FRAGMENT Co. Ltd. 28

N/186075 2022/01/25 2022/01/25 ModernaTX, Inc. 05

N/186137 2022/01/25 2022/01/25 A.S. Watson TM Limited 29
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186138 2022/01/25 2022/01/25 A.S. Watson TM Limited 30

N/186146 2022/01/25 2022/01/25 Brown Brothers Milawa Vineyard Pty. Limited 33

N/186147 2022/01/25 2022/01/25 Brown Brothers Milawa Vineyard Pty. Limited 33

N/186148 2022/01/25 2022/01/25 Brown Brothers Milawa Vineyard Pty. Limited 33

N/186149 2022/01/25 2022/01/25 Brown Brothers Milawa Vineyard Pty. Limited 33

N/186150 2022/01/25 2022/01/25 Brown Brothers Milawa Vineyard Pty. Limited 33

N/186177 2022/01/25 2022/01/25

Xiaomi Inc.

09

N/186182 2022/01/25 2022/01/25 LA MAISON DU CHOCOLAT 30

N/186183 2022/01/25 2022/01/25 LA MAISON DU CHOCOLAT 35

N/186200 2022/01/25 2022/01/25

LEONG KA KEI

29

N/186201 2022/01/25 2022/01/25

LEONG KA KEI

30

N/186202 2022/01/25 2022/01/25

LEONG KA KEI

32

N/186250 2022/01/25 2022/01/25 PALOÏSE SAS 25

N/186251 2022/01/25 2022/01/25 PALOÏSE SAS 03

N/186252 2022/01/25 2022/01/25 PALOÏSE SAS 09

N/186253 2022/01/25 2022/01/25 PALOÏSE SAS 14

N/186254 2022/01/25 2022/01/25 PALOÏSE SAS 18

N/186327 2022/01/25 2022/01/25

WONG MAN PAN

35

N/186483 2022/01/25 2022/01/25 Trib3 International Limited 25

N/186605 2022/01/25 2022/01/25 Amgen Inc. 05

N/186608 2022/01/25 2022/01/25 PELLICORO VANESSA 25

N/186609 2022/01/25 2022/01/25 PELLICORO VANESSA 35

N/186661 2022/01/25 2022/01/25 Tosara Pharma Limited 03

N/186662 2022/01/25 2022/01/25 Tosara Pharma Limited 05

N/186670 2022/01/25 2022/01/25

SOURCE NEXT GENERATION TECHNOLOGY LIMITED

09

N/186671 2022/01/25 2022/01/25

SOURCE NEXT GENERATION TECHNOLOGY LIMITED

28

N/186672 2022/01/25 2022/01/25

SOURCE NEXT GENERATION TECHNOLOGY LIMITED

41

N/186679 2022/01/25 2022/01/25 Parfums Christian Dior 03

N/186687 2022/01/25 2022/01/25 Sunstar Suisse SA 03

N/186690 2022/01/25 2022/01/25 Sunstar Suisse SA 21

N/186751 2022/01/25 2022/01/25 35

N/186752 2022/01/25 2022/01/25 35

N/186753 2022/01/25 2022/01/25

Beijing Yongan Shida Science and Technology Trading Co., Ltd.

09
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186754 2022/01/25 2022/01/25

Beijing Yongan Shida Science and Technology Trading Co., Ltd.

12

N/186784 2022/01/25 2022/01/25 Tosara Pharma Limited 03

N/186785 2022/01/25 2022/01/25 Tosara Pharma Limited 05

N/186873 2022/01/25 2022/01/25 Mirjana Topalovic 25

N/186874 2022/01/25 2022/01/25 Mirjana Topalovic 35

N/186875 2022/01/25 2022/01/25 VREMES OANA-MARIA 25

N/186876 2022/01/25 2022/01/25 VREMES OANA-MARIA 35

N/186895 2022/01/25 2022/01/25 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 03

N/186896 2022/01/25 2022/01/25 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/186897 2022/01/25 2022/01/25 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 30

N/186932 2022/01/25 2022/01/25 Treerly Health Co., Ltd. 05

N/186933 2022/01/25 2022/01/25 Treerly Health Co., Ltd. 05

N/186941 2022/01/25 2022/01/25

SHINTO Holdings Inc.

33

N/186944 2022/01/25 2022/01/25 NOVARTIS AG 05

N/186946 2022/01/25 2022/01/25 NOVARTIS AG 05

N/186947 2022/01/25 2022/01/25 NOVARTIS AG 10

N/186948 2022/01/25 2022/01/25 NOVARTIS AG 05

N/186949 2022/01/25 2022/01/25 NOVARTIS AG 10

N/186955 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/186956 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/186957 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

30

N/186958 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/186959 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/186960 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/186961 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

30

N/186962 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/186963 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/186964 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/186965 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

30
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186966 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/186967 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/186968 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/186969 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

30

N/186970 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/186971 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/186972 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/186973 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

30

N/186974 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/186975 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/186976 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/186977 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

30

N/186978 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/186979 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

05

N/186980 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

29

N/186981 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

30

N/186982 2022/01/25 2022/01/25

BYHEALTH CO., LTD.

32

N/186993 2022/01/25 2022/01/25 Merck KGaA 05

N/186994 2022/01/25 2022/01/25 CLARKE, MURRAY COLIN 05

N/186995 2022/01/25 2022/01/25 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/186996 2022/01/25 2022/01/25 CLARKE, MURRAY COLIN 35

N/186997 2022/01/25 2022/01/25 Rigel Pharmaceuticals, Inc. 05

N/186998 2022/01/25 2022/01/25 Rigel Pharmaceuticals, Inc. 05

N/186999 2022/01/25 2022/01/25 Rigel Pharmaceuticals, Inc. 05

N/187000 2022/01/25 2022/01/25 Rigel Pharmaceuticals, Inc. 05

N/187031 2022/01/25 2022/01/25 05



3468    7   2022  2  16 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/187032 2022/01/25 2022/01/25 Samsung Electronics Co., Ltd. 09

N/187033 2022/01/25 2022/01/25 Samsung Electronics Co., Ltd. 42

N/187057 2022/01/25 2022/01/25 26

N/187070 2022/01/25 2022/01/25 11

N/187071 2022/01/25 2022/01/25 21

N/187073 2022/01/25 2022/01/25 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) 14

N/187077 2022/01/25 2022/01/25 SHS International Ltd. 05

N/187079 2022/01/25 2022/01/25 Active & Independent Education Limited 35

N/187080 2022/01/25 2022/01/25 Active & Independent Education Limited 35

N/187081 2022/01/25 2022/01/25 Active & Independent Education Limited 35

N/187082 2022/01/25 2022/01/25 Active & Independent Education Limited 35

N/187083 2022/01/25 2022/01/25 Active & Independent Education Limited 35

N/187084 2022/01/25 2022/01/25 Active & Independent Education Limited 16

N/187085 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187086 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

10

N/187087 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

35

N/187088 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187089 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

10

N/187090 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

35

N/187091 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187092 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

10

N/187093 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

35

N/187094 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187095 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

10

N/187096 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

35

N/187097 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187098 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187099 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05
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N/187100 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187101 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187102 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187103 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187104 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187105 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187106 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187107 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/187108 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

10

N/187109 2022/01/25 2022/01/25

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

10

N/187113 2022/01/25 2022/01/25 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited 05

N/187114 2022/01/25 2022/01/25 Pharmalink International Limited 05

N/187115 2022/01/25 2022/01/25 Pharmalink International Limited 05

N/187123 2022/01/25 2022/01/25

PERFECT LIGHT HOLDINGS LIMITED

35

N/187124 2022/01/25 2022/01/25

PERFECT LIGHT HOLDINGS LIMITED

38

N/187125 2022/01/25 2022/01/25

PERFECT LIGHT HOLDINGS LIMITED

41

N/187146 2022/01/25 2022/01/25 10

N/187151 2022/01/25 2022/01/25 10

N/187155 2022/01/25 2022/01/25 05

N/187157 2022/01/25 2022/01/25 10

N/187165 2022/01/25 2022/01/25 05

N/187167 2022/01/25 2022/01/25 10

N/187202 2022/01/25 2022/01/25 29

N/187203 2022/01/25 2022/01/25 30

N/187204 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187207 2022/01/25 2022/01/25

HOI IO CHAN

41

N/187208 2022/01/25 2022/01/25

HOI IO CHAN

43
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N/187209 2022/01/25 2022/01/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/187210 2022/01/25 2022/01/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/187211 2022/01/25 2022/01/25

RENORIGIN INNOVATION INSTITUTE CO., LTD.

03

N/187241 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187242 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187243 2022/01/25 2022/01/25 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/187245 2022/01/25 2022/01/25 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/187246 2022/01/25 2022/01/25 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/187247 2022/01/25 2022/01/25 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/187248 2022/01/25 2022/01/25 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/187250 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 41

N/187251 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 42

N/187253 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 41

N/187254 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 42

N/187255 2022/01/25 2022/01/25 43

N/187256 2022/01/25 2022/01/25

Xiamen Gaokeng foods Co., Ltd.

29

N/187257 2022/01/25 2022/01/25

Chengdu Laojie Chengpan Malatang Catering Management Co., Ltd.

43

N/187259 2022/01/25 2022/01/25 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/187260 2022/01/25 2022/01/25 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/187262 2022/01/25 2022/01/25

Hung Win Trading Company Limited

35

N/187264 2022/01/25 2022/01/25

Hung Win Trading Company Limited

35

N/187266 2022/01/25 2022/01/25

Hung Win Trading Company Limited

35

N/187272 2022/01/25 2022/01/25

HO YI BIN

30

N/187273 2022/01/25 2022/01/25 14

N/187274 2022/01/25 2022/01/25 14

N/187275 2022/01/25 2022/01/25 FUJIFILM Business Innovation Kabushiki Kaisha, also trading as 

FUJIFILM Business Innovation Corp.

09

N/187276 2022/01/25 2022/01/25 BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 29

N/187277 2022/01/25 2022/01/25 BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 30

N/187278 2022/01/25 2022/01/25 BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 43

N/187279 2022/01/25 2022/01/25 43

N/187280 2022/01/25 2022/01/25 30

N/187281 2022/01/25 2022/01/25 32
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N/187282 2022/01/25 2022/01/25 05

N/187283 2022/01/25 2022/01/25 32

N/187284 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187285 2022/01/25 2022/01/25 43

N/187286 2022/01/25 2022/01/25 ANASTASIA AGURBASH 14

N/187294 2022/01/25 2022/01/25 32

N/187296 2022/01/25 2022/01/25

DOE INTERNATIONAL TRADING(SHANGHAI) CO. LTD.

18

N/187297 2022/01/25 2022/01/25

DOE INTERNATIONAL TRADING(SHANGHAI) CO. LTD.

25

N/187298 2022/01/25 2022/01/25

DOE INTERNATIONAL TRADING(SHANGHAI) CO. LTD.

30

N/187299 2022/01/25 2022/01/25

DOE INTERNATIONAL TRADING(SHANGHAI) CO. LTD.

35

N/187300 2022/01/25 2022/01/25 INVISTA Textiles (UK.) Limited 22

N/187301 2022/01/25 2022/01/25 INVISTA Textiles (UK.) Limited 24

N/187302 2022/01/25 2022/01/25 05

N/187303 2022/01/25 2022/01/25 10

N/187304 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187305 2022/01/25 2022/01/25 44

N/187306 2022/01/25 2022/01/25 05

N/187307 2022/01/25 2022/01/25 10

N/187308 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187309 2022/01/25 2022/01/25 44

N/187312 2022/01/25 2022/01/25

CHEONG SAM I 

41

N/187313 2022/01/25 2022/01/25

CHEONG SAM I

44

N/187314 2022/01/25 2022/01/25

CHEONG SAM I

45

N/187316 2022/01/25 2022/01/25

BDH RICE MERCHANT LIMITED

30

N/187332 2022/01/25 2022/01/25

Roraj Trade LLC

03

N/187334 2022/01/25 2022/01/25 Pan Pacific International Holdings Corporation 43

N/187335 2022/01/25 2022/01/25

Chan Weng Lam

03

N/187342 2022/01/25 2022/01/25 LEONIDA CRISTIANO FABRIZIO 25

N/187343 2022/01/25 2022/01/25 LEONIDA CRISTIANO FABRIZIO 35

N/187350 2022/01/25 2022/01/25 National Presto Industries, Inc. 11

N/187351 2022/01/25 2022/01/25 National Presto Industries, Inc. 11

N/187352 2022/01/25 2022/01/25 National Presto Industries, Inc. 11
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N/187353 2022/01/25 2022/01/25 National Presto Industries, Inc. 11

N/187369 2022/01/25 2022/01/25 05

N/187387 2022/01/25 2022/01/25 POLA INC. 05

N/187388 2022/01/25 2022/01/25 POLA INC. 05

N/187389 2022/01/25 2022/01/25 POLA INC. 05

N/187390 2022/01/25 2022/01/25 POLA INC. 05

N/187391 2022/01/25 2022/01/25 POLA INC. 05

N/187392 2022/01/25 2022/01/25 POLA INC. 05

N/187393 2022/01/25 2022/01/25 POLA INC. 05

N/187404 2022/01/25 2022/01/25 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 05

N/187405 2022/01/25 2022/01/25 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 05

N/187415 2022/01/25 2022/01/25 Stafford-Miller (Ireland) Limited 05

N/187417 2022/01/25 2022/01/25 Stafford-Miller (Ireland) Limited 05

N/187419 2022/01/25 2022/01/25 Stafford-Miller (Ireland) Limited 05

N/187421 2022/01/25 2022/01/25 GSK Consumer Healthcare SARL 05

N/187449 2022/01/25 2022/01/25

TANG MARK JOHN

05

N/187470 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

36

N/187471 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

38

N/187472 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

41

N/187473 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

42

N/187474 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

09

N/187475 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

35

N/187476 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

36

N/187477 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

38

N/187478 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

41

N/187479 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

42

N/187480 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

09

N/187481 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

35

N/187482 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

36
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N/187483 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

38

N/187484 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

41

N/187485 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

42

N/187486 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

09

N/187487 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

36

N/187488 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

42

N/187489 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

42

N/187490 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

41

N/187491 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

38

N/187492 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

36

N/187493 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

09

N/187494 2022/01/25 2022/01/25

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

35

N/187495 2022/01/25 2022/01/25

SAM IN U 

29

N/187496 2022/01/25 2022/01/25

SAM IN U

30

N/187510 2022/01/25 2022/01/25

Guangzhou ZiLuoLanFang Fashion Co., Ltd.

25

N/187511 2022/01/25 2022/01/25

Ningbo Caitang Cosmetics Co., LTD

03

N/187512 2022/01/25 2022/01/25

Ningbo Caitang Cosmetics Co., LTD

21

N/187513 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187514 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187515 2022/01/25 2022/01/25 43

N/187517 2022/01/25 2022/01/25 瑸 03

N/187522 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187523 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187524 2022/01/25 2022/01/25 36

N/187525 2022/01/25 2022/01/25 38

N/187526 2022/01/25 2022/01/25 41
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N/187527 2022/01/25 2022/01/25 42

N/187528 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187529 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187530 2022/01/25 2022/01/25 36

N/187531 2022/01/25 2022/01/25 38

N/187533 2022/01/25 2022/01/25 42

N/187534 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187535 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187536 2022/01/25 2022/01/25 36

N/187537 2022/01/25 2022/01/25 38

N/187538 2022/01/25 2022/01/25 41

N/187539 2022/01/25 2022/01/25 42

N/187540 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187541 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187542 2022/01/25 2022/01/25 36

N/187543 2022/01/25 2022/01/25 38

N/187544 2022/01/25 2022/01/25 41

N/187545 2022/01/25 2022/01/25 42

N/187546 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187547 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187548 2022/01/25 2022/01/25 36

N/187549 2022/01/25 2022/01/25 38

N/187550 2022/01/25 2022/01/25 41

N/187551 2022/01/25 2022/01/25 42

N/187552 2022/01/25 2022/01/25 30

N/187557 2022/01/25 2022/01/25 Emeis Cosmetics Pty Ltd 36

N/187558 2022/01/25 2022/01/25 36

N/187563 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187565 2022/01/25 2022/01/25 34

N/187571 2022/01/25 2022/01/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/187572 2022/01/25 2022/01/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/187573 2022/01/25 2022/01/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/187574 2022/01/25 2022/01/25 30

N/187575 2022/01/25 2022/01/25 42

N/187576 2022/01/25 2022/01/25 41

N/187577 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187578 2022/01/25 2022/01/25 38

N/187579 2022/01/25 2022/01/25 44

N/187580 2022/01/25 2022/01/25 Las Vegas Sands Corp. 41

N/187581 2022/01/25 2022/01/25 Las Vegas Sands Corp. 41
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N/187582 2022/01/25 2022/01/25 Apple Inc. 37

N/187583 2022/01/25 2022/01/25 Maestrani Schweizer Schokoladen AG 30

N/187587 2022/01/25 2022/01/25 30

N/187588 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187590 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187591 2022/01/25 2022/01/25 43

N/187592 2022/01/25 2022/01/25 14

N/187594 2022/01/25 2022/01/25 Sunstar Suisse SA 03

N/187595 2022/01/25 2022/01/25 Sunstar Suisse SA 21

N/187596 2022/01/25 2022/01/25 Sunstar Suisse SA 03

N/187597 2022/01/25 2022/01/25 Sunstar Suisse SA 21

N/187600 2022/01/25 2022/01/25 SUNSTAR SUISSE SA 03

N/187601 2022/01/25 2022/01/25 SUNSTAR SUISSE SA 21

N/187602 2022/01/25 2022/01/25 Sunrise & Co (Pte) Ltd 25

N/187603 2022/01/25 2022/01/25 Sunrise & Co (Pte) Ltd 25

N/187604 2022/01/25 2022/01/25

COMPLEXO DE DIVERSÕES ILHA DO TESOURO, 

LIMITADA

43

N/187605 2022/01/25 2022/01/25

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/187606 2022/01/25 2022/01/25

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/187607 2022/01/25 2022/01/25 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/187616 2022/01/25 2022/01/25 03

N/187617 2022/01/25 2022/01/25 05

N/187618 2022/01/25 2022/01/25 10

N/187622 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187623 2022/01/25 2022/01/25 41

N/187624 2022/01/25 2022/01/25 衆

Dezhong Xinghui Information Technology Co., Ltd.

09

N/187629 2022/01/25 2022/01/25 37

N/187630 2022/01/25 2022/01/25 42

N/187633 2022/01/25 2022/01/25 33

N/187638 2022/01/25 2022/01/25

IEONG KA LOK

35

N/187639 2022/01/25 2022/01/25

Xiaomi Inc.

09

N/187640 2022/01/25 2022/01/25

Xiaomi Inc.

35

N/187648 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 45

N/187655 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 45
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/187656 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187657 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187659 2022/01/25 2022/01/25 HOTSB Marketing Sdn Bhd 30

N/187666 2022/01/25 2022/01/25 DFI International Brands Limited 30

N/187670 2022/01/25 2022/01/25 05

N/187671 2022/01/25 2022/01/25 05

N/187672 2022/01/25 2022/01/25

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/187673 2022/01/25 2022/01/25

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

38

N/187674 2022/01/25 2022/01/25

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

41

N/187675 2022/01/25 2022/01/25

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

42

N/187677 2022/01/25 2022/01/25 43

N/187702 2022/01/25 2022/01/25 IGT 28

N/187703 2022/01/25 2022/01/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/187704 2022/01/25 2022/01/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

38

N/187715 2022/01/25 2022/01/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/187718 2022/01/25 2022/01/25 爲

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/187721 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 09

N/187722 2022/01/25 2022/01/25 SEGA CORPORATION 28

N/187723 2022/01/25 2022/01/25 Bristol-Myers Squibb Company 05

N/187724 2022/01/25 2022/01/25

VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.

16

N/187726 2022/01/25 2022/01/25

HUANG ZHENHUI

28

N/187727 2022/01/25 2022/01/25

HUANG ZHENHUI

28

N/187757 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187758 2022/01/25 2022/01/25 16

N/187759 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187760 2022/01/25 2022/01/25 36

N/187761 2022/01/25 2022/01/25 42

N/187762 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187763 2022/01/25 2022/01/25 16

N/187764 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187765 2022/01/25 2022/01/25 36
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/187766 2022/01/25 2022/01/25 42

N/187767 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187768 2022/01/25 2022/01/25 16

N/187769 2022/01/25 2022/01/25 35

N/187770 2022/01/25 2022/01/25 36

N/187771 2022/01/25 2022/01/25 42

N/187773 2022/01/25 2022/01/25 09

N/187775 2022/01/25 2022/01/25 14

N/187776 2022/01/25 2022/01/25 Stella & Chewy's LLC 05

N/187777 2022/01/25 2022/01/25 Stella & Chewy's LLC 31

N/187786 2022/01/25 2022/01/25 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/187787 2022/01/25 2022/01/25 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/187788 2022/01/25 2022/01/25 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/187789 2022/01/25 2022/01/25 LOUIS VUITTON MALLETIER 25

N/187793 2022/01/25 2022/01/25 The Net-a-Porter Group Limited 09

N/187795 2022/01/25 2022/01/25 The Net-a-Porter Group Limited 41

N/187796 2022/01/25 2022/01/25 The Net-a-Porter Group Limited 45

N/187799 2022/01/25 2022/01/25
ZTO EXPRESS CO., LTD.

39

N/187800 2022/01/25 2022/01/25
ZTO EXPRESS CO., LTD.

39

N/187807 2022/01/25 2022/01/25 ABBVIE INC. 05

N/187808 2022/01/25 2022/01/25 ABBVIE INC. 05

N/187809 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 09

N/187810 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 35

N/187811 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 36

N/187812 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 38

N/187813 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 41

N/187814 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 42

N/187815 2022/01/25 2022/01/25 Lemon Inc. 45

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

根據12月13日第97/99/M號法令
Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro 

 N.º N/170670 N/170672

 Data de registo 2022/01/25

 Data de despacho 2022/01/25

 Titular DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD.

 Classe 5
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216 214 2 a  “pão para diabéticos; alimentos para bebés; papel oleado para uso medicinal; 

papel oleado para hóstias farmacêuticas; obreias de embrulho para doses de medicamentos; esponjas para uso medicinal; gaze para 

pensos; cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; vendas ópticas para uso medicinal; ligaduras para as orelhas; pensos para a 

menstruação; tampões para a menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; algodão hidrófilo; algodão absorvente (pensos); 

gessos adesivos; cataplasmas medicinais; emplastros de refrigeração para uso medicinal; emplastros; ligaduras para pensos; colódio; 

pensos líquidos; almofadas de amamentação; materiais odontológicos; materiais para obturações dentárias; cera dentária; fraldas 

de incontinência; papel apanha-moscas; papéis anti-traça; leite em pó para bebés; sémen para inseminação artificial; reagentes e 

meios de contraste de diagnóstico para uso medicinal; sabão desinfectante; produtos antibacterianos para a lavagem das mãos; 

preparações para higienização das mãos; champôs medicinais; champôs medicinais para animais de estimação; alimentos medicinais 

para animais; sabão antibacteriano; sabão medicinal; preparações medicinais de higiene pessoal; loções medicinais para os cabelos; 

loções e cremes medicinais para o corpo, pele, rosto e mãos; fraldas para bebés [fraldas]; farinha láctea para bebés; óleos medicinais 

para bebés; pós medicinais para bebés; preparações medicinais para banho; cápsulas vendidas vazias para produtos farmacêuticos; 

colírios; sprays de arrefecimento para uso medicinal; fraldas para animais de estimação; produtos de higiene oral medicinais; sprays 

medicinais para a garganta; cremes medicinais para os cuidados da pele; bebidas medicinais; colutórios para uso medicinal” 

 “preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas; medicamentos para uso veterinário e humano; preparações 

antifebris; febrífugos; analgésicos antipiréticos; expectorantes para a tosse; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção 

de inflamações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de inflamações nasais; preparações farmacêuticas 

para o tratamento e prevenção de sinusites; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de alergias; preparações 

farmacêuticas para o tratamento e prevenção de constipações; preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de gripes; 

preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças respiratórias; preparações farmacêuticas sob a forma de 

vacinas para a prevenção e o tratamento de doenças infecciosas; substâncias, nomeadamente, preparações vitamínicas e preparações 

multivitamínicas; alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; fibras vegetais comestíveis [não nutritivas]; substâncias 

dietéticas para uso medicinal; suplementos dietéticos para humanos; preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas; 

herbicidas; lactose; lactose para preparar preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações e substâncias farmacêuticas para 

melhoria das sardas e do cloasma; preparações e substâncias farmacêuticas para tratamento da pele contendo ácido tranexâmico 

e cisteína e vitamina C; preparações e substâncias farmacêuticas; preparações medicinais para estimular o crescimento capilar; 

suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para animais; diástase para uso medicinal; suplementos medicinais para produtos 

alimentares para animais; doces para fins medicinais” 

 N.º N/172232

 Data de registo 2022/01/25

 Data de despacho 2022/01/25

 Titular IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 Classe 5

216 214 2 a  “líquido antipruriginoso; pastilhas medicinais; xarope para tosse; gargarejos 

(para uso médicos); bolas de naftalina; loções medicinais para queimadura solar; estojos de primeiros socorros para uso doméstico; 

ligaduras adesivas para fins médicos; fraldas de papel para bebés; fraldas para adultos descartáveis; gazes (para uso médicos); 

cotonetes para fins médicos; algodão-em-rama para fins médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins médicos; 

tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médicos; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; chá de emagrecimento para 

fins médicos; sabão medicinal; rebuçados (candy) para fins medicinais; pastilhas medicinais contra a tosse; pulseiras impregnadas 

com repelentes de insectos; tecidos impregnados com repelentes de insectos.”  “preparados farmacêuticos, 

veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-coceira 

(antipruriginoso); cremes anti-coceira (antipruriginoso); gessos médicos; produtos farmacêuticos dermatológicos; preparados 

farmacêuticos para feridas; pós medicinais para bebé; loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; anti- 

-inflamatórios; preparados analgésicos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; preparados 

farmacêuticos de gripe; preparados anti-insectos; repelentes de mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para 

destruindo insectos; bactericidas; compressas medicinais; preparados anticépticos; desinfectantes para todos os fins; preparados 

para teste de gravidez; preparados e substâncias veterinários; herbicidas para uso agrícolas; pesticidas agrícolas; preparados para o 

banho para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do ar; desodorizantes para tecidos; desodorizantes 

domésticos; suplementos dietéticos e nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; materiais para próteses dentárias; 

materiais para reparação dos dentes e próteses dentárias; materiais de fixação para fins dentários; adesivos dentais; preparados 

farmacêuticos para fins dentários; cremes cosméticos com propriedades medicinais; medicamentos antialérgicos; loções medicinais 

para a pele; cremes medicinais para cuidados da pele” 
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拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/170316 2022/01/26 Phoyok Herb Co., Ltd. 05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/171820 2022/01/25 09 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/171821 2022/01/25 39 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/171822 2022/01/25 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/171823 2022/01/25 42 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/172117 2022/01/25

Fu Ying

29 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/172118 2022/01/25

Fu Ying

35 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/172119 2022/01/25

Fu Ying

43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/172240 2022/01/25

IAO CHONG WA 

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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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/172241 2022/01/25

IAO CHONG WA 

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/172242 2022/01/25

IAO CHONG WA 

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/172353 2022/01/26 09 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/172354 2022/01/26 41 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/172605 2022/01/25

Fu Ying

29 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/173781 2022/01/26 Apple Inc. 09 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/174740 2022/01/26 P O N T E M  C O M P A N Y 

LIMITED

43 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/174783 2022/01/26 Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

03 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/174784 2022/01/26 Reckitt & Colman (Overseas) 

Hygiene Home Limited

05 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/174898 2022/01/26 PBM Healing International 

Limited

03 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/174899 2022/01/26 PBM Healing International 

Limited

10 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/176281 2022/01/25 Islestarr Holdings Limited 21 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/176282 2022/01/25 Islestarr Holdings Limited 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176283 2022/01/25 Islestarr Holdings Limited 44 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176416 2022/01/25 43 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/176937 2022/01/26

LIN HUAMEI

33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/176955 2022/01/26 10 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/177335 2022/01/26

KOBAYASHI 

PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.

05 214 2 a 3 199 1

b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º e o n.º 3 do art.º 214.º, a 

contrário, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/177726 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177727 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177728 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177729 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177730 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177731 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177732 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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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/177733 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177734 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177735 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177736 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177737 2022/01/25

LAU, PAK HANG ALAN

41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177881 2022/01/25 20 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/177882 2022/01/25 35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/177883 2022/01/25 37 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/182906 2022/01/25

WANG XIRAN

18 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182907 2022/01/25

WANG XIRAN

25 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182908 2022/01/25

WANG XIRAN

28 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182909 2022/01/25

WANG XIRAN

35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/182910 2022/01/25

WANG XIRAN

43 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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申請之拒絕

Recusa de Pedidos

N.º
Data de

apresentação

Data de

despacho

Natureza de

outros actos

/

Titular/

/Requerente

 Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/077496 2021/09/09 2022/01/18

Transmissão

9 1 e 25 58

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do art.º 58.º

N/090118 2021/10/27 2022/01/20

Modificação de 

identidade

ViewRay 

Technologies, Inc.

9 1 e 20 1 25

57 1 58 1

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

o n.º 1 do art.º 20.º, o art.º 25.º , o n.º 1 do art.º 

57.º e o art.º 58.º

N/090119 2021/10/27 2022/01/20

Modificação de 

identidade

ViewRay 

Technologies, Inc.

9 1 e 20 1 25

57 1 58 1

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

o n.º 1 do art.º 20.º, o art.º 25.º , o n.º 1 do art.º 

57.º e o art.º 58.º

N/090120 2021/10/27 2022/01/20

Modificação de 

identidade

ViewRay 

Technologies, Inc.

9 1 e 20 1 25

57 1 58 1

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

o n.º 1 do art.º 20.º, o art.º 25.º , o n.º 1 do art.º 

57.º e o art.º 58.º

N/100123 2021/09/09 2022/01/18

Transmissão

9 1 e 25 58

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do art.º 58.º

N/115450 2021/08/12 2021/12/17

Declaração de 

caducidade SCALPERS 

FASHION S.L.

231 1 b 232 1 a

 

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado 

com a alínea a) do n.º 1 do art.º 232.º

續期

Renovação

N.º

P/003118

(3013-M)

P/003226

(3105-M)

P/003227

(3106-M)

P/003533

(3404-M)

P/004933

(4795-M)

P/006613

(6399-M)

P/006615

(6401-M)

P/008085

(7795-M)

P/008086

(7796-M)

P/008088

(7798-M)

P/008089

(7799-M)

P/008090

(7800-M)

P/008091

(7801-M)

P/008512

(8222-M)

P/008513

(8223-M)

P/010058

(9890-M)

P/010564

(10357-M)

P/010669

(10554-M)

P/012023

(12136-M)

N/006417 N/006418

N/006421 N/006620 N/006622 N/006626 N/006633 N/006734 N/006735

N/006736 N/006737 N/006738 N/006739 N/006740 N/006741 N/006792

N/006894 N/006909 N/006910 N/006911 N/006912 N/006913 N/006914

N/006915 N/006982 N/006983 N/006984 N/006985 N/006986 N/007220
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N.º

N/007319 N/007320 N/007321 N/007322 N/007359 N/007363 N/007405

N/007417 N/012114 N/021598 N/024232 N/025641 N/025792 N/025793

N/025794 N/025795 N/026541 N/026871 N/026872 N/026873 N/026874

N/026875 N/026876 N/026878 N/026879 N/026880 N/028491 N/028759

N/028980 N/028981 N/028982 N/028983 N/028984 N/028985 N/028996

N/028997 N/028998 N/028999 N/029000 N/029001 N/029729 N/029730

N/029746 N/029747 N/029748 N/029749 N/029751 N/029752 N/029753

N/029761 N/030164 N/030237 N/030249 N/030301 N/030302 N/030314

N/030315 N/030316 N/030317 N/030318 N/030371 N/030391 N/030392

N/030393 N/030401 N/030402 N/030456 N/030459 N/030473 N/030474

N/030475 N/030476 N/030503 N/030527 N/030528 N/030529 N/030530

N/030553 N/030554 N/030555 N/030556 N/030557 N/030558 N/030559

N/030560 N/030561 N/030562 N/030563 N/030564 N/030565 N/030566

N/030567 N/030568 N/030569 N/030570 N/030571 N/030572 N/030573

N/030574 N/030575 N/030621 N/030644 N/030645 N/030646 N/030647

N/030648 N/030667 N/030737 N/030757 N/030762 N/030788 N/030840

N/030841 N/030842 N/030843 N/030844 N/030897 N/030947 N/030948

N/031008 N/031009 N/031010 N/031318 N/031319 N/031320 N/031332

N/031333 N/031334 N/031335 N/031353 N/031354 N/031355 N/031356

N/031505 N/031506 N/031510 N/031511 N/031512 N/031513 N/031582

N/031583 N/031596 N/031597 N/031695 N/031696 N/031697 N/031698

N/031699 N/031700 N/031701 N/031702 N/031706 N/031963 N/031964

N/032525 N/032526 N/032613 N/032821 N/032823 N/032933 N/033023

N/033024 N/033025 N/033026 N/033027 N/033028 N/033274 N/033289

N/033516 N/033517 N/033518 N/033519 N/033520 N/066697 N/081561

N/081562 N/081563 N/081564 N/081565 N/082336 N/082337 N/082338

N/082339 N/082340 N/082341 N/082353 N/082354 N/082355 N/082990

N/083685 N/083686 N/083687 N/083688 N/083689 N/083690 N/083982

N/083983 N/084235 N/084466 N/084738 N/085056 N/086403 N/086404

N/086409 N/086410 N/086411 N/086412 N/086413 N/086414 N/086415

N/086416 N/086417 N/086418 N/086419 N/086420 N/086421 N/086422

N/086423 N/086424 N/086425 N/086426 N/086427 N/086428 N/086429

N/086430 N/086431 N/086432 N/086433 N/086434 N/086435 N/086436

N/086437 N/086438 N/086439 N/086440 N/086441 N/086442 N/086443

N/086444 N/086945 N/087127 N/087128 N/087135 N/087323 N/087324

N/087325 N/087326 N/087327 N/087571 N/087572 N/087573 N/087574

N/087575 N/087576 N/087577 N/087578 N/087579 N/087580 N/087581

N/087582 N/087584 N/087585 N/087586 N/087587 N/087588 N/087589

N/087590 N/087708 N/087709 N/087848 N/087849 N/088040 N/088299

N/088466 N/088467 N/088468 N/088469 N/088470 N/088485 N/088486
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N.º

N/088487 N/088488 N/088489 N/088490 N/088491 N/088492 N/088493

N/088494 N/088498 N/088499 N/088516 N/088517 N/088525 N/088526

N/088527 N/088528 N/088529 N/088530 N/088531 N/088600 N/088617

N/088618 N/088619 N/088620 N/088626 N/088631 N/088632 N/088727

N/088728 N/088818 N/088819 N/088820 N/088821 N/088898 N/089051

N/089099 N/089100 N/089186 N/089187 N/089234 N/089240 N/089244

N/089248 N/089256 N/089262 N/089276 N/089277 N/089278 N/089279

N/089297 N/089303 N/089304 N/089316 N/089317 N/089318 N/089319

N/089320 N/089344 N/089345 N/089346 N/089347 N/089348 N/089349

N/089350 N/089351 N/089352 N/089353 N/089354 N/089355 N/089356

N/089357 N/089358 N/089359 N/089360 N/089361 N/089362 N/089363

N/089364 N/089365 N/089366 N/089393 N/089394 N/089508 N/089509

N/089511 N/089512 N/089513 N/089514 N/089515 N/089520 N/089521

N/089522 N/089523 N/089524 N/089525 N/089526 N/089527 N/089528

N/089529 N/089530 N/089531 N/089625 N/089646 N/089676 N/089727

N/089738 N/089874 N/089875 N/089892 N/089893 N/089915 N/089961

N/089962 N/089963 N/089964 N/089965 N/089966 N/089967 N/089968

N/089969 N/089970 N/089971 N/089972 N/089973 N/089974 N/090162

N/090164 N/090165 N/090166 N/090168 N/090169 N/090170 N/090171

N/090172 N/090173 N/090307 N/090308 N/090309 N/090310 N/090311

N/090312 N/090316 N/090317 N/090431 N/090514 N/090515 N/090516

N/090638 N/090641 N/090642 N/090643 N/090644 N/090645 N/090646

N/090647 N/090649 N/090650 N/090658 N/090740 N/090744 N/090745

N/090756 N/090955 N/090956 N/090957 N/090958 N/090959 N/090960

N/090961 N/090962 N/090963 N/090964 N/090965 N/090966 N/090967

N/090972 N/091030 N/091031 N/091032 N/091033 N/091088 N/091089

N/091150 N/091151 N/091152 N/091180 N/091252 N/091253 N/091292

N/091304 N/091305 N/091306 N/091307 N/091399 N/091400 N/091401

N/091402 N/091403 N/091404 N/091405 N/091406 N/091407 N/091408

N/091487 N/091488 N/091490 N/091491 N/091492 N/091493 N/091494

N/091495 N/091496 N/091497 N/091498 N/091499 N/091500 N/091501

N/091502 N/091612 N/091639 N/091701 N/091734 N/091735 N/091736

N/091737 N/091738 N/091739 N/091740 N/091741 N/091763 N/091764

N/091925 N/091926 N/091927 N/091942 N/091943 N/092099 N/092110

N/092111 N/092112 N/092113 N/092114 N/092115 N/092116 N/092117

N/092261 N/092279 N/092326 N/092327 N/092381 N/092558 N/092636

N/092725 N/092835 N/092889 N/092890 N/092891 N/092892 N/092893

N/092926 N/092927 N/092964 N/092965 N/093066 N/093067 N/093220

N/093241 N/093769 N/093770 N/093771 N/093772 N/093773 N/093774

N/093775 N/093776 N/093777 N/093871 N/093930 N/093931 N/093978
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N.º

N/093979 N/093980 N/094012 N/094013 N/094014 N/094015 N/094016

N/094055 N/094056 N/094057 N/094058 N/094149 N/094150 N/094151

N/094257 N/094258 N/094259 N/094260 N/094261 N/094262 N/094263

N/094264 N/094265 N/094266 N/094975 N/095055 N/095056 N/095134

N/095135 N/095136 N/095143 N/095169 N/095172 N/095260 N/095261

N/095262 N/095263 N/095272 N/095275 N/095276 N/095382 N/095383

N/095427 N/095428

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/003907

(3778-M)

N/088047

N/088050

N/088052

N/088057

N/088058

N/088060

2022/01/27

Transmissão

SONIA RYKIEL 

CREATION ET 

DIFFUSION DE 

MODELES

1. VICTOIRE INVESTISSEMENT 

HOLDING SARL, com sede em 2 rue 

Heine, L 1720 Luxemburg, Luxemburg

2. CAMBON FINANCIERE SARL, 

c o m s e d e e m 2 r u e H e i n e, 17 2 0 

Luxemburg, Luxemburg

P/006600

(6386-M)

2022/01/18

Modificação de 

sede

JAPAN TOBACCO, 

INC.

1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

P/009002

(8733-M)

P/009003

(8734-M)

P/009004

(8735-M)

P/011629

(11121-M)

N/004500

N/010645

N/072774

N/072775

N/072776

N/072777

N/072778

N/072779

N/072780

N/072781

N/083076

N/096318

N/103352

N/105413

N/162300

N/162301

N/162302

N/162303

2022/01/24

Modificação de 

sede

Jebsen and Company 

Limited

21/F Hysan Place, 500 Hennessy Road, 

Causeway Bay, Hong Kong

P/010535

(10439-M)

N/033646

N/033647

N/084365

2022/01/19

Modificação de 

identidade

Edipresse Media Asia 

Limited

Tatler Asia Limited

P/010535

(10439-M)

N/033646

N/033647

N/072330

N/084365

N/101469

N/101470

N/101471

N/101472

2022/01/19

Modificação de 

sede

Tatler Asia Limited 15/F, Global Trade Square, 21 Wong 

Chuk Hang Road, Hong Kong
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/012787

(13008-M)

P/012788

(13009-M)

P/012790

(13011-M)

2022/01/24

Modificação de 

sede

Jebsen & Co. Limited 21/F Hysan Place, 500 Hennessy Road, 

Causeway Bay, Hong Kong

P/015345

(15261-M)

P/015412

(15335-M)

N/011828

N/015879

N/034643

N/043669

N/068132

N/072544

N/098708

N/098709

N/098710

N/105770

N/118134

N/135037

N/135038

N/154271

N/162827

N/162828

N/162829

N/166692

N/166693

N/166694

N/173337

N/174280

N/177546

N/177547

N/177548

N/177835

N/179065

N/179066

N/179067

N/180898

N/180899

2022/01/13

Modificação de 

identidade

Kia Motors 

Corporation

Kia Corporation

Modificação de 

sede

Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 

06797, Republic of Korea

N/003463

N/003493

2022/01/24

Modificação de 

sede

Jebsen & Co. Ltd. 21/F Hysan Place, 500 Hennessy Road, 

Causeway Bay, Hong Kong

N/006734

N/006735

N/006736

N/006737

N/006738

N/006739

N/006740

N/006741

2022/01/24

Modificação de 

sede

PCCW Enterprises 

Limited

41st Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 

979 King's Road, Quarry Bay, Hong 

Kong

N/006882

N/006883

2022/01/21

Modificação de 

sede

TEIJIN KABUSHIKI 

K A I S H A ( T E I J I N 

LIMITED)

2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

N/006884 2022/01/21

Modificação de 

sede

TEIJIN KABUSHIKI 

K A I S H A ( T E I J I N 

LIMITED), corporação 

organizada e existindo 

de acordo com as leis 

do Japão

2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, Japan

N/006982

N/006983

N/006984

N/006985

N/006986

2022/01/18

Modificação de 

sede

Eu Yan Sang 

International Ltd, uma 

companhia incorporada 

em Singapura

Eu Yan Sang Centre, 21 Tai Seng Drive, 

Singapore 535223

N/009713

N/009714

N/018155

N/041703

N/041704

N/041705

N/041706

N/110952

N/110953

N/110954

N/110955

2022/01/13

Modificação de 

identidade

COMPANHIA 

GOLDEN ALE LDA.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/011267

N/011268

N/012041

N/014415

N/014416

N/014417

N/014418

N/017655

N/017656

N/026175

N/026176

N/026177

N/026178

N/029479

N/043828

N/043829

N/043830

N/043831

N/044148

N/044149

N/044172

N/044173

N/044174

N/044176

N/044177

N/052496

N/052497

N/052498

N/052499

N/146434

N/186044

N/186190

N/186191

N/186192

N/186193

2022/01/24

Modificação de 

sede

Jebsen & Co., Ltd. 21/F Hysan Place, 500 Hennessy Road, 

Causeway Bay, Hong Kong

N/012863

N/012864

N/085660

N/085661

N/085662

2022/01/13

Transmissão

Tiger Airways Holdings 

Pte. Ltd. 1

Tigerair Taiwan Co., Ltd., com sede 

em No. 1, Hangzhan S. Road, Dayuan 

District, Taoyuan City 337041, Taiwan, 

China

N/019881

N/019882

N/019883

2022/01/13

Modificação de 

identidade

Aisin Seiki Kabushiki 

Kaisha

AISIN CORPORATION

N/021656

N/021657

N/159583

N/159585

N/159586

2022/01/13

Transmissão

Willy Bogner 

GmbH & Co. 

Kommanditgesellschaft 

auf Aktien

Bogner GCA IP GmbH & Co. KG, 

com sede em Schlossstrasse 19, 82031 

Gruenwald, Germany

N/028888

N/028889

N/029026

N/029027

N/029028

N/029087

N/029088

N/029089

N/029363

2022/01/18

Modificação de 

sede

Fraser and Neave, 

Limited

438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958, Singapore

N/030473

N/030474

N/030475

N/030476

2022/01/18

Modificação de 

sede

CyberStep, Inc. 4th Fl. Asahiseimei Daitabashi Bldg. 

1-22-19 Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-

-0063, Japan

N/030737 2022/01/17

Modificação de 

identidade

VILMORIN SA VILMORIN-MIKADO

N/030840 2022/01/20

Modificação de 

sede

NR Class 3, LLC 300 West 23rd Street, PH-B, New York, 

New York 10011, United States of 

America

N/030841

N/030842

N/030843

N/030844

2022/01/20

Modificação de 

sede

N a r c i s o Ro d r i g u e z 

Corporation

300 West 23rd Street, PH-B, New 

York, New York 10011, United States 

of America
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/032710

N/032711

N/032712

2022/01/18

Modificação de 

sede

Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

N/032933 2022/01/21

Modificação de 

sede

Koi Cafe Group (S) Pte. 

Ltd.

2 Serangoon North Avenue 5, #06-02, 

Singapore (554911)

N/046108

N/046109

N/046110

N/046111

N/046112

N/046113

N/046114

N/046115

N/046116

N/046117

N/049619

N/049620

N/049621

N/049702

N/049703

N/049704

N/049705

N/049706

2022/01/11

Transmissão

LINA 

INTERNATIONAL 

2010 INC.

TDAB SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LIMITADA, com sede em Avenida 

da Praia Grande n.º 594, 15.º andar A, 

Macau

N/050951

N/050952

N/050953

N/050954

2022/01/17

Transmissão

Pepper Food Service 

Co., Ltd.

P L H D C o. , L t d . , c o m s e d e e m 

Shin-Kokusai Building 6F, 3-4-1, 

Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

N/051270 2022/01/19

Modificação de 

identidade GUIZHOU GUOTAI 

LIQUOR CO., LTD.

G U I Z H O U G U OTA I L I QU O R 

GROUP CO., LTD.

N/072330 2022/01/19

Modificação de 

identidade

Edipresse Asia Limited Edipresse Media Asia Limited

N/072330

N/101469

N/101470

N/101471

N/101472

2022/01/19

Modificação de 

identidade

Edipresse Media Asia 

Limited

Tatler Asia Limited

N/083310 2022/01/21

Modificação de 

sede

JOSEPH LIMITED 90 Peterborough Road, London SW6 

3HH, United Kingdom

N/088175

N/088176

N/088177

N/088178

N/088179

N/088180

2022/01/11

Modificação de 

sede

FANATICS 

(INTERNATIONAL) 

LIMITED

Greengate Middleton, Manchester 

M24 1FD United Kingdom

Modificação de 

identidade

Kitbag Limited FANATICS (INTERNATIONAL) 

LIMITED

N/088287 2022/01/24

Modificação de 

sede

SOCIETE DU MAINE 

DRILHON

Domaine de Chez Maillard 16440 

Claix, France

N/088299

N/088617

N/088618

N/088619

N/088620

N/088898

2022/01/18

Modificação de 

sede

HARD ROCK 

HOLDINGS 

LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, Reino Unido

N/088626 2022/01/18

Modificação de 

sede

FORTUNOFF 

BRANDS, LLC

100 Quentin Roosevelt Blvd., Suite 207, 

Garden City, NY 11530, U.S.A.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/088925

N/094035

N/094036

N/101729

2022/01/19

Modificação de 

sede

11 35

N/091153 2022/01/24

Modificação de 

identidade

HOMY GROUP 

LIMITED Homy Group Limited

Modificação de 

sede

HOMY GROUP 

LIMITED

279-283 1

N/094932 2022/01/24

Transmissão

Paul Frank Industries 

LLC

PAUL FRANK LIMITED, com sede 

em Unit 10 03, 10/F Shanghai Ind 

Investment Bldg 48-62 Hennessy Rd 

Wanchai, Hong Kong

N/104635

N/104636

2022/01/24

Transmissão

Silik S.r.l.

102-1

Hangzhou Yiku Technology Co., Ltd., 

com sede em Room 102-1, Ruijiang 

International Commercial Center, 

Jianggan District, Hangzhou City, 

Zhejiang Province, China

N/105478

N/105479

N/105480

2022/01/21

Modificação de 

identidade

N/106832 2022/01/11

Transmissão 44 7

108

Beijing Second Beating Technology 

Co., Ltd., com sede em Room 108, 1st 

Floor, Building 7, Yinan, No. 44, Tiantan 

East Lane, Dongcheng District, Beijing, 

China

N/108630 2022/01/19

Transmissão

N/108714

N/109945

N/109946

N/142193

N/162159

N/170591

2022/01/17

Transmissão

THE PILOT INK CO., 

LTD.

K A B U S H I K I K A I S H A P I LO T 

CORPORATION (also trading as 

Pilot Corporation), com sede em 6-21, 

Kyobashi 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo, 

Japan

N/112758 2022/01/19

Modificação de 

sede

 3  厦 

2606-10
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/113149 2022/01/24

Transmissão por 

parcial

RUCOLINE S.p.A.

78 6 B

B E AU T I - T R E N D H O L D I N G S 

LIMITED, com sede em Flat B 6/F, 78 

Hung To Road, Kwun Tong, KL, Hong 

Kong, com a lista de produtos, Artigos 

de vestuário pronto-a-vestir, incluindo 

aqueles feitos de couro; meias para 

senhora; luvas; chapéus; lenços de 

cabeça; cintos.

N/117476

N/117477

N/117478

N/171397

N/171398

N/171399

2022/01/17

Modificação de 

identidade

KABUSHIKI 

KAISHA JAPAN 

IMAGINATION

ESDARB CO., Ltd.

Modificação de 

sede

ESDARB CO., Ltd. No. 16-4, Higashiazabu 2-chome, 

Minato-ku, Tokyo, Japan

N/119614

N/119615

2022/01/18

Transmissão

Azula Management 

Co., Ltd.

Azerai IP. Pte Ltd., com sede em 63 

Mohamed Sultan Road, #03-14 Sultan-

-Link, Singapore 239002

N/138288

N/138289

N/160889

N/160890

N/160891

N/160892

2022/01/19

Modificação de 

identidade

Transmissão

2 5 2 202

N/138875

N/138876

N/138877

N/138878

N/138879

N/138880

N/138881

N/138882

2022/01/24

Modificação de 

sede

Jebsen & Co Ltd. 21/F Hysan Place, 500 Hennessy Road, 

Causeway Bay, Hong Kong

N/143422 2022/01/13

Modificação de 

identidade

1) HYUNDAI  

MOTOR COMPANY

2) KIA MOTORS 

CORPORATION

1) HYUNDAI  MOTOR COMPANY

2) Kia Corporation

Modificação de 

sede

1) HYUNDAI  

MOTOR COMPANY

2) Kia Corporation

1) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Coreia

2) 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul 

06797, Republic of Korea

N/152152

N/152153

N/152154

N/152155

N/152156

N/152157

N/152158

N/152166

N/152167

N/152168

N/152169

N/152170

N/152171

N/152172

2022/01/17

Modificação de 

identidade

MB Foundation 

Limited

M A N O L O  B L A H N I K 

WORLDWIDE LIMITED

Transmissão

MANOLO BLAHNIK 

W O R L D W I D E 

LIMITED

BLAHNIK GROUP LIMITED, com 

sede em 30 Welbeck Street, London, 

W1G 8ER, United Kingdom
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/152159

N/152160

N/152161

N/152162

N/152163

N/152164

N/152165

N/152173

N/152174

N/152175

N/152176

N/152177

N/152178

N/152179

N/156091 2022/01/21

Transmissão

NEWLINE CO., LTD., com sede em 

Room 1102, Tower C, No. 9 Shangdi 

3rd Street, Haidian District, Beijing, P. 

R. China

N/158748

N/158749

N/158750

N/158751

2022/01/24

Transmissão

48

N/160564

N/160565

2022/01/13

Transmissão

WYSÔ Bogner GmbH Bogner GCA IP GmbH & Co. KG, 

com sede em Schlossstrasse 19, 82031 

Gruenwald, Germany

N/168295

N/168296

N/168297

N/168298

N/168299

N/168300

N/168301

N/168302

N/168303

N/168304

2022/01/24

Modificação de 

sede

WONG CHENG

121 D 10

BG

N/171603

N/171604

N/171605

2022/01/13

Modificação de 

identidade

Transmissão 126 5 E

N/172404

N/172405

N/172406

N/172407

2022/01/19

Transmissão

Shenzhen Gaea 

Technology 

Corporation

7 11 1105

B e i j i n g  G a e a  I n t e r a c t i v e 

Entertainment Co., Ltd., com sede 

em Room 1105, 11th Floor, Building 

7, Wangjing East Park 4th District, 

Chaoyang District, Beijing City, P.R. 

China

N/176186

N/176187

N/176188

N/176189

N/176190

N/176191

N/176192

N/176193

N/176194

N/176195

N/176196

2022/01/13

Modificação de 

identidade

Aisin Seiki Kabushiki 

Kaisha (also trading as 

Aisin Seiki Co., Ltd.)

AISIN CORPORATION
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/177038

N/177039

N/177040

2022/01/24

Modificação de 

identidade H a i m a r r o w  F o o d 

Service Co., Ltd.

MOM’S TOUCH&Co.

N/177064

N/177065

2022/01/24

Transmissão

1. 

2. 

1. CHE MEI KEI

2. NGAN WAI HONG

23 P

NGAN WAI HONG

N/178447

N/178448

N/178449

2022/01/17

Transmissão

Keshi Pty Ltd (ACN 

109 285 029)

Centre For International Cooperation 

In Educat ion Ltd , com sede em 

Avenida Doutor Mário Soares, Finance 

and IT Center of Macau, 7 Andar F, 

Macau

N/182833

N/182834

2022/01/21

Transmissão

1 5 7 701-14

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de despacho Titular Classe

N/024362 2022/01/14 2022/01/14 LES AMBASSADEURS CLUB LIMITED 41

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado

1 N/174977 Piiman Co. Ltd.

TJB

CV2-21-0072-CRJ 2022/01/10

2 N/163486

Wong Lee Yi TJB

CV3-21-0071-CRJ 2022/01/10
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N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado

3 N/173723

N/173724

N/173725

MING HO PUBLICATIONS 

CORPORATION LIMITED

TJB

CV3-21-0083-CRJ 2022/01/18

4 N/154329

 N/154330 TJB

CV2-21-0045-CRJ 2022/01/18

1 
2 
3 
4 
1 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da marca.
2 A sentença do TJB homologou a desistência do recurso.
3 A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca.
4 A sentença do TJB manteve o despacho de concessão da marca.

放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/142647 2022/01/27

Fantasy Co., LTD

03

部分放棄

Renúncia parcial

N.º

 

Data de 

despacho
Titular Parte renunciada

N/179805

N/179810

N/179827

2022/01/25 Aphria Inc. sementes de ervas naturais.

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/131706 2022/01/19 産
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宣佈失效

Declaração de caducidade

N.º
Data de

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/109571 2022/01/27 Elleve International Limited 09 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º.

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/187967 2022/01/13

N/188421 2022/01/14

N/188422 2022/01/13

N/188425 2022/01/17

N/188430 2022/01/14

N/188442 2022/01/17

N/188464 2022/01/14

N/188466 2022/01/14

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/185946 2022/01/18 The Hongkong Land Company, Limited.

N/185947 2022/01/18 The Hongkong Land Company, Limited.

N/186009 2021/12/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/186010 2021/12/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/186011 2021/12/15 CLARKE, MURRAY COLIN

N/186230 2022/01/17 Bybit Fintech Limited MasterCard International Incorporated

N/186231 2022/01/17 Bybit Fintech Limited MasterCard International Incorporated

N/186232 2022/01/17 Bybit Fintech Limited MasterCard International Incorporated

N/186233 2022/01/17 Bybit Fintech Limited MasterCard International Incorporated

N/186234 2022/01/17 Bybit Fintech Limited MasterCard International Incorporated

N/187325 2022/01/26

AS S O C I AÇ ÃO D E P R O M O Ç ÃO DAS 

ECONOMIA E CULTURAL DE SHENZHEN 

DE MACAU
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營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e in-

sígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir 

da data da publicação deste aviso, começa a contar o prazo de 

dois meses para a apresentação de reclamação.

 N.º : E/000323

 Data de pedido : 2022/01/06

 Requerente : 

 LEI PENG

 Endereço : 116-120 A B

 Nacionalidade :  Chinesa

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

續期

Renovação

N.º

E/000156 E/000160

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002630

[22]  Data de pedido : 2021/01/26

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

 011500

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 
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[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Garrafa de embalagem.

[57]  Resumo : 1

 2

 3

 4

  Figura : 

[21]  N.º : D/002631

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

 011500

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 05

[54]  Título : 

 Invólucro de embalagem.

[57]  Resumo : 1

 2

 3

  Figura : 

[21]  N.º : D/002632

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

 011500

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa de embalagem.

[57]  Resumo : 1

 2

 3

 4

  Figura : 

[21]  N.º : D/002719

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

[71]  Requerente : LOEWE S.A.

  Endereço : Calle Goya 4, 28001 Madrid, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

[72]  Criador : Juha Marttila

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Saco sob forma de cesto com cabeça de elefante.

[57]  Resumo : A forma e a configuração do artigo 

conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/01/22  União Euro-

peia N.º 008411367-0001

[21]  N.º : D/002732

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  LUO, Senpeidi

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Telemóvel.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/01/26  China

N.º 202130057027.5

[21]  N.º : D/002733

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHANG, Qiang

[51]  Classificação : 13 - 02

[54]  Título : 

 Carregador sem fio.

[57]  Resumo : 

1 1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/01/25  China

N.º 202130052685.5

[21]  N.º : D/002734

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  GUO, Qi,  WANG, Zhen, 

 WA NG, Jin,  LIU, Jia,  ZH A NG, 

Jiantao,  CAI, Yangyang,  ZHU, Yin

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Computador tablete.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/01/25  China

N.º 202130053329.5

[21]  N.º : D/002735

[22]  Data de pedido : 2021/07/26

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHOU, Zongjiong,  

GONG, Shengyu,  WEI, Xu,  ZHU, Yin

[51]  Classificação : 13 - 02

[54]  Título : 

 Carregador sem fio.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/01/27  China

N.º 202130060642.1
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[21]  N.º : D/002736

[22]  Data de pedido : 2021/07/29

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Peng SUN,  Lei ZHANG, 

 Ningning LI

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Máquina de barbear.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/01/29  China

N.º 202130067998.8

[21]  N.º : D/002834

[22]  Data de pedido : 2021/10/21

[71]  Requerente : 

 MACAU CUNHAR LIMITADA

  Endereço : 193

13 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 99

[54]  Título : 

 Blocos de prata.

[57]  Resumo : 999

8

MACAU MINT

 

  Figura : 

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

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

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/005646

[22]  Data de pedido : 2021/12/16

[71]  Requerente : ( )

  Endereço : 

888

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080006273.0

Data de pedido 2020/04/29 N.º de anúncio CN 

113260702A 2021/08/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/113, C12N15/10, 

A61K48/00, A61K31/713, A61P7/00

[54]  Título : 卟啉

 Moléculas de ácidos nucleicos oligoméricas e sua apli-

cação no tratamento de porfiria aguda intermitente.

[57]  Resumo : HMBS

HMBS
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RNA

R NA HMBS

16-35

苷

75％

75％ 苷 3

0-6 苷

H M BS mR NA

酶

[30]  Pr ior idade : 2019/04/30  China

N.º 201910364093.9

[21]  N.º : J/005685

[22]  Data de pedido : 2021/12/30

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

888

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080006275.X

Data de pedido 2020/01/22 N.º de anúncio CN 

113039273A 2021/06/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/113, A61K48/0 0, 

A61K31/713, A61P17/00

[54]  Título : 

 Ácidos oligonucléicos para cuidados com a pele.

[57]  Resumo : 

16-35

苷 苷 苷

75％

AQP3 AQP9 ELN COL1A1 CO-

L1A2 COL3A1 HAS1 HAS2 HAS3 MFAP2

[30]  Pr ior idade : 2019/01/24  China

N.º 201910067625.2

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004627

[22]  Data de pedido : 2021/01/05

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

117 2

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010676767.1

Data de pedido 2020/07/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 111806291B 2021/11/12

[51]  Classificação : B60L53/80

[54]  Título : 

 Método de correspondência entre veículo e bateria, seu 

dispositivo, sistema e meio de armazenamento legível.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/004855

[22]  Data de pedido : 2021/04/28

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 MANTZIS HOLDINGS PTY LTD.

  Endereço : 27-29 Jesica Road, Campbellfield, 

Victoria 3061, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680073636.6

Data de pedido 2016/12/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108366675B 2021/01/29

[51]  Classificação : A47C23/00, A47C31/00

[54]  Título : 

 Colchão.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/14  Austrália

N.º 2015905161

[21]  N.º : J/004948

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

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Medivation Technologies LLC

  Endereço : 525 Market Street, 36th Floor, San 

Francisco, California 94105, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , C , C , C

K , N , T , O

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580052825.0

Data de pedido 2015/07/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 107155326B 2021/03/05

[51]  Classificação : C07D215/22, C07D221/04

[54]  Título : 

 «C ofor mer sa lt s of (2s,3s)-methyl 7-f luoro-2-(4-

-f l u o r o p h e ny l)-3 -(1-m et hy l-1h-1,2 ,4 -t r i a z o l-5-

-yl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-5-carboxylate» 

e método de preparação do mesmo.

[57]  Resumo : 2S,3S -7- -2- 4-

-3- 1- -1H-1,2,4- -5- -4- -1,2,3,4-

喹啉-5-

2S,3S -7- -2- 4-

- 3 - 1 - - 1 H - 1 , 2 , 4 - - 5 - - 4 -

-1,2,3,4- 喹啉-5-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/07/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/031,521

[21]  N.º : J/005014

[22]  Data de pedido : 2021/07/01

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Shenzhen Pharmacin Co., Ltd.

  Endereço : 10

2-303 518057

 10 Gaoxin Central 1st Ave. Bio-incubator, Suite 2-303 

Nanshan District, Shenzhen 518057, Guangdong Pro-

vince, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Zeren WANG,  Long 

QU,  Jun XU

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810902418.X

Data de pedido 2016/03/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 109078006B 2021/04/20

[51]  Classificação : A61K9/48, A61K9/20, A61K47/12, 

A61K47/04, A61K31/519, A61P35/00

[54]  Título : 

 Um tipo de preparação farmacêutica de palbociclib e 

seu método de preparação.
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[57]  Resumo : 

[21]  N.º : J/005275

[22]  Data de pedido : 2021/09/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 CLEMTEK, LLC

  Endereço : 4928 Calle Del Oya, Las Vegas NV, 

89120, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680040885.5

Data de pedido 2016/05/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 108351756B 2021/06/11

[51]  Classificação : G06F3/14, A63F13/28, A63F13/27, 

G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de processamento de vídeo de jogo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/28  Estados Unidos 

da América N.º 14/724,549

[21]  N.º : J/005291

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

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 UNIVERSIDAD DE LA HABANA

  Endereço : San Lazaro Y L, Plaza De La Revolu-

cion, Ciudad De La Habana 10400, Cuba

  Nacionalidade :  Cubana

[73]  Titular : 

 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

DE MEDICAMENTOS (CIDEM)

  Endereço : Avenida 26 No.1605 Entre Boyeros 

Y Puentes Grandes, Plaza De La Revolucion, Ciudad 

Habana 10600, Cuba

  Nacionalidade :  Cubana

[72]  Inventor : E , Y

, Y , J , M

, L A , G L , C A

- , A , P G

, N , R

, A S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780040492.9

Data de pedido 2017/05/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 109476627B 2021/06/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D319/06, A61K31/357, 

A61P 25/16 ,  A61K9/0 0 ,  A61K47/0 6 ,  A61K9/14, 

A61K9/20

[54]  Título : 

1,4- 吡

 Composto de fenol e combinação do mesmo com 

«Benzodiazepine fused to 1,4-Dihydropyridine» para 

tratamento de doenças do sistema neural central e sis-

tema vascular.

[57]  Resumo : 

1,4- 吡

GA BA

[30]  P r ior idade : 2016/05/04  C uba

N.º 2016-0059

[21]  N.º : J/005332

[22]  Data de pedido : 2021/09/27

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 NOVARTIS AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : 

 CHILDREN’S MEDICAL CENTER CORPORA-

TION
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  Endereço : 55 Shattuck Street, Boston, M A 

02115, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : -

 DANA-FARBER CANCER INSTITUTE INC

  Endereço : 450 Brookline Avenue, Boston, MA 

02215-5450, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C A – , B , 

A S , T , T , J M , W

A , D J , M , R H

, D T , G J , T , J A , F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580017736.2

Data de pedido 2015/01/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 106132991B 2021/07/02

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : TIM-3

 Moléculas de anticorpo destinadas a TIM-3 e uso das 

mesmas.

[57]  Resumo : TIM-3

TIM-3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/01/31  Estados Unidos 

da América N.º 61/934,469

 2014/12/19  Estados Unidos da América

N.º 62/094,912

[21]  N.º : J/005407

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201611136773.8

Data de pedido 2016/12/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 106591216B 2021/07/27

[51]  Classificação : C12N5/071, C12Q1/02

[54]  Título : 

 Células epiteliais da córnea normal do olho humano e 

suas aplicações.

[57]  Resumo : 

H NCEC/

HL-008 CCTCC NO C201550

胬 胬

65

  Figura : 

[21]  N.º : J/005408

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 1052

7 712 518054

 712, Ha i x ia ng P la za, No. 1052 Na n ha i Avenue, 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518054, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZH U, Chengkai,  

ZHANG, Shoukui,  WU, Wei,  YAN, Jun-

jie,  HUANG, Xiaoying

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811637119.4

Data de pedido 2018/12/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 109753920B 2021/09/17

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de reconhecimento de pedestres.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005417

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85, Sodertalje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : S , F , R I , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680072754.5

Data de pedido 2016/12/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 109071516B 2021/08/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D407/06, C07D209/44, 

A61K31/4035, A61P1/04, A61P1/18, A61P11/06, 

A61P11/12, A61P17/06, A61P37/00

[54]  Título : 

 Composto do tipo isoindole.

[57]  Resumo : I

 

 

RORγ RORγt

[30]  Prioridade : 2015/12/15  Estados Unidos 

da América N.º 62/267391

[21]  N.º : J/005421

[22]  Data de pedido : 2021/10/19

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 ESSENTIALIS, INC.

  Endereço : 203 Redwood Shores Parkway, Suite 

500 Redwood City, California 94065 United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580072525.9

Data de pedido 2015/11/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 107106500B 2021/07/30

[51]  Classificação : A61K9/22, A61K31/54, A61K31/549, 

C07D285/22

[54]  Título : -

-

 Métodos para tratar indivíduos com síndrome de «pra-

der-willi» ou síndrome de «smith-magenis».

[57]  Resumo : 

AT P K AT P

K AT P

K AT P

K AT P

- PWS

- SMS

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/11/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/080,150

 2015/03/25  Estados Unidos da América

N.º 62/138,245

 2015/06/02  Estados Unidos da América

N.º 62/170,035

 2015/09/21  Estados Unidos da América

N.º 62/221,359

[21]  N.º : J/005456

[22]  Data de pedido : 2021/11/01

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 尘

 STARDUST HD, INC.

  Endereço : 1F A-PLACE Ebisuminami, 1-15-1, 

Ebisuminami, Shibuya-ku, Tokyo 1500022 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Yoshiro HOSONO,  

Megumi HOSONO

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980004867.5

Data de pedido 2019/04/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 111246869B 2021/09/10

[51]  Classificação : A61K36/752, A61K8/9789, A61K8/9794, 

A61K36/899, A61Q19/00

[54]  Título : 组

 Composição compreendendo extracto de semente de 

yuzu e extracto de arroz integral.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/04/10  Japão

N.º 2018-075662

[21]  N.º : J/005459

[22]  Data de pedido : 2021/11/01

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 NUBURU, INC.

  Endereço : 7442 Tucson Way Suite 130 Centen-

nial, CO 80112, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

, –

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880032325.4

Data de pedido 2018/04/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 110651209B 2021/09/24

[51]  Classificação : G02B6/028

[54]  Título : 

 Fibra óptica multi-clad.

[57]  Resumo : 

UV LP 01

NA

M2<1.5

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/04/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/488,440

[21]  N.º : J/005464

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

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 ASSEMBLOGUE, INC.

  Endereço : 1-11-1

8 1006208

 8F. Pacific Century Place Marunouchi, 1-11-1, Maru-

nouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 1006208 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780019042.1

Data de pedido 2017/03/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 108885672B 2021/09/24

[51]  Classificação : G06F21/62, H04L9/08

[54]  Título : 

 Método de gerenciamento de acesso, dispositivo de 

processamento de informações, programa e meio de 

gravação.

[57]  Resumo : 

N N

N

M

N

M N

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/03/22  Japão

N.º 2016-057302

[21]  N.º : J/005472

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

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Fochon Pharmaceuticals, Ltd.

  Endereço : 565

400061

 No. 565, Tushan Road, Nan’an District, Chongqing 

400061, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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[73]  Titular : 

 Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 1289 A

502 200233

 Room 512, Building A, No. 1289 Yishan Road, Shanghai 

200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680076629.1

Data de pedido 2016/12/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 108699027B 2021/08/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/04, A61K31/437, 

A61P19/06

[54]  Título : 吲嗪

 Derivados de «Indolizina», composição e métodos de 

uso dos mesmos.

[57]  Resumo : URAT1

[30]  Prioridade : 2015/12/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/272,067

[21]  N.º : J/005473

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

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

  Endereço : 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, 

Tokyo 100-8310 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780064743.7

Data de pedido 2017/10/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 109891155B 2021/09/21

[51]  Classificação : F24F1/0011, F24F13/08

[54]  Título : 

 Máquina interna e ar condicionado.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/10/31  Japão

N.º PCT/JP2016/082241

[21]  N.º : J/005478

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

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 EPIMAB BIOTHERAPEUTICS INC.

  Endereço : 1335 56

 C/O 1335 Pu Chi Road, #56 Shanghai, China 201112

  Nacionalidade :  Caimanesa

[72]  Inventor : 吴

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480076500.1

Data de pedido 2014/12/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 106459182B 2021/09/03

[51]  Classificação : C07K16/00

[54]  Título : FAB

 «FABs-in-tandem immunoglobulin» e uso dos mesmos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2013/12/30  China

N.º PCT/CN2013/090923

[21]  N.º : J/005487

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

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 EPIOS CO., LTD.

  Endereço : I ida Building 3F, 26-15, Tomioka 

1-Chome, Koto-ku Tokyo 135-0047

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680088135.5

Data de pedido 2016/08/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 109561945B 2021/08/24

[51]  Classificação : A61C3/02, A61C17/00

[54]  Título : 装

 Aparelho dentário de tratamento de laser.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005595

[22]  Data de pedido : 2021/12/06

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 4D

 4D Pharma Research Limited

  Endereço : Life Sciences Innovation Building, 

Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, 

the United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580076840.9

Data de pedido 2015/12/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 108138122B 2021/09/21

[51]  Classificação : C12N1/20, A61K35/741, A23L33/135, 

A61P29/0 0, A61P37/02 , A61P37/06 , A61P1/0 0, 

A61P19/02, A61P17/00, A61P3/10, A61P1/12, A61P11/02, 

A61P1/04, A61P1/14, A23K10/18, C12R1/01

[54]  Título : 

 Regulação imunológica.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/12/23  Reino Unido

N.º 1423084.1

[21]  N.º : J/005599

[22]  Data de pedido : 2021/12/06

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, , E , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680050510.7

Data de pedido 2016/09/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 108026077B 2021/11/05

[51]  Classificação : C07D403/12, C07D231/12, C07D231/56, 

C07D401/12, C07D237/14, C07D407/04, C07D407/12, 

C07D409/12, C07D413/12, C07D417/12, C07D249/12, 

C07D471/04, C07D487/04, C07F7/08, A61P27/02

[54]  Título : 

 Derivados fenoximetil.

[57]  Resumo : I

RA RB RC RC1 W

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/04  União Euro-

peia N.º 15183953.7

 2 0 1 5 / 1 2 / 0 1  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15197364.1

[21]  N.º : J/005602

[22]  Data de pedido : 2021/12/07

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 CYCLERION THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 245 First Street, Riverview II, 18th 

Floor, Cambridge, MA 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : T , J , N R , R R

, A , G–Y J , T W–H , C

, G R , , P A , T C , X Y , 

J E , K , J , G T , K K , 

C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810569286.3

Data de pedido 2014/03/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108912111B 2021/09/14

[51]  Classificação : C07D413/14, A61K31/506, A61P25/00, 

A61P9/00, A61P13/10, A61P21/04, A61P37/02, A61P7/04, 

A61P11/16, A61P13/08, A61P13/12, A61P25/16, A61P3/10, 

A61P35/0 0, A61P11/06, A61P13/02 , A61P27/06, 

A61P7/02, A61P15/00, A61P27/02, A61P27/04, A61P3/04, 

A61P9/04, A61P9/06, A61P1/16, A61P27/16, A61P3/00, 

A61P31/04, A61P15/08, A61P15/12 , A61P29/0 0, 

A61P3/06, A61P33/00, A61P35/04, A61P43/00, A61P9/08, 

A61P11/0 0, A61P11/08, A61P15/10, A61P17/0 0, 

A61P17/02, A61P21/00, A61P25/20, A61P9/10, A61P9/12, 

A61P19/10, A61P25/28, A61P33/12

[54]  Título : 

 Compostos e composições farmacêuticas.

[57]  Resumo : 

sGC NO heme

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 61/790,637

 2013/12/11  Estados Unidos da América

N.º 61/914,915

[21]  N.º : J/005612

[22]  Data de pedido : 2021/12/09

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

30 202 203 206

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910559559.0

Data de pedido 2019/06/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 110290483B 2021/09/14

[51]  Classificação : H04W4/12

[54]  Título : 

 Método, sistema e equipamento terminal de transmissão 

de mensagem multimídia.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005613

[22]  Data de pedido : 2021/12/09

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

30 202 203 206

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910456494.7

Data de pedido 2019/05/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 110290482B 2021/10/19

[51]  Classificação : H04W4/12, H04W88/18

[54]  Título : 

 Método, sistema e equipamento terminal de processa-

mento de mensagens multimídia.

[57]  Resumo : 

GPRS
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GPRS

  Figura : 

[21]  N.º : J/005615

[22]  Data de pedido : 2021/12/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : S , G , U , J

, T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680037169.1

Data de pedido 2016/06/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 107810199B 2021/11/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K39/395, 

A61P25/00, A61P35/00, A61P27/02 , A61P25/08, 

A61P31/00, A61P9/10, A61P29/00

[54]  Título : 

 Anticorpos anti-receptor de transferrina com afinida-

de personalizada.

[57]  Resumo : 

–

i SEQ ID NO:01

ii SEQ ID NO:26

-

128.1

-

128.1 SEQ ID NO:64

SEQ ID NO:65

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/24  União Euro-

peia N.º 15173508.1

 2 0 1 5 / 0 7/ 0 9  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15176084.0

[21]  N.º : J/005616

[22]  Data de pedido : 2021/12/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 DECIBULLZ LLC

  Endereço : 4103 S Mason, Unit A Fort Collins, 

CO 80525 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : K J  Kyle J. KIRKPA-

TRICK

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880007453.3

Data de pedido 2018/01/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 110249636B 2021/10/01

[51]  Classificação : H04R1/10, H04R1/00, H04R25/00, 

H04R25/02

[54]  Título : 

 Suporte intra-auricular, seu método de produção e 

método de uso.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/01/20  Estados Unidos 

da América N.º 15/411,901

[21]  N.º : J/005617

[22]  Data de pedido : 2021/12/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa
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[72]  Inventor :  SUN, Qiong,  SHI, Hai-

xian,  LIU, Kai,  LIU, Ting,  SHI, Con-

gjian,  CHEN, Xinxin,  CHAI, Fujuan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880004385.5

Data de pedido 2018/08/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 109963555B 2021/10/08

[51]  Classificação : A61K9/10, A61K47/28, A61K47/32, 

A61K47/36, A61K47/38, A61K47/40, A61K47/42, 

A61K9/14, A61K31/5415, A61K47/10

[54]  Título : 

 Um tipo de composição farmacêutica injectável que 

contém meloxicam, e seu método de preparação.

[57]  Resumo : 

[30]  Pr ior idade : 2017/08/24  China

N.º 201710733082.4

[21]  N.º : J/005618

[22]  Data de pedido : 2021/12/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Zhejiang Shimai Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

511 20 2008

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880030928.0

Data de pedido 2018/05/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 110621337B 2021/11/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/0 0, A61K39/395, 

A61P35/00, C07K16/24, C07K16/28, C12N15/13

[54]  Título : LAG3

 Anticorpos monoclonais humanos anti-LAG 3 e seus 

usos.

[57]  Re su mo : 

LAG3

LAG3

LAG3 LAG3

LAG3 LAG3 MHC II

T

L AG3

LAG3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/05/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/504,524

[21]  N.º : J/005619

[22]  Data de pedido : 2021/12/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Zhejiang Shimai Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

511 20 2008

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880009333.7

Data de pedido 2018/02/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 110234355B 2021/11/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395,  C 0 7 K1/0 0 , 

C07K1/107, C07K14/82

[54]  Título : IgG1 Fc

 Humano monomérico IgG1Fc e anticorpos biespecíficos.

[57]  Resumo : Fc m Fc 肽

肽 肽 IgG1 Fc

CH3 T366 Y407

m Fc

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/02/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/453,451

 2017/07/26  Estados Unidos da América

N.º 62/537,415

[21]  N.º : J/005620

[22]  Data de pedido : 2021/12/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 1-5, Doshomachi 2-Chome, Chuo-Ku, 

Osaka-Shi, Osaka 541-8526 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680050962.5

Data de pedido 2016/09/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 108025069B 2021/11/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, A61K38/0 0, 

A61K45/00, A61K45/06, A61P35/00, A61P35/02, 

A61P37/04, A61P43/00

[54]  Título : -1

 Imunopotenciador de cancro que usa antagonista de 

alérgeno-1.

[57]  Resumo : 

-1

-1

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/09/03  Japão

N.º 2015-173659

 2016/07/13  Japão N.º 2016-138374

[21]  N.º : J/005621

[22]  Data de pedido : 2021/12/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Guilin GFS Monk Fruit Corporation

  Endereço : 

5

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : R M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910572455.3

Data de pedido 2013/08/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 110214886B 2021/10/26

[51]  Classificação : A23L5/20, A23L27/30

[54]  Título : 

 Método de preparação de composição de suco doce.

[57]  Resumo : 苷V

萜苷

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/08/07  Estados Unidos 

da América N.º 61/680,572

[21]  N.º : J/005622

[22]  Data de pedido : 2021/12/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Genentech, Inc.

  Endereço : 1 DNA Way, MS#49, South San Fran-

cisco, California 94080-4990, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , M  , J R , 

G L , T H , M X

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580048008.8

Data de pedido 2015/09/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 107001479B 2021/09/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/32 ,  C 0 7 K16/2 8 , 

A61K39/395, A61K47/68, G01N33/574

[54]  Título : HER2

 Anticorpos anti-HER2 e imunoconjugados.

[57]  Resumo : HER2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/049,594

[21]  N.º : J/005623

[22]  Data de pedido : 2021/12/13

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : D W , , C , 

A , L C , A M , A R , 

F , , C , A , A
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580033910.2

Data de pedido 2015/06/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 107073130B 2021/11/16

[51]  Classificação : A61K47/54, A61P3/00, A61P3/10, 

A61P3/04, A61P1/18, A61P3/06, A61P1/16, A61P5/48, 

A61P9/12, A61P9/00, A61P9/10, A61P9/04, A61P25/18, 

A61P1/00

[54]  Título : 

 Ácidos gordos e seu uso em conjugação com biomolé-

culas.

[57]  Resumo : 

A1 A2 A3 R1 R2 R3 R4 A k n m p

GDF15

2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/015,862

 2014/11/20  Estados Unidos da América

N.º 62/082,327

 2015/01/23  Estados Unidos da América

N.º 62/107,016

[21]  N.º : J/005624

[22]  Data de pedido : 2021/12/13

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 SHANGHAI ALEBUND PHARMACEUTICALS 

LTD.

  Endereço : 

400 1 3

 Fangchun Road #400, Tower 1, 3/F, China (Shanghai) 

Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : J R  WU-WONG, Jinshyun 

Ruth

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811184063.1

Data de pedido 2014/03/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 109497565B 2021/10/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A 2 3L 33/ 21,  A 2 3L 33/16 , 

A61K33/24, A61K33/26, A61P3/02

[54]  Título : –

 Composições complexas de componentes de íons 

metálicos-fibras funcionais, sua preparação e uso.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2013/03/08  Estados Unidos 

da América N.º 61/774,964

 2013/09/13  Estados Unidos da América

N.º 61/877,680

[21]  N.º : J/005625

[22]  Data de pedido : 2021/12/14

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680073328.3

Data de pedido 2016/12/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 109069915B 2021/11/09

[51]  Classificação : A63F1/06

[54]  Título : 

 Sistema de gestão de jogo de mesa e caixa de descarte.

[57]  Resumo : 

ID

I D 2 4

600 700

700 3

600A 700

600 X-Y 5

X-Y 701 X-Y 701

600
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/12/15  Japão

N.º 2015-257794

[21]  N.º : J/005626

[22]  Data de pedido : 2021/12/14

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , R , D , M D

, P G , J P , J R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680068024.8

Data de pedido 2016/12/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 108348398B 2021/11/02

[51]  Classificação : A61J1/20, A61M5/32, A61M5/20, 

A61M5/315, A61M5/178

[54]  Título : 

 Dispositivo de medição.

[57]  Resumo : 4

4

411 4

411 411

4 411

4

4 411

611 α β 611

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/14  União Euro-

peia N.º 15199909.1

 2 0 1 5 / 1 2 / 14  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15199911.7

 2 0 1 5 / 1 2 / 14  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15199913.3

 2 0 1 5 / 1 2 / 14  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15199915.8

 2 0 16 / 0 5 / 0 3  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16167999.8

[21]  N.º : J/005628

[22]  Data de pedido : 2021/12/14

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

1206 8 2 3 4 5

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 

1 3 4

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880080169.9

Data de pedido 2018/12/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 111479809B 2021/10/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/14, C07D471/04, 

A61K31/4155, A61P35/00, A61K31/4439

[54]  Título : TGF-βRI

 Um tipo de forma de cristal de inibidor de TGF-βRI, 

sua forma de sal e método de preparação.

[57]  Resumo : TGF-βRI

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/12/13  Ch ina

N.º 201711331447.7

[21]  N.º : J/005629

[22]  Data de pedido : 2021/12/14

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa
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[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710213922.4

Data de pedido 2017/04/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 107169749B 2021/10/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6Q20/0 8 , G 0 6Q20/38 , 

G06Q40/02

[54]  Título : 

 Método e sistema de verificação da conta para paga-

mento online.

[57]  Resumo : 

1

2

3

4

  Figura : 

[21]  N.º : J/005630

[22]  Data de pedido : 2021/12/14

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 CORELEX SHIN-EI CO., LTD.

  Endereço : 575-1, Nakanogo, Fuji-shi, Shizuoka 

4213306, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980038884.0

Data de pedido 2019/02/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 112262077B 2021/11/19

[51]  Classificação : B65B11/02, B65D71/06

[54]  Título : 

 Método para fabricação do pacote.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/06/14  Japão

N.º 2018-113348

[21]  N.º : J/005632

[22]  Data de pedido : 2021/12/14

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

16 1809A

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110690662.6

Data de pedido 2021/06/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 113141260B 2021/09/28

[51]  Classificação : H04L9/32, H04L29/06

[54]  Título : SD-WAN

 Método de acesso seguro, sistema e equipamento com 

base em rede de longa distância definida por software 

(SD-WAN).

[57]  Resumo : 

SD-WA N

  Figura : 
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[21]  N.º : J/005633

[22]  Data de pedido : 2021/12/14

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

16 1809A

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110765352.6

Data de pedido 2021/07/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 113260067B 2021/09/28

[51]  Classificação : H04W72/10, H04W72/04

[54]  Título : SD-WAN SLA

 Método de processamento de negócios, sistema e equi-

pamento com base no SLA do contrato de nível de 

serviço SD-WAN.

[57]  Resumo : SD-WAN

SL A

  Figura : 

[21]  N.º : J/005635

[22]  Data de pedido : 2021/12/15

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

11 A2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811150351.5

Data de pedido 2018/09/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 110964809B 2021/10/22

[51]  Classificação : C12Q1/6886, C12N15/11

[54]  Título : HOXA7

 Reagente de detecção de metilação HOXA7.

[57]  Resumo : 

HOX A7

88.6％

95％

  Figura : 

[21]  N.º : J/005636

[22]  Data de pedido : 2021/12/15

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

11 A2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811152034.7

Data de pedido 2018/09/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 110964813B 2021/11/16

[51]  Classificação : C12Q1/6886, C12N15/11

[54]  Título : HOXA7

 Aplicação do reagente de detecção de meti lação 

HOXA7 na preparação de reagente de diagnóstico de 

cancro de pulmão.

[57]  Resumo : 

HOX A7

HOX A7

88.6％

95％ 76.2％

95％

  Figura : 

[21]  N.º : J/005637

[22]  Data de pedido : 2021/12/15
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[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

11 A2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811152029.6

Data de pedido 2018/09/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 110964812B 2021/10/22

[51]  Classificação : C12Q1/6886

[54]  Título : HOXA9

 Aplicação do reagente de detecção de meti lação 

HOXA9 na preparação de reagente de diagnóstico de 

cancro de pulmão.

[57]  Resumo : 

HOX A9

HOX A9

74.3％

95％

61.9％ 95％

  Figura : 

[21]  N.º : J/005638

[22]  Data de pedido : 2021/12/15

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : T , F , A

, E , S , G , U , 

A , H , J , O , J

, T , M , K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680036961.5

Data de pedido 2016/06/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 107810196B 2021/11/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K16/18 , A61K 39/395, 

A61P25/28

[54]  Título : -Tau pS422

 Anticorpos anti-Tau humanizados (pS422) e métodos 

de uso.

[57]  Resumo : Tau pS422

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/24  União Euro-

peia N.º 15173511.5

[21]  N.º : J/005639

[22]  Data de pedido : 2021/12/15

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Unigen, Inc.

  Endereço : 3005 1st Avenue, Seattle WA, 98121 

United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 Unigen, Inc.

  Endereço : 450-86, Maebong-Ro, Byeongcheon-

-Myeon, Dongnam-Gu, Cheonan-Si, Chungcheong-

nam-Do 330-863, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : L A , , B , 

, , , , , , , 

, , , M , , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810347706.3

Data de pedido 2013/05/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 108434197B 2021/11/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/12 , A61K31/352 , 

A61K31/353, A61K31/343, A61K31/56, A61K31/522, 

A61K45/06

[54]  Título : 

 Composições e métodos para controlo de peso.

[57]  Resumo : 

-

-3-

-

-3-

酶
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/05/29  Estados Unidos 

da América N.º 61/652,807

 2013/03/14  Estados Unidos da América

N.º 61/783,729

[21]  N.º : J/005641

[22]  Data de pedido : 2021/12/15

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE

  Endereço : One Baylor Plaza, Houston, T X 

77030, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A M , P – , I

, J F V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680062740.5

Data de pedido 2016/09/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 108449994B 2021/10/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G01N33/50, G01N33/569, 

G01N33/574, A61K39/00

[54]  Título : 

 Identificação de antígeno imonogénico de patógeno e 

correlação com eficácia clínica.

[57]  Resumo : 

T

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/220,884

[21]  N.º : J/005642

[22]  Data de pedido : 2021/12/16

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911402864.5

Data de pedido 2019/12/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 111177449B 2021/11/05

[51]  Classificação : G06F16/583, G06K9/00

[54]  T ít u lo : 

 Método de integração de informações multidimensio-

nais com base em imagem e respectivos equipamentos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005643

[22]  Data de pedido : 2021/12/16

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011167402.2

Data de pedido 2020/10/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 112307934B 2021/11/09

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : 
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 Métodos de detecção de imagens e o respectivo méto-

do de treinamento, dispositivo, equipamento e médio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005644

[22]  Data de pedido : 2021/12/16

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 ADOCIA

  Endereço : 115 Avenue Lacassagne F-69003 

Lyon, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  GEISSLER, ALE-

XANDRE,  LAAGE Segolene, 

 CHARVET Richard,  SOU-

LA Olivier

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780035320.2

Data de pedido 2017/06/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 109379888B 2021/10/29

[51]  Classificação : A61K9/08, A61K47/34, A61K38/28, 

A61P3/10

[54]  Título : 

 Soluções injectáveis que contêm copoliaminoácidos 

com carga de carboxilato e grupos hidrofóbicos.

[57]  Resumo : pH 6.0 8.0

a) (pI)

5.8 8.5 b)

c)

[30]  Pr ior idade : 2016/06/07  França

N.º 1655222

[21]  N.º : J/005645

[22]  Data de pedido : 2021/12/16

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 缪

 IMMUTEP

  Endereço : 21 rue Jean Rostand, Orsay cedex 

91893, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  TRIEBEL, 

Frederic

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610221687.0

Data de pedido 2008/10/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 105816855B 2021/10/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38 /17,  A61K45/0 6 , 

A61K39/395, A61K31/337, A61K31/704, A61P31/00, 

A61P35/00

[54]  Título : LAG-3

 Uso de LAG-3 recombinante ou os seus derivados 

para induzir uma resposta imune de monócitos.

[57]  Resu mo : 

L AG-3

LAG-3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2007/10/05  União Euro-

peia N.º 07291214.0

[21]  N.º : J/005647

[22]  Data de pedido : 2021/12/16

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 JANSSEN SCIENCES IRELAND UC

  Endereço : Eastgate Village, Eastgate, Little Is-

land, Co Cork, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

[72]  Inventor : J E G , M M S , P

J–M B , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680038644.7

Data de pedido 2016/07/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 108235704B 2021/10/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D403/12, C07D401/12, 

C07D471/04, C07D487/04, C07D487/10, C07D513/04, 

C07D519/00, C07D401/14, A61K31/4745, A61K31/438, 
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A61K31/496, A61K31/4985, A61K31/519, A61K31/444, 

A61K45/06, A61K31/429, A61K31/404, A61K31/437, 

A61P31/06, A61P31/04

[54]  Título : 

 Compostos antibacterianos.

[57]  Resumo : 

 

[30]  Prioridade : 2015/07/02  União Euro-

peia N.º 15174936.3

 2 0 16 / 0 6 / 16  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16174713.4

 2 0 16 / 0 6 / 16  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16174718.3

[21]  N.º : J/005649

[22]  Data de pedido : 2021/12/17

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

30 428

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910230558.1

Data de pedido 2019/03/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 110049456B 2021/10/19

[51]  Classificação : H04W4/12, H04W4/14

[54]  Título : 

 Método, dispositivo e terminal móvel para exibir mídia 

avançada no terminal móvel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005653

[22]  Data de pedido : 2021/12/17

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580035127.X

Data de pedido 2015/06/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 106663434B 2021/09/28

[51]  Classificação : G10L19/008

[54]  Título : HOA

 Método para determinar o número mínimo de bits 

inteiros necessários para representar valores de ganho 

não diferencial para compressão de uma representação 

de um quadro de dados HOA.

[57]  Resumo : HOA

16

15 151

HOA

βe HOA C k

HOA

C k

AA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/27  União Euro-

peia N.º 14306026.7

[21]  N.º : J/005654

[22]  Data de pedido : 2021/12/17

[24]  Data de despacho : 2022/01/24
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[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, , E , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780034723.5

Data de pedido 2017/06/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 109311886B 2021/11/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P25/04

[54]  Título : 1,2,3 4,5-d

 Derivados de «[1,2,3] triazolo [4,5-d ] pyrimidine».

[57]  Resumo : I R1 R4

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/23  União Euro-

peia N.º 16175915.4

[21]  N.º : J/005655

[22]  Data de pedido : 2021/12/17

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

P , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780013095.2

Data de pedido 2017/03/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 108699106B 2021/11/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K 5/0 62 ,  C 0 7 K 5/0 83, 

C07K5/078, C07K5/065, C07K5/068, C07K5/072, 

A61K31/4402, A61P27/00

[54]  Título : HTRA1 酰

 Novos derivados de «trifluoromethylpropionamide» 

como inibidores de HTRA1.

[57]  Resumo : I

酶H T R A1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

R3 R8 R10 R11 R23

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/04  União Euro-

peia N.º 16158637.5

[21]  N.º : J/005657

[22]  Data de pedido : 2021/12/22

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 

1st Courtyard, Zhongguancun East Road, Haidian 

District, Beijing 100084, China.

 1 3 7 710-712

 100084

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  QI A N, Chen,  W U, 

Wenyan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810373871.6

Data de pedido 2018/04/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 108596093B 2021/12/03

[51]  Classificação : G06K9/00, G06T5/50, G06T7/13

[54]  Título : 

 Método e dispositivo para posicionamento de pontos 

característicos do rosto humano.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005658

[22]  Data de pedido : 2021/12/22

[24]  Data de despacho : 2022/01/24
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[73]  Titular : 

 Google LLC

  Endereço : 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-

tain View, CA 94043, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  Jonathan Bruns-

man,  Ilya Firman,  

Ficus Kirkpatrick,  Jasper Lin, 

 Aurash Mahbod, K  Linda K. Nguyen, 

 Michael Si l i sk i,  

Christian Sonntag,  Andrew 

Devron Stadler,  Christoph Studer

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810289884.5

Data de pedido 2013/06/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 108572833B 2021/11/02

[51]  Classificação : G06F8/65, G06F21/51

[54]  Título : 

 Actualizações automáticas de aplicativos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/06/19  Estados Unidos 

da América N.º 13/526,839

[21]  N.º : J/005659

[22]  Data de pedido : 2021/12/22

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201  518054

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518054, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nve nt o r :  Y U E, X i aoy u,  

KUANG, Zhanghui,  SUN, Hongbin,  

SONG, Xiaomeng,  ZHANG, Wei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910927338.4

Data de pedido 2019/09/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 110659640B 2021/11/30

[51]  Classificação : G06K9/32, G06K9/34, G06K9/46, 

G06K9/62, G06N3/04

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de reconhecimento de sequência 

de texto, equipamento electrónico e meio de armaze-

namento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005662

[22]  Data de pedido : 2021/12/22

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Array BioPharma Inc.

  Endereço : 3200 Walnut Street, Boulder, CO 

80301, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S W , S , J F

, B J , A , J , Y , G R

, E A , M L , O T

, A T , D A , T P , L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780076390.2

Data de pedido 2017/10/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 110382494B 2021/11/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

A61P35/00
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[54]  Título : 吡 1,5-A 吡

RET 酶

 Compostos de pirazolo [1,5-A] piridina substituídos 

como inibidores da quinase RET.

[57]  Resumo : 

 

 

A B X1 X2 X3 X4 D E

R ET 酶

R ET 酶 R ET

[30]  Prioridade : 2016/10/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/406252

 2017/01/18  Estados Unidos da América

N.º 62/447850

 2017/04/27  Estados Unidos da América

N.º 62/491164

 2017/09/06  Estados Unidos da América

N.º 62/554817

 2017/09/29  Estados Unidos da América

N.º 62/566093

[21]  N.º : J/005663

[22]  Data de pedido : 2021/12/23

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : A , J , K , B

, H , , D , S , S

, C , A , , T , 

H , A , C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680062428.6

Data de pedido 2016/10/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 108350028B 2021/12/07

[51]  Classificação : C07K5/02, A61P31/04, A61K38/00

[54]  Título : Acinetobacter bau-

mannii 肽

 Macrociclos peptídicos contra acinetobacter baumannii.

[57]  Resumo : I

X1 X8 R1 R8

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/27  União Euro-

peia N.º 15191743.2

 2016/09/26  China N.º PCT/CN2016/100125

[21]  N.º : J/005664

[22]  Data de pedido : 2021/12/23

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Amgen Research (Munich) GmbH

  Endereço : Staffelseestrasse 2, 81477 München, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : T  R AU M, Tobias, P  

KUFER, Peter, J  PENDZIALEK, Jochen, 

C  BLUEMEL, Claudia, C  DAH-

LHOFF, Christoph, P  HOFFMANN, Patrick, 

R  LUTTERBUESE, Ralf, E  

NAHRWOLD, Elisabeth

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680040701.5

Data de pedido 2016/08/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 108271376B 2021/11/12

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : DLL3 CD3

 Construtos de anticorpos biespecíficos que se ligam a 

DLL3 e CD3.

[57]  Resumo : 

DLL3

T C D3

苷

苷 苷

[30]  Prioridade : 2015/07/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/199,930

 2016/02/03  Estados Unidos da América

N.º 62/290,896

[21]  N.º : J/005665

[22]  Data de pedido : 2021/12/23

[24]  Data de despacho : 2022/01/24
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[73]  Titular : 

 Oric Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 240 E. Grand Avenue, 2nd Floor South 

San Francisco, California 94080, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , R , , 

, , , , C

, , , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680082460.0

Data de pedido 2016/12/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 108713023B 2021/10/26

[51]  Classificação : C07J1/00, C07J41/00, C07J43/00, 

C07J51/00, A61K31/565, A61K31/567, A61K31/58

[54]  Título : 

 Inibidores dos receptores de glicocorticóides.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2015/12/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/387,293

[21]  N.º : J/005666

[22]  Data de pedido : 2021/12/23

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : A , S , O

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010019997.0

Data de pedido 2014/12/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 111182443B 2021/10/22

[51]  Classificação : H04S3/00, G10L19/20, G10L19/008

[54]  Título : HOA

 Método e aparelho para decodificação de fluxos de 

bits, incluindo representação HOA codificada.

[57]  Resumo : HOA

HOA

HOA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/01/08  União Euro-

peia N.º 14305022.7

 2014/01/16  União Europeia N.º 14305061.5

[21]  N.º : J/005668

[22]  Data de pedido : 2021/12/23

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, CH-4070 

Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , P , C , C

, S – , R , C , V

, S , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680057648.X

Data de pedido 2016/09/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 108271377B 2021/11/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/3 0 , 

C07K16/40

[54]  Título : TNF

 Anticorpo biespecífico tetravalente contra o receptor 

coestimulador de TNF.

[57]  Resumo : 

(a) T N F

(b)

(c)

Fc

[30]  Prioridade : 2015/10/07  União Euro-

peia N.º 15188809.6

[21]  N.º : J/005670

[22]  Data de pedido : 2021/12/28

[24]  Data de despacho : 2022/01/24
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[73]  Titular : 

 S H A N G H A I S E N S E T I M E I N T E L L I G E N T 

TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010963859.8

Data de pedido 2020/09/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 112312082B 2021/11/30

[51]  Classificação : H04N7/18, G08G1/065, G08G1/01, 

G06K9/00, G06K9/62, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de determinação da condição de 

operação da estrada, equipamento e meio de armaze-

namento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005672

[22]  Data de pedido : 2021/12/28

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : –

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J , U , S , S

, G , M , A , E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710588836.1

Data de pedido 2013/07/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 107973856B 2021/11/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/4 4 ,  A61K47/6 8 , 

A61K39/385, A61P35/00, A61P3/10, A61P29/00, 

A61P3/00, A61P31/12

[54]  Título : –

 Conjugados antígeno-anticorpo ligados covalentemente.

[57]  Resumo : 

C DR2

CDR2 53 Kabat

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/04  União Euro-

peia N.º 12174947.7

[21]  N.º : J/005676

[22]  Data de pedido : 2021/12/28

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, , , 

, , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580058634.5

Data de pedido 2015/11/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 107148429B 2021/12/03

[51]  Classificação : C07K16/22, A61K39/395, A61P27/02

[54]  Título : -PDGF–B

 Anticorpos anti-PDGF-B e métodos de uso.

[57]  Resumo : –PDGF-B

[30]  Prioridade : 2014/11/10  União Euro-

peia N.º 14192519.8

[21]  N.º : J/005678

[22]  Data de pedido : 2021/12/29

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047
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 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SUZHOU SUNCADIA BIOPHARMACEUTICALS 

CO., LTD.

  Endereço : 350

215126

 No.350 Fengli Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 

Jiangsu 215126, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  WANG, Quanren,  

DAI, Zongfei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880059102.7

Data de pedido 2018/12/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 111065412B 2021/10/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, A61K31/444, 

C07K16/28, A61P35/00

[54]  Título : PD-1

 Uso de anticorpo PD-1 e apatinibe no tratamento 

combinado de cancro de mama triplo negativo.

[57]  Resumo : PD-1

PD-1

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/12/29  Ch ina

N.º 201711481358.0

 2018/09/17  China N.º 201811082708.0

[21]  N.º : J/005679

[22]  Data de pedido : 2021/12/29

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 100080

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111039652.2

Data de pedido 2021/09/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 113497973B 2021/12/10

[51]  Classificação : H04N21/44

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de vídeo, meio 

de armazenamento legível por computador e equipa-

mento de computador.

[57]  Resumo : 

N

  Figura : 

[21]  N.º : J/005681

[22]  Data de pedido : 2021/12/30

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 AQUAFILSLO D.O.O.

  Endereço : Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana, 

Slovenia

  Nacionalidade :  Eslovena

[72]  Inventor : D  JAHIC, Denis

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680091752.0

Data de pedido 2016/12/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 110114483B 2021/10/01

[51]  Classificação : C22B7/00, C22B15/00, A01K74/00

[54]  Título : 

 Método para a reciclagem de cobre nas redes de pesca 

abandonadas.

[57]  Resumo : 
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[21]  N.º : J/005682

[22]  Data de pedido : 2021/12/30

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Moua Branckay Cesar Serge MANGO

  Endereço : Residence Anthurium, Villa #4 69-70 

Rue De L’escale Oyster Pond, Saint Martin 97150 (FR)

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  I nve nt o r :  

Moua Branckay Cesar Serge MANGO

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880029108.X

Data de pedido 2018/04/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 110603574B 2021/11/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 7 B15/0 2 ,  G 0 6Q30/0 2 , 

G06Q20/04, G06Q20/32

[54]  Título : 

 Sistema de cobrança e de pagamento de tarifa universal.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/05/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/504,185

 2018/04/10  Estados Unidos da América

N.º 15/949,760

[21]  N.º : J/005684

[22]  Data de pedido : 2021/12/30

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 PFIZER INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J R  APGAR, James R., S

 BENAR D, Susan, G J  CARV EN, 

Gregory J., S R  HETT, Sunita R., M  

HOLSTI, Matthew, R  JASUJA, Reema, M

 JIN, Macy, Z S  JUO, Zong Sean, D  

PITTMAN, Debra, M  STAHL, Mark

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680048417.2

Data de pedido 2016/08/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 107922506B 2021/11/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C 07K16/38 , A61K 39/395, 

A61K39/00

[54]  Título : 

 Anticorpos inibidores da via do factor tecidual e seus 

usos.

[57]  Resumo : TFPI

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/19  Estados Unidos 

da América N.º 62/207,229

 2016/07/08  Estados Unidos da América

N.º 62/360,205
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[21]  N.º : J/005688

[22]  Data de pedido : 2021/12/30

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor :  TERENTIV, LEON, 

 FERSCH, CHRISTOF, 

 FISCHER, DANIEL

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880081625.1

Data de pedido 2018/12/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 111615835B 2021/11/30

[51]  Classificação : H04S7/00

[54]  Título : 

 Método e sistema para renderização de sinais de áudio 

em ambiente de realidade virtual.

[57]  Re su mo : 

180 910 910

181 301

114 911 311 312

313 910 912

181 301

302 910

913 311 312 313

302 114

914 311 312 313

910

302 114

915 311 312 313

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/12/18  União Euro-

peia N.º 17208087.1

 2017/12/18  Estados Unidos da América

N.º 62/599,848

[21]  N.º : J/005690

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : R A , T , S S , 

A J , P , M D , F , 

N R , F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810081152.7

Data de pedido 2014/03/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 108134978B 2021/11/30

[51]  Classificação : H04S7/00, G10L19/20, G10L19/008, 

G10L19/16

[54]  Título : 

 Métodos e sistemas para renderização interativa de áu-

dio baseado em objectos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/04/03  Estados Unidos 

da América N.º 61/807,922

 2013/06/07  Estados Unidos da América

N.º 61/832,397

[21]  N.º : J/005696

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
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  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : P , H , M

, K , T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580031229.4

Data de pedido 2015/06/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 106459191B 2021/12/10

[51]  Classificação : C07K16/24

[54]  Título : FcRn

 Métodos para selecionar anticorpos com interacções 

FcRn modificadas.

[57]  Resumo : 

a

1-23

Kabat 55-83

K abat

145-174 EU

180-197 EU

b

Fc FcRn c

FcR n

[30]  Prioridade : 2014/06/12  União Euro-

peia N.º 14172180.3

[21]  N.º : J/005697

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 Yajuan HUANG

  Endereço : 18 8

03-47

 Room 03-47, 8th Floor, No.18 Zhongguancun Street, 

Haidian District, Beijing City, 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Yajuan H UANG,  

Feiran CHANG

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010355309.8

Data de pedido 2020/04/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 111444191B 2021/10/12

[51]  Classificação : G06F16/22

[54]  Título : 

 Um sistema de dados do espaço universal, método, 

dispositivo de computador e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/06/13  China

N.º 201910509981.5

[21]  N.º : J/005703

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

30 202 203 206

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910808732.6

Data de pedido 2019/08/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 110493735B 2021/12/10

[51]  Classificação : H04W4/14

[54]  Título : 

 Um método e dispositivo para processar mensagens 

curtas.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005704

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

  Endereço : 

30 202 203 206

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910559365.0

Data de pedido 2019/06/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 110290485B 2021/11/30

[51]  Classificação : H04W4/14

[54]  Título : 

 Um método e dispositivo para transmitir mensagens 

curtas de gráfico.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005706

[22]  Data de pedido : 2022/01/05

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

  Endereço : 脇2 3

15

  2-3-15 Nish iwaki, H irano-ku, Osaka-sh i, Osaka 

5470035, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880024420.X

Data de pedido 2018/03/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 110506300B 2021/10/26

[51]  Classificação : G07D7/00, G07D7/12

[54]  Título : 

 Sistema de identificação de papel.

[57]  Resumo : 

1

2 2

2

2 1 2

2

1 1 1

1 2 2

2

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/04/12  Japão

N.º 2017-078989

[21]  N.º : J/005715

[22]  Data de pedido : 2022/01/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/24

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201  518000

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  REN, Sijie,  WANG, 

Zhouxia,  ZHANG, Jiawei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910385228.X

Data de pedido 2019/05/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 110084775B 2021/11/26

[51]  Classificação : G06T5/50, G06T5/00, G06T3/40

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento electrónico e meio 

de armazenamento para o processamento de dados.
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[57]  Resumo :   Figura : 

發明專利的延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/001624 2022/01/21

Transmissão SHIMA KANKYOU JIGYOU 

KYOUGYOU KUMIAI

JAPAN ELEMENT CO., LTD., com sede 

em 9-44, Ugata, Ago-cho, Shima-shi, Mie 

517-0501 Japan

J/002550 2022/01/21

Transmissão

(1)Ganymed Pharmaceuticals 

GmbH

( 2 )

 

TRON—TRANSLATIONALE 

O N K O L O G I E  A N  D E R 

JO H A N N E S G U T E N B E RG 

- U N I V E RS I TA ET M A I N Z 

GEMEINNUETZIGE GMBH

(1)Astellas Pharma Inc., com sede em 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-Chome, Chuo-

-ku, Tokyo 103-8411, Japan

( 2 )

 T R O N —

TRANSLATIONALE ONKOLOGIE 

AN DER JOHANNES GUTENBERG 

-  U N I V E R S I T A E T  M A I N Z 

GEMEINNUETZIGE GMBH, com 

sede em Freiligrathstrasse 12, 55131 

Mainz, Germany

J/003306 2022/01/12

Transmissão FIBROTECH THERAPEUTICS 

PTY LTD

Certa Therapeutics Pty. Ltd., com sede 

em Level 9, 31 Queen Street, Melbourne, 

Victoria, 3000, Australia

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001697

[22]  Data de pedido : 2020/12/17

[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 :  Jin WU,  Kaige CHEN, 

 Shuai YI

[51]  Classificação : G06T7/292

[54]  Título : 

 Método de identificação de objectos-alvo, dispositivo e 

sistema.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/08/01  Singapura

N.º 10202007347V

[21]  N.º : I/001700

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor :  CA I, Zhong’ang,  

ZHANG, Junzhe,  REN, Daxuan,  YU, 

Cunjun,  ZHAO, Haiyu,  YI, Shuai

[51]  Classificação : G06F17/27

[54]  Títu lo : 

 Um tipo de método de associação de objectos e dis-

positivo, sistema, equipamento electrónico, meio de 

armazenamento e programa de computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/08/01  Singapura

N.º 10202007356U

[21]  N.º : I/001701

[22]  Data de pedido : 2020/12/29

[71]  Requerente : DiSa Digital Safety Pte Ltd

  Endereço : 438A Alexandra Road, Alexandra 

Techno Park, Block A Lobby 3, #08-12, Singapore 

119967

  Nacionalidade :  Singapuriana

[71]  Requerente : LEE Yi Hans

  Endereço : 20 Bedok Terrace, Singapore 469179

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : LEE Yi Hans, CHNG Weng Wah

[51]  Classificação : A61L2/08

[54]  Título : 

 Dispositivo e método para a desinfecção das fichas do 

jogo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/08/03  Singapura

N.º 10202007401Q

 2020/09/21  Singapura N.º 10202009225Q

[21]  N.º : I/001702

[22]  Data de pedido : 2020/12/30

[71]  Requerente : 

 SenseTime International PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

199591
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 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor :  Zhang, Yao,  Zhang, 

Wenbin,  Zhang, Shuai

[51]  Classificação : G06T13/20

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Re su mo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/08/01  Singapura

N.º 10202007349R

[21]  N.º : I/001719

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

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-sho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : SHIGETA YASUSHI

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de gestão de artigos do jogo.

[57]  Resumo : 30 RFID 721

72 R F I D 721

R F I D 721

I D 72

I D 30 361a

362a 72

R F I D 721

363 362a

363 362a

I D I D

ID

362a ID

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/07/29  Japão

N.º JP2020-128081

[21]  N.º : I/001720

[22]  Data de pedido : 2021/07/29

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-sho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : SHIGETA YASUSHI

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de casino, artigos do jogo e métodos de forne-

cimento de artigos do jogo.

[57]  Resu mo : 

R F I D 721 72

300 30

322 300 72

R FID 721 325

72 72

325 72

322

72 R FID 721

72

72

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/07/29  Japão

N.º JP2020-128075

[21]  N.º : I/001722

[22]  Data de pedido : 2021/08/05

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.
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  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : SHIGETA YASUSHI, MONJI SA-

TORU

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de leitura de moedas do jogo.

[57]  Resumo : 

102

R F I D

104 102

R FID 102

R 104

104

102

RFID

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/08/07  Japão

N.º JP2020-135193

[21]  N.º : I/001738

  N.º de pedido inicial : 

 I/001266

[22]  Data de pedido : 2014/03/12

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Phillip L. Flaherty

[51]  Classificação : G07G1/00

[54]  Título : 

 Contabilidade e relatório de apostas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/12  Estados Unidos 

da América N.º 13/796,810

[21]  N.º : I/001739

  N.º de pedido inicial : 

 I/001269

[22]  Data de pedido : 2014/03/14

[71]  Requerente : CFPH, LLC

  Endereço : 110 East 59th Street, New York, NY 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Howard W. Lutnick, Colin Sims, Ari 

Friedman, Mark Miller

[51]  Classificação : G06Q30/00

[54]  Título : 

 Equipamentos, produtos manufacturados e métodos 

para a arbitragem de compra.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 13/839,236
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de 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.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001650 2022/01/21

SenseTime International PTE. 

LTD.

98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001682 2022/01/21 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001683 2022/01/21 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º 
Data de trânsito 

em julgado

1 I/1635 CFPH, LLC

TJB

CV3-21-0033-CRJ 2021/09/20

1 
1 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da Patente de Invenção.

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

I/001606 2021/11/22 SenSen Networks Group Pty Ltd KATO Hiroshi
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實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000332

[22]  Data de pedido : 2021/04/14

[71]  Requerente : 

 NIO CO., LTD.

  Endereço : 569 115

 Suite 115, No. 569, Anchi Road, Anting Town, Jiading 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  XIA, Lijian,  SUN, 

Chuangcheng,  ZHU, Yu

[51]  Classificação : H02J7/00

[54]  Título : 

 Equipamento de carregamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/08/06  Ch i na

N.º 202021616665.2

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

U/000218 2022/01/20 2022/01/20

U/000220 2022/01/20 2022/01/20
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拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000217 2022/01/21 124 98 9 1 a 61

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º

U/000307 2022/01/21

Fast Retailing Co., Ltd.

124 98 9 1 a 61

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º

更正

Rectificações

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/003521

N/009428

2021 5 20 20

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 20, II 

Série, de 20 de Maio de 2021)

UP HOHN US 1LLC UP HOHN US 1 LLC

N/190803 2022 2 4 5

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 5, II 

Série, de 4 de Fevereiro de 2022)

P r e p a r a ç õ e s  e  s u b s t â n c i a s 

farmacêut icas e medic inais ; … 

preparações farmacêuticas para 

parar de fumar.

P r e p a r a ç õ e s  e  s u b s t â n c i a s 

f a r m a c ê u t i c a s  e  m e d i c i n a i s , 

excluindo preparações e substâncias 

cirúrgicas e/ou profissionais para 

cuidados oftalmológicos; agentes 

terapêuticos (para uso medicinal), 

excluindo preparações e substâncias 

cirúrgicas e/ou profissionais para 

cuidados oftalmológicos; pensos 

a d e s i v o s p a ra u s o m e d i c i n a l , 

excluindo preparações e substâncias 

cirúrgicas e/ou profissionais para 

cuidados oftalmológicos; pensos 

a d e s i v o s p a r a u s o c i r ú r g i c o , 

excluindo preparações e substâncias 

c i r ú r g i c a s e / o u p r o f i s s i o n a i s 

para cu idados of ta lmológicos ; 

pensos ades ivos incorporando 

uma preparação farmacêut ica , 

excluindo preparações e substâncias 

cirúrgicas e/ou profissionais para 

cuidados oftalmológicos; pensos, 

…; preparações farmacêuticas para 

parar de fumar.
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/190805 2022 1 19 3

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 19 de Janeiro de 2022)

... serviços médicos e de cuidados de 

saúde.

... serviços médicos e de cuidados 

de saúde; todos os serviços atrás 

r e f e r i d o s e x c l u i n d o s e r v i ç o s 

r e l a c i o n a d o s  c o m c u i d a d o s 

oftalmológicos c irúrgicos e /ou 

profissionais.

N/191589

N/191590

2022 2 4 5

Requerente (B.O. da R.A.E.M. n.º 5, 

II Série, de 4 de Fevereiro de 2022)

Tod'sS S.p.A. Tod's S.p.A.

N/182224 2021 10 20 21

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 21, II 

Série, de 20 de Outubro de 2021)

...vestuário para pescoço, gravitas, 

. . . c h a p e l a r i a , n o m e a d a m e n t e, 

chapéus e bonés.

...vestuário para pescoço, gravatas, 

. . . c h a p e l a r i a , n o m e a d a m e n t e, 

chapéus e bonés.

N/186192 2021 10 6 40

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 40, II 

Série, de 6 de Outubro de 2021)

N/190472

N/190478

2022 1 19 3

Produtos(B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 19 de Janeiro de 2022)

.. . lenços de pescoço, blusões de 

penas.

. . . lenços de pescoço, blusões de 

p e n a s, f a i x a s p a ra a b s o r v e r a 

transpiração.

D/002539

D/002540

D/002541

2021 6 2 22

Endereço (B.O. da R.A.E.M. n.º 22, 

II Série, de 2 de Junho de 2021)

6-29 Nishiki 3-chome, Naka-ku, 

Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 

Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 27 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $718,374.00
(Custo desta publicação $ 718 374,00)

19/2016 28/2003

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 28/2003 (Regulamento das Operações de Comércio 
Externo), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 19/2016, 
tornam-se públicos os modelos de impressos de licenças e de-
clarações para as operações de comércio externo, bem como as 
respectivas instruções de preenchimento, anexos ao presente 
aviso e que dele fazem parte integrante.

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 31 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia ( ANIMAIS E AVES, VIVOS, E OVOS )

1  2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12 13  14  15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA   (  )       PESO LÍQUIDO      ( )      

   MERCADORIA CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL QUANTIDADE       (KG)  VALOR CIF      C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

ANIMAIS, VIVOS:

1

2

3

4

5

Caprinos
0104.20.00 01

01

TEL. N°
)

0105.94.00

01

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

       POSTAL       (   )      FERROVIÁRIO   (   )       OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR (N°)

01

  Gado bovino 0102.29.00

50
Suínos, de peso inferior a 50 kg

0103.92.00

0103.91.00

(  )

      ENTIDADE LICENCIADORA

 N° DE VEÍCULO (

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I (  I  )

A 
EXEMPLAR - AMODELO A

AVES DOMÉSTICAS, VIVAS:

185
Galos e galinhas, de peso superior a 185 g

185 Galinhas de popa

0150
Suínos, de peso igual ou superior a 50 kg

 I-A MODELO I-A

6

  Coelhos e lebres 7

8

  Pombos 9

  Rãs 10

11

12

13

  Ovos salgados (nº) 14

  Ovos cristalizados (nº) 15

  Outros 16

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20    Total

21   22 23

/ /

0407.29.90 01

01

0105.94.00

Ovos comestíveis de galinhas, frescos (nº)

Ovos comestíveis de patos, frescos (nº) 0407.29.10

Data

0407.90.20

  Tartarugas, excepto as marinhas

0407.90.10

a/ m/ d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licen ç a e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

ENTIDADE LICENCIADORADECLARAÇÃO DO OPERADOR

a     m     d

01

0407.21.00

 Agente n° e rubrica

SA

01

0106.90.00 01

01

01

01

010106.20.20

0106.14.00 01

Ovos comestíveis de cordonizes, frescos  (nº)

185   Galinhas de popa
(Chuk Si Cai), de peso superior a 185 g

OVOS DE AVES COM CASCAS:

OUTROS ANIMAIS, VIVOS:

01

0106.39.10

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 I-A MODELO I-A

(ANIMAIS E AVES, VIVOS, E OVOS)

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I     ( I )進口准照

活動物：ANIMAIS, VIVOS:

活家禽：AVES DOMÉSTICAS, VIVAS:

其他活動物：OUTROS ANIMAIS, VIVOS:

帶殼禽蛋：OVOS DE AVES COM CASCAS:

其他  Outros

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

I-A MODELO I-A

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年a 月m 日d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e 
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o 
valor declarado o total.

0106.39.00

ENTIDADE LICENCIADORA

EXEMPLAR – A

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

01/2022
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia ( ANIMAIS E AVES, VIVOS, E OVOS )

1  2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12 13  14  15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA   (  )       PESO LÍQUIDO      ( )      

   MERCADORIA CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL QUANTIDADE       (KG)  VALOR CIF      C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

ANIMAIS, VIVOS:

1

2

3

4

5

Caprinos
0104.20.00 01

01

TEL. N°
)

0105.94.00

01

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

       POSTAL       (   )      FERROVIÁRIO   (   )       OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR (N°)

01

  Gado bovino 0102.29.00

50
Suínos, de peso inferior a 50 kg

0103.92.00

0103.91.00

(  )

      ENTIDADE LICENCIADORA

 N° DE VEÍCULO (

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I (  I  )

A 
EXEMPLAR - AMODELO A

AVES DOMÉSTICAS, VIVAS:

185
Galos e galinhas, de peso superior a 185 g

185 Galinhas de popa

0150
Suínos, de peso igual ou superior a 50 kg

 I-A MODELO I-A

6

  Coelhos e lebres 7

8

  Pombos 9

  Rãs 10

11

12

13

  Ovos salgados (nº) 14

  Ovos cristalizados (nº) 15

  Outros 16

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20    Total

21   22 23

/ /

0407.29.90 01

01

0105.94.00

Ovos comestíveis de galinhas, frescos (nº)

Ovos comestíveis de patos, frescos (nº) 0407.29.10

Data

0407.90.20

  Tartarugas, excepto as marinhas

0407.90.10

a/ m/ d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licen ç a e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

ENTIDADE LICENCIADORADECLARAÇÃO DO OPERADOR

a     m     d

01

0407.21.00

 Agente n° e rubrica

SA

01

0106.90.00 01

01

01

01

010106.20.20

0106.14.00 01

Ovos comestíveis de cordonizes, frescos  (nº)

185   Galinhas de popa
(Chuk Si Cai), de peso superior a 185 g

OVOS DE AVES COM CASCAS:

OUTROS ANIMAIS, VIVOS:

01

0106.39.10

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 I-A MODELO I-A

(ANIMAIS E AVES, VIVOS, E OVOS)

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I     ( I )進口准照

活動物：ANIMAIS, VIVOS:

活家禽：AVES DOMÉSTICAS, VIVAS:

其他活動物：OUTROS ANIMAIS, VIVOS:

帶殼禽蛋：OVOS DE AVES COM CASCAS:

其他  Outros

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

I-A MODELO I-A

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年a 月m 日d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e 
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o 
valor declarado o total.

0106.39.00

ENTIDADE LICENCIADORA

EXEMPLAR – B

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

01/2022



3540    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia ( ANIMAIS E AVES, VIVOS, E OVOS )

1  2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12 13  14  15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA   (  )       PESO LÍQUIDO      ( )      

   MERCADORIA CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL QUANTIDADE       (KG)  VALOR CIF      C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

ANIMAIS, VIVOS:

1

2

3

4

5

Caprinos
0104.20.00 01

01

TEL. N°
)

0105.94.00

01

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

       POSTAL       (   )      FERROVIÁRIO   (   )       OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR (N°)

01

  Gado bovino 0102.29.00

50
Suínos, de peso inferior a 50 kg

0103.92.00

0103.91.00

(  )

      ENTIDADE LICENCIADORA

 N° DE VEÍCULO (

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I (  I  )

A 
EXEMPLAR - AMODELO A

AVES DOMÉSTICAS, VIVAS:

185
Galos e galinhas, de peso superior a 185 g

185 Galinhas de popa

0150
Suínos, de peso igual ou superior a 50 kg

 I-A MODELO I-A

6

  Coelhos e lebres 7

8

  Pombos 9

  Rãs 10

11

12

13

  Ovos salgados (nº) 14

  Ovos cristalizados (nº) 15

  Outros 16

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20    Total

21   22 23

/ /

0407.29.90 01

01

0105.94.00

Ovos comestíveis de galinhas, frescos (nº)

Ovos comestíveis de patos, frescos (nº) 0407.29.10

Data

0407.90.20

  Tartarugas, excepto as marinhas

0407.90.10

a/ m/ d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licen ç a e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

ENTIDADE LICENCIADORADECLARAÇÃO DO OPERADOR

a     m     d

01

0407.21.00

 Agente n° e rubrica

SA

01

0106.90.00 01

01

01

01

010106.20.20

0106.14.00 01

Ovos comestíveis de cordonizes, frescos  (nº)

185   Galinhas de popa
(Chuk Si Cai), de peso superior a 185 g

OVOS DE AVES COM CASCAS:

OUTROS ANIMAIS, VIVOS:

01

0106.39.10

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 I-A MODELO I-A

(ANIMAIS E AVES, VIVOS, E OVOS)

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I     ( I )進口准照

活動物：ANIMAIS, VIVOS:

活家禽：AVES DOMÉSTICAS, VIVAS:

其他活動物：OUTROS ANIMAIS, VIVOS:

帶殼禽蛋：OVOS DE AVES COM CASCAS:

其他  Outros

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

I-A MODELO I-A

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年a 月m 日d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e 
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o 
valor declarado o total.

0106.39.00

SA

EXEMPLAR –C

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

01/2022



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3541

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia ( ANIMAIS E AVES, VIVOS, E OVOS )

1  2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12 13  14  15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA   (  )       PESO LÍQUIDO      ( )      

   MERCADORIA CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL QUANTIDADE       (KG)  VALOR CIF      C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

ANIMAIS, VIVOS:

1

2

3

4

5

Caprinos
0104.20.00 01

01

TEL. N°
)

0105.94.00

01

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

       POSTAL       (   )      FERROVIÁRIO   (   )       OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR (N°)

01

  Gado bovino 0102.29.00

50
Suínos, de peso inferior a 50 kg

0103.92.00

0103.91.00

(  )

      ENTIDADE LICENCIADORA

 N° DE VEÍCULO (

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I (  I  )

A 
EXEMPLAR - AMODELO A

AVES DOMÉSTICAS, VIVAS:

185
Galos e galinhas, de peso superior a 185 g

185 Galinhas de popa

0150
Suínos, de peso igual ou superior a 50 kg

 I-A MODELO I-A

6

  Coelhos e lebres 7

8

  Pombos 9

  Rãs 10

11

12

13

  Ovos salgados (nº) 14

  Ovos cristalizados (nº) 15

  Outros 16

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20    Total

21   22 23

/ /

0407.29.90 01

01

0105.94.00

Ovos comestíveis de galinhas, frescos (nº)

Ovos comestíveis de patos, frescos (nº) 0407.29.10

Data

0407.90.20

  Tartarugas, excepto as marinhas

0407.90.10

a/ m/ d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licen ç a e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

ENTIDADE LICENCIADORADECLARAÇÃO DO OPERADOR

a     m     d

01

0407.21.00

 Agente n° e rubrica

SA

01

0106.90.00 01

01

01

01

010106.20.20

0106.14.00 01

Ovos comestíveis de cordonizes, frescos  (nº)

185   Galinhas de popa
(Chuk Si Cai), de peso superior a 185 g

OVOS DE AVES COM CASCAS:

OUTROS ANIMAIS, VIVOS:

01

0106.39.10

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 I-A MODELO I-A

(ANIMAIS E AVES, VIVOS, E OVOS)

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I     ( I )進口准照

活動物：ANIMAIS, VIVOS:

活家禽：AVES DOMÉSTICAS, VIVAS:

其他活動物：OUTROS ANIMAIS, VIVOS:

帶殼禽蛋：OVOS DE AVES COM CASCAS:

其他  Outros

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

I-A MODELO I-A

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年a 月m 日d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e 
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o 
valor declarado o total.

0106.39.00

EXEMPLAR –D

ESTATÍSTICA
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

01/2022



3542    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia ( ANIMAIS E AVES, VIVOS, E OVOS )

1  2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12 13  14  15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA   (  )       PESO LÍQUIDO      ( )      

   MERCADORIA CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL QUANTIDADE       (KG)  VALOR CIF      C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

ANIMAIS, VIVOS:

1

2

3

4

5

Caprinos
0104.20.00 01

01

TEL. N°
)

0105.94.00

01

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

       POSTAL       (   )      FERROVIÁRIO   (   )       OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR (N°)

01

  Gado bovino 0102.29.00

50
Suínos, de peso inferior a 50 kg

0103.92.00

0103.91.00

(  )

      ENTIDADE LICENCIADORA

 N° DE VEÍCULO (

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I (  I  )

A 
EXEMPLAR - AMODELO A

AVES DOMÉSTICAS, VIVAS:

185
Galos e galinhas, de peso superior a 185 g

185 Galinhas de popa

0150
Suínos, de peso igual ou superior a 50 kg

 I-A MODELO I-A

6

  Coelhos e lebres 7

8

  Pombos 9

  Rãs 10

11

12

13

  Ovos salgados (nº) 14

  Ovos cristalizados (nº) 15

  Outros 16

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20    Total

21   22 23

/ /

0407.29.90 01

01

0105.94.00

Ovos comestíveis de galinhas, frescos (nº)

Ovos comestíveis de patos, frescos (nº) 0407.29.10

Data

0407.90.20

  Tartarugas, excepto as marinhas

0407.90.10

a/ m/ d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licen ç a e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

ENTIDADE LICENCIADORADECLARAÇÃO DO OPERADOR

a     m     d

01

0407.21.00

 Agente n° e rubrica

SA

01

0106.90.00 01

01

01

01

010106.20.20

0106.14.00 01

Ovos comestíveis de cordonizes, frescos  (nº)

185   Galinhas de popa
(Chuk Si Cai), de peso superior a 185 g

OVOS DE AVES COM CASCAS:

OUTROS ANIMAIS, VIVOS:

01

0106.39.10

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 I-A MODELO I-A

(ANIMAIS E AVES, VIVOS, E OVOS)

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I     ( I )進口准照

活動物：ANIMAIS, VIVOS:

活家禽：AVES DOMÉSTICAS, VIVAS:

其他活動物：OUTROS ANIMAIS, VIVOS:

帶殼禽蛋：OVOS DE AVES COM CASCAS:

其他  Outros

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

I-A MODELO I-A

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年a 月m 日d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e 
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o 
valor declarado o total.

0106.39.00

EXEMPLAR –E

OPERADOR
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

01/2022



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3543

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia (  )    ( PEIXES, VIVOS )

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
  MARÍTIMO   (   ) RODOVIÁRIO    (   )   AÉREO    (   )

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14 15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA               QUANTIDADE       PESO LÍQUIDO      ( )       

   MERCADORIA  CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL       (KG)  VALOR CIF       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

Enguias japonesas 1

2

 (  )  Cabeças-grandes 3

  Carpas de lamas 4

  Carpas de gramas 5

6

7

8

01

01

COMPLEMENTAR

01

01

01

 OUTRO    (   )

01

01

ENTIDADE LICENCIADORA

A
EXEMPLAR - A

 (  I  )

FERROVIÁRIO   (   )

0301.99.30

TEL. N°

0301.92.00

0301.93.90

0301.93.50

0301.93.60

0301.99.20Garoupas

0301.99.90

) N° DE VEÍCULO (

01

( ) Tilápias

1  

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO   -   I

MODELO B1

 POSTAL       (   )

 (  )
Enguias, de água doce / conger-pike / do mar

  Peixes-dourado, Carpas

0301.93.70

 I-B1 Modelo I-B1

8

  Lucianos-do-mangal 9

 (  )  Channa maculata 10

 (  )  Pregados 11

 (  )  Siganus fuscescens 12

  Choerodon schoenleinii 13

 (  )  Percas-gigantes 14

  Larimichthys crocea 15

 Trachinotus blochii 16

17

18

 Robalos 19

 (  ) Bostrichthys sinensis 20

Oxyeleotris marmoratus 21

  Outros 22

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20  Total

21 22 23

/ /

01

ENTIDADE LICENCIADORA SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

01

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

 (  )
Cynoglossus, bilineatus / roulei Wu

Data

01

0301.99.30

0301.99.90

 a      m     d
/ / d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença
e dos documentos anexados, sendo as especifica ç õ es dadas
verdadeiras e o valor declarado o total.

 Agente n° e rubrica

0301.99.40

01

01

01

01

01

 (  )  Tilápias

0301.99.90

0301.99.90 01

01

01

0301.99.90

  Pargos

0301.99.90

01

0301.99.90

01

0301.99.90 01

01

( )
 a/              m/             d

(Assinatura, carimbo e data)

 I-B1 Modelo I-B1

 ( PEIXES, VIVOS )

進口准照 LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I     ( I )

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年 月 日

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença 
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas 
verdadeiras e o valor declarado o total.

ENTIDADE LICENCIADORA

EXEMPLAR – A

Governo da Região Administrativa Especial de Macau



3544    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia (  )    ( PEIXES, VIVOS )

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
  MARÍTIMO   (   ) RODOVIÁRIO    (   )   AÉREO    (   )

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14 15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA               QUANTIDADE       PESO LÍQUIDO      ( )       

   MERCADORIA  CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL       (KG)  VALOR CIF       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

Enguias japonesas 1

2

 (  )  Cabeças-grandes 3

  Carpas de lamas 4

  Carpas de gramas 5

6

7

8

01

01

COMPLEMENTAR

01

01

01

 OUTRO    (   )

01

01

ENTIDADE LICENCIADORA

A
EXEMPLAR - A

 (  I  )

FERROVIÁRIO   (   )

0301.99.30

TEL. N°

0301.92.00

0301.93.90

0301.93.50

0301.93.60

0301.99.20Garoupas

0301.99.90

) N° DE VEÍCULO (

01

( ) Tilápias

1  

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO   -   I

MODELO B1

 POSTAL       (   )

 (  )
Enguias, de água doce / conger-pike / do mar

  Peixes-dourado, Carpas

0301.93.70

 I-B1 Modelo I-B1

8

  Lucianos-do-mangal 9

 (  )  Channa maculata 10

 (  )  Pregados 11

 (  )  Siganus fuscescens 12

  Choerodon schoenleinii 13

 (  )  Percas-gigantes 14

  Larimichthys crocea 15

 Trachinotus blochii 16

17

18

 Robalos 19

 (  ) Bostrichthys sinensis 20

Oxyeleotris marmoratus 21

  Outros 22

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20  Total

21 22 23

/ /

01

ENTIDADE LICENCIADORA SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

01

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

 (  )
Cynoglossus, bilineatus / roulei Wu

Data

01

0301.99.30

0301.99.90

 a      m     d
/ / d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença
e dos documentos anexados, sendo as especifica ç õ es dadas
verdadeiras e o valor declarado o total.

 Agente n° e rubrica

0301.99.40

01

01

01

01

01

 (  )  Tilápias

0301.99.90

0301.99.90 01

01

01

0301.99.90

  Pargos

0301.99.90

01

0301.99.90

01

0301.99.90 01

01

( )
 a/              m/             d

(Assinatura, carimbo e data)

 I-B1 Modelo I-B1

 ( PEIXES, VIVOS )

進口准照 LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I     ( I )

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年 月 日

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença 
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas 
verdadeiras e o valor declarado o total.

ENTIDADE LICENCIADORA

EXEMPLAR – B

Governo da Região Administrativa Especial de Macau



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3545

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia (  )    ( PEIXES, VIVOS )

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
  MARÍTIMO   (   ) RODOVIÁRIO    (   )   AÉREO    (   )

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14 15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA               QUANTIDADE       PESO LÍQUIDO      ( )       

   MERCADORIA  CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL       (KG)  VALOR CIF       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

Enguias japonesas 1

2

 (  )  Cabeças-grandes 3

  Carpas de lamas 4

  Carpas de gramas 5

6

7

8

01

01

COMPLEMENTAR

01

01

01

 OUTRO    (   )

01

01

ENTIDADE LICENCIADORA

A
EXEMPLAR - A

 (  I  )

FERROVIÁRIO   (   )

0301.99.30

TEL. N°

0301.92.00

0301.93.90

0301.93.50

0301.93.60

0301.99.20Garoupas

0301.99.90

) N° DE VEÍCULO (

01

( ) Tilápias

1  

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO   -   I

MODELO B1

 POSTAL       (   )

 (  )
Enguias, de água doce / conger-pike / do mar

  Peixes-dourado, Carpas

0301.93.70

 I-B1 Modelo I-B1

8

  Lucianos-do-mangal 9

 (  )  Channa maculata 10

 (  )  Pregados 11

 (  )  Siganus fuscescens 12

  Choerodon schoenleinii 13

 (  )  Percas-gigantes 14

  Larimichthys crocea 15

 Trachinotus blochii 16

17

18

 Robalos 19

 (  ) Bostrichthys sinensis 20

Oxyeleotris marmoratus 21

  Outros 22

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20  Total

21 22 23

/ /

01

ENTIDADE LICENCIADORA SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

01

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

 (  )
Cynoglossus, bilineatus / roulei Wu

Data

01

0301.99.30

0301.99.90

 a      m     d
/ / d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença
e dos documentos anexados, sendo as especifica ç õ es dadas
verdadeiras e o valor declarado o total.

 Agente n° e rubrica

0301.99.40

01

01

01

01

01

 (  )  Tilápias

0301.99.90

0301.99.90 01

01

01

0301.99.90

  Pargos

0301.99.90

01

0301.99.90

01

0301.99.90 01

01

( )
 a/              m/             d

(Assinatura, carimbo e data)

 I-B1 Modelo I-B1

 ( PEIXES, VIVOS )

進口准照 LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I     ( I )

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年 月 日

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença 
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas 
verdadeiras e o valor declarado o total.

EXEMPLAR –C

SA

Governo da Região Administrativa Especial de Macau



3546    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia (  )    ( PEIXES, VIVOS )

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
  MARÍTIMO   (   ) RODOVIÁRIO    (   )   AÉREO    (   )

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14 15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA               QUANTIDADE       PESO LÍQUIDO      ( )       

   MERCADORIA  CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL       (KG)  VALOR CIF       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

Enguias japonesas 1

2

 (  )  Cabeças-grandes 3

  Carpas de lamas 4

  Carpas de gramas 5

6

7

8

01

01

COMPLEMENTAR

01

01

01

 OUTRO    (   )

01

01

ENTIDADE LICENCIADORA

A
EXEMPLAR - A

 (  I  )

FERROVIÁRIO   (   )

0301.99.30

TEL. N°

0301.92.00

0301.93.90

0301.93.50

0301.93.60

0301.99.20Garoupas

0301.99.90

) N° DE VEÍCULO (

01

( ) Tilápias

1  

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO   -   I

MODELO B1

 POSTAL       (   )

 (  )
Enguias, de água doce / conger-pike / do mar

  Peixes-dourado, Carpas

0301.93.70

 I-B1 Modelo I-B1

8

  Lucianos-do-mangal 9

 (  )  Channa maculata 10

 (  )  Pregados 11

 (  )  Siganus fuscescens 12

  Choerodon schoenleinii 13

 (  )  Percas-gigantes 14

  Larimichthys crocea 15

 Trachinotus blochii 16

17

18

 Robalos 19

 (  ) Bostrichthys sinensis 20

Oxyeleotris marmoratus 21

  Outros 22

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20  Total

21 22 23

/ /

01

ENTIDADE LICENCIADORA SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

01

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

 (  )
Cynoglossus, bilineatus / roulei Wu

Data

01

0301.99.30

0301.99.90

 a      m     d
/ / d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença
e dos documentos anexados, sendo as especifica ç õ es dadas
verdadeiras e o valor declarado o total.

 Agente n° e rubrica

0301.99.40

01

01

01

01

01

 (  )  Tilápias

0301.99.90

0301.99.90 01

01

01

0301.99.90

  Pargos

0301.99.90

01

0301.99.90

01

0301.99.90 01

01

( )
 a/              m/             d

(Assinatura, carimbo e data)

 I-B1 Modelo I-B1

 ( PEIXES, VIVOS )

進口准照 LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I     ( I )

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年 月 日

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença 
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas 
verdadeiras e o valor declarado o total.

ESTATÍSTICA

EXEMPLAR –D

Governo da Região Administrativa Especial de Macau



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3547

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia (  )    ( PEIXES, VIVOS )

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
  MARÍTIMO   (   ) RODOVIÁRIO    (   )   AÉREO    (   )

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14 15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA               QUANTIDADE       PESO LÍQUIDO      ( )       

   MERCADORIA  CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL       (KG)  VALOR CIF       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

Enguias japonesas 1

2

 (  )  Cabeças-grandes 3

  Carpas de lamas 4

  Carpas de gramas 5

6

7

8

01

01

COMPLEMENTAR

01

01

01

 OUTRO    (   )

01

01

ENTIDADE LICENCIADORA

A
EXEMPLAR - A

 (  I  )

FERROVIÁRIO   (   )

0301.99.30

TEL. N°

0301.92.00

0301.93.90

0301.93.50

0301.93.60

0301.99.20Garoupas

0301.99.90

) N° DE VEÍCULO (

01

( ) Tilápias

1  

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO   -   I

MODELO B1

 POSTAL       (   )

 (  )
Enguias, de água doce / conger-pike / do mar

  Peixes-dourado, Carpas

0301.93.70

 I-B1 Modelo I-B1

8

  Lucianos-do-mangal 9

 (  )  Channa maculata 10

 (  )  Pregados 11

 (  )  Siganus fuscescens 12

  Choerodon schoenleinii 13

 (  )  Percas-gigantes 14

  Larimichthys crocea 15

 Trachinotus blochii 16

17

18

 Robalos 19

 (  ) Bostrichthys sinensis 20

Oxyeleotris marmoratus 21

  Outros 22

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20  Total

21 22 23

/ /

01

ENTIDADE LICENCIADORA SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

01

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

0301.99.90

 (  )
Cynoglossus, bilineatus / roulei Wu

Data

01

0301.99.30

0301.99.90

 a      m     d
/ / d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença
e dos documentos anexados, sendo as especifica ç õ es dadas
verdadeiras e o valor declarado o total.

 Agente n° e rubrica

0301.99.40

01

01

01

01

01

 (  )  Tilápias

0301.99.90

0301.99.90 01

01

01

0301.99.90

  Pargos

0301.99.90

01

0301.99.90

01

0301.99.90 01

01

( )
 a/              m/             d

(Assinatura, carimbo e data)

 I-B1 Modelo I-B1

 ( PEIXES, VIVOS )

進口准照 LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I     ( I )

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年 月 日

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença 
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas 
verdadeiras e o valor declarado o total.

OPERADOR

EXEMPLAR –E

Governo da Região Administrativa Especial de Macau



3548    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
  MARÍTIMO   (   ) RODOVIÁRIO    (   )   AÉREO    (   )

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 12  13  14 15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA               QUANTIDADE       PESO LÍQUIDO      ( )       

   MERCADORIA  CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL       (KG)  VALOR CIF       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

 Salmões-do-pacífico 1

2

 (  )  Cynoglossus bilineatus 3

  Cavalas, cavalinhas e sardas 4

  Trachurus japonicus 5

  Cololabis saira 6

  Scomberomorus commerson 7

8

11 

0302.45.00

1  

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO   -   I

0302.49.00

0302.13.00

TEL. N°

  Salmões-do-atlântico

01

01

01

0302.14.00

0302.49.00

Pampus, chinensis / cinereus / argenteus

01

01

01

01

0302.44.00

0302.29.00

01

)

0302.49.00

  OUTRO    (   )

(

COMPLEMENTAR

 POSTAL       (   ) FERROVIÁRIO   (   )

ENTIDADE LICENCIADORAEXCEPTO FILETES DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES )
( PEIXES, FRESCOS OU REFRIGERADOS,

 (  I  )

MODELO B2
A
EXEMPLAR - A

 N° DE VEÍCULO

 I-B2 Modelo I-B2

9

Dicentrachus labrax 10

  Grasnadores amarelos 11

  Seriolina nigrofasciata 12

  Peixes-espadas 13

  Nemipterus virgatus 14

  Branchiostegus albus 15

  Eleutheronema tetradactylum 16

 (  )  Aluterus monoceros 17

 (  )  Priacanthus macracanthus 18

 (  )  Mugil cephalus 19

Beryx splendens 20

21

 Cabeças dos peixes 22

  Outros 23

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20  Total

21 22 23

/ /

01

0302.89.90

01

0302.84.00

01

0302.89.90 01

01

0302.89.90

0302.89.90 01

 a      m     d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença
e dos documentos anexados, sendo as especifica ç õ es dadas
verdadeiras e o valor declarado o total.

01

01

0302.85.00

0302.89.90

0302.89.90

0302.89.20

0302.89.90

0302.99.00

ENTIDADE LICENCIADORA SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

Data

01

(  ) 
Sargos (Sparidae)

Parastromateus niger 0302.89.90

01

01

01

01

 Agente n° e rubrica

Pampus, chinensis / cinereus / argenteus

0302.89.90

0302.89.90 01

01

(Assinatura, carimbo e data)
( )

 a/              m/             d

 I-B2 Modelo I-B2

( PEIXES, FRESCOS OU REFRIGERADOS,EXCEPTO 
FILETES DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES )

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年 月 日

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença 
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas 
verdadeiras e o valor declarado o total.

ENTIDADE LICENCIADORA

EXEMPLAR – A

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
  MARÍTIMO   (   ) RODOVIÁRIO    (   )   AÉREO    (   )

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 12  13  14 15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA               QUANTIDADE       PESO LÍQUIDO      ( )       

   MERCADORIA  CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL       (KG)  VALOR CIF       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

 Salmões-do-pacífico 1

2

 (  )  Cynoglossus bilineatus 3

  Cavalas, cavalinhas e sardas 4

  Trachurus japonicus 5

  Cololabis saira 6

  Scomberomorus commerson 7

8

11 

0302.45.00

1  

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO   -   I

0302.49.00

0302.13.00

TEL. N°

  Salmões-do-atlântico

01

01

01

0302.14.00

0302.49.00

Pampus, chinensis / cinereus / argenteus

01

01

01

01

0302.44.00

0302.29.00

01

)

0302.49.00

  OUTRO    (   )

(

COMPLEMENTAR

 POSTAL       (   ) FERROVIÁRIO   (   )

ENTIDADE LICENCIADORAEXCEPTO FILETES DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES )
( PEIXES, FRESCOS OU REFRIGERADOS,

 (  I  )

MODELO B2
A
EXEMPLAR - A

 N° DE VEÍCULO

 I-B2 Modelo I-B2

9

Dicentrachus labrax 10

  Grasnadores amarelos 11

  Seriolina nigrofasciata 12

  Peixes-espadas 13

  Nemipterus virgatus 14

  Branchiostegus albus 15

  Eleutheronema tetradactylum 16

 (  )  Aluterus monoceros 17

 (  )  Priacanthus macracanthus 18

 (  )  Mugil cephalus 19

Beryx splendens 20

21

 Cabeças dos peixes 22

  Outros 23

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20  Total

21 22 23

/ /

01

0302.89.90

01

0302.84.00

01

0302.89.90 01

01

0302.89.90

0302.89.90 01

 a      m     d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença
e dos documentos anexados, sendo as especifica ç õ es dadas
verdadeiras e o valor declarado o total.

01

01

0302.85.00

0302.89.90

0302.89.90

0302.89.20

0302.89.90

0302.99.00

ENTIDADE LICENCIADORA SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

Data

01

(  ) 
Sargos (Sparidae)

Parastromateus niger 0302.89.90

01

01

01

01

 Agente n° e rubrica

Pampus, chinensis / cinereus / argenteus

0302.89.90

0302.89.90 01

01

(Assinatura, carimbo e data)
( )

 a/              m/             d

 I-B2 Modelo I-B2

( PEIXES, FRESCOS OU REFRIGERADOS,EXCEPTO 
FILETES DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES )

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年 月 日

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença 
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas 
verdadeiras e o valor declarado o total.

ENTIDADE LICENCIADORA

EXEMPLAR – B

Governo da Região Administrativa Especial de Macau



3550    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
  MARÍTIMO   (   ) RODOVIÁRIO    (   )   AÉREO    (   )

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 12  13  14 15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA               QUANTIDADE       PESO LÍQUIDO      ( )       

   MERCADORIA  CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL       (KG)  VALOR CIF       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

 Salmões-do-pacífico 1

2

 (  )  Cynoglossus bilineatus 3

  Cavalas, cavalinhas e sardas 4

  Trachurus japonicus 5

  Cololabis saira 6

  Scomberomorus commerson 7

8

11 

0302.45.00

1  

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO   -   I

0302.49.00

0302.13.00

TEL. N°

  Salmões-do-atlântico

01

01

01

0302.14.00

0302.49.00

Pampus, chinensis / cinereus / argenteus

01

01

01

01

0302.44.00

0302.29.00

01

)

0302.49.00

  OUTRO    (   )

(

COMPLEMENTAR

 POSTAL       (   ) FERROVIÁRIO   (   )

ENTIDADE LICENCIADORAEXCEPTO FILETES DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES )
( PEIXES, FRESCOS OU REFRIGERADOS,

 (  I  )

MODELO B2
A
EXEMPLAR - A

 N° DE VEÍCULO

 I-B2 Modelo I-B2

9

Dicentrachus labrax 10

  Grasnadores amarelos 11

  Seriolina nigrofasciata 12

  Peixes-espadas 13

  Nemipterus virgatus 14

  Branchiostegus albus 15

  Eleutheronema tetradactylum 16

 (  )  Aluterus monoceros 17

 (  )  Priacanthus macracanthus 18

 (  )  Mugil cephalus 19

Beryx splendens 20

21

 Cabeças dos peixes 22

  Outros 23

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20  Total

21 22 23

/ /

01

0302.89.90

01

0302.84.00

01

0302.89.90 01

01

0302.89.90

0302.89.90 01

 a      m     d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença
e dos documentos anexados, sendo as especifica ç õ es dadas
verdadeiras e o valor declarado o total.

01

01

0302.85.00

0302.89.90

0302.89.90

0302.89.20

0302.89.90

0302.99.00

ENTIDADE LICENCIADORA SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

Data

01

(  ) 
Sargos (Sparidae)

Parastromateus niger 0302.89.90

01

01

01

01

 Agente n° e rubrica

Pampus, chinensis / cinereus / argenteus

0302.89.90

0302.89.90 01

01

(Assinatura, carimbo e data)
( )

 a/              m/             d

 I-B2 Modelo I-B2

( PEIXES, FRESCOS OU REFRIGERADOS,EXCEPTO 
FILETES DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES )

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年 月 日

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença 
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas 
verdadeiras e o valor declarado o total.

SA

EXEMPLAR –C

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
  MARÍTIMO   (   ) RODOVIÁRIO    (   )   AÉREO    (   )

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 12  13  14 15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA               QUANTIDADE       PESO LÍQUIDO      ( )       

   MERCADORIA  CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL       (KG)  VALOR CIF       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

 Salmões-do-pacífico 1

2

 (  )  Cynoglossus bilineatus 3

  Cavalas, cavalinhas e sardas 4

  Trachurus japonicus 5

  Cololabis saira 6

  Scomberomorus commerson 7

8

11 

0302.45.00

1  

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO   -   I

0302.49.00

0302.13.00

TEL. N°

  Salmões-do-atlântico

01

01

01

0302.14.00

0302.49.00

Pampus, chinensis / cinereus / argenteus

01

01

01

01

0302.44.00

0302.29.00

01

)

0302.49.00

  OUTRO    (   )

(

COMPLEMENTAR

 POSTAL       (   ) FERROVIÁRIO   (   )

ENTIDADE LICENCIADORAEXCEPTO FILETES DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES )
( PEIXES, FRESCOS OU REFRIGERADOS,

 (  I  )

MODELO B2
A
EXEMPLAR - A

 N° DE VEÍCULO

 I-B2 Modelo I-B2

9

Dicentrachus labrax 10

  Grasnadores amarelos 11

  Seriolina nigrofasciata 12

  Peixes-espadas 13

  Nemipterus virgatus 14

  Branchiostegus albus 15

  Eleutheronema tetradactylum 16

 (  )  Aluterus monoceros 17

 (  )  Priacanthus macracanthus 18

 (  )  Mugil cephalus 19

Beryx splendens 20

21

 Cabeças dos peixes 22

  Outros 23

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20  Total

21 22 23

/ /

01

0302.89.90

01

0302.84.00

01

0302.89.90 01

01

0302.89.90

0302.89.90 01

 a      m     d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença
e dos documentos anexados, sendo as especifica ç õ es dadas
verdadeiras e o valor declarado o total.

01

01

0302.85.00

0302.89.90

0302.89.90

0302.89.20

0302.89.90

0302.99.00

ENTIDADE LICENCIADORA SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

Data

01

(  ) 
Sargos (Sparidae)

Parastromateus niger 0302.89.90

01

01

01

01

 Agente n° e rubrica

Pampus, chinensis / cinereus / argenteus

0302.89.90

0302.89.90 01

01

(Assinatura, carimbo e data)
( )

 a/              m/             d

 I-B2 Modelo I-B2

( PEIXES, FRESCOS OU REFRIGERADOS,EXCEPTO 
FILETES DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES )

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年 月 日

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença 
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas 
verdadeiras e o valor declarado o total.

ESTATÍSTICA

EXEMPLAR –D

Governo da Região Administrativa Especial de Macau



3552    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
  MARÍTIMO   (   ) RODOVIÁRIO    (   )   AÉREO    (   )

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 12  13  14 15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA               QUANTIDADE       PESO LÍQUIDO      ( )       

   MERCADORIA  CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL       (KG)  VALOR CIF       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM EM PATACAS

 Salmões-do-pacífico 1

2

 (  )  Cynoglossus bilineatus 3

  Cavalas, cavalinhas e sardas 4

  Trachurus japonicus 5

  Cololabis saira 6

  Scomberomorus commerson 7

8

11 

0302.45.00

1  

        LICENÇA DE IMPORTAÇÃO   -   I

0302.49.00

0302.13.00

TEL. N°

  Salmões-do-atlântico

01

01

01

0302.14.00

0302.49.00

Pampus, chinensis / cinereus / argenteus

01

01

01

01

0302.44.00

0302.29.00

01

)

0302.49.00

  OUTRO    (   )

(

COMPLEMENTAR

 POSTAL       (   ) FERROVIÁRIO   (   )

ENTIDADE LICENCIADORAEXCEPTO FILETES DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES )
( PEIXES, FRESCOS OU REFRIGERADOS,

 (  I  )

MODELO B2
A
EXEMPLAR - A

 N° DE VEÍCULO

 I-B2 Modelo I-B2

9

Dicentrachus labrax 10

  Grasnadores amarelos 11

  Seriolina nigrofasciata 12

  Peixes-espadas 13

  Nemipterus virgatus 14

  Branchiostegus albus 15

  Eleutheronema tetradactylum 16

 (  )  Aluterus monoceros 17

 (  )  Priacanthus macracanthus 18

 (  )  Mugil cephalus 19

Beryx splendens 20

21

 Cabeças dos peixes 22

  Outros 23

18 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 19   Total 20  Total

21 22 23

/ /

01

0302.89.90

01

0302.84.00

01

0302.89.90 01

01

0302.89.90

0302.89.90 01

 a      m     d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença
e dos documentos anexados, sendo as especifica ç õ es dadas
verdadeiras e o valor declarado o total.

01

01

0302.85.00

0302.89.90

0302.89.90

0302.89.20

0302.89.90

0302.99.00

ENTIDADE LICENCIADORA SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

Data

01

(  ) 
Sargos (Sparidae)

Parastromateus niger 0302.89.90

01

01

01

01

 Agente n° e rubrica

Pampus, chinensis / cinereus / argenteus

0302.89.90

0302.89.90 01

01

(Assinatura, carimbo e data)
( )

 a/              m/             d

 I-B2 Modelo I-B2

( PEIXES, FRESCOS OU REFRIGERADOS,EXCEPTO 
FILETES DE PEIXES E OUTRA CARNE DE PEIXES )

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

SA
海關

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

年 月 日

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença 
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas 
verdadeiras e o valor declarado o total.

OPERADOR

EXEMPLAR –E

Governo da Região Administrativa Especial de Macau



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3553

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia (  )      ( CRUSTÁCEOS )

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 5    N°

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 12  13  14  15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       C.M.
   DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

3

4

5

6

7

VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

01

0306 31 00 01

0306.36.00 01

0306.39.00 01

0306.31.00 01

0306.36.00 01

0306.36.00

COMPLEMENTAR VALOR CIF
EM PATACAS

ENTIDADE LICENCIADORA

0306.36.00 01

       MARÍTIMO  (   )    RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO   (   )

       POSTAL     (   )    FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

11  

1  

      LICENÇA DE IMPORTAÇÃO  -  I    (  I  )

 N° DE VEÍCULO         (                                                     )
TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO B3

 N° DE CONTENTOR   (                                                     )

  Camarões

  Camarões

Camarões

  Camarões

Estomatópode
(lacraias do mar)

L t

  Lagostas

 I-B3 Modelo I-B3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18  ( )  PESO BRUTO TOTAL(KG) 19    Total 20   Total

21 22 23

/ /

  Caranguejos 0306.33.00 01

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e dos
documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o valor
declarado o total.

Agente n° e rubrica Data

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

0306.14.00 01

01

ENTIDADE LICENCIADORA

0306.11.00 01

0306.11.00 01

0306.12.00 01

Camarões não descascados
0306.17.90

0306.17.10 01

0306.19.00 01

01

CONGELADOS:

Camarões não descascados
0306.17.90 01

0306.31.00 01

0306.32.00 01

0306.33.00 01

  Lagostas

  Lagostas

  Lavagantes

  Caranguejos

  Outros

  Lavagantes

  Caranguejos

  Outros

  Camarões
descascados

Estomatópode
(lacraias do mar)

  Lagostas

/ /
( )

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d  a    m    d

 I-B3 Modelo I-B3

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

I-B3 MODELO I-B3

年a 月m 日d

活、新鮮或冰鮮：VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

冷凍：CONGELADOS:

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e dos 
documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o valor 
declarado o total.

 (CRUSTÁCEOS)

Camarões com cascas
0306.17.90

EXEMPLAR – A

ENTIDADE LICENCIADORA

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Camarões com cascas

01/2022

Camarões com cascas



3554    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia (  )      ( CRUSTÁCEOS )

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 5    N°

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 12  13  14  15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       C.M.
   DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

3

4

5

6

7

VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

01

0306 31 00 01

0306.36.00 01

0306.39.00 01

0306.31.00 01

0306.36.00 01

0306.36.00

COMPLEMENTAR VALOR CIF
EM PATACAS

ENTIDADE LICENCIADORA

0306.36.00 01

       MARÍTIMO  (   )    RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO   (   )

       POSTAL     (   )    FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

11  

1  

      LICENÇA DE IMPORTAÇÃO  -  I    (  I  )

 N° DE VEÍCULO         (                                                     )
TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO B3

 N° DE CONTENTOR   (                                                     )

  Camarões

  Camarões

Camarões

  Camarões

Estomatópode
(lacraias do mar)

L t

  Lagostas

 I-B3 Modelo I-B3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18  ( )  PESO BRUTO TOTAL(KG) 19    Total 20   Total

21 22 23

/ /

  Caranguejos 0306.33.00 01

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e dos
documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o valor
declarado o total.

Agente n° e rubrica Data

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

0306.14.00 01

01

ENTIDADE LICENCIADORA

0306.11.00 01

0306.11.00 01

0306.12.00 01

Camarões não descascados
0306.17.90

0306.17.10 01

0306.19.00 01

01

CONGELADOS:

Camarões não descascados
0306.17.90 01

0306.31.00 01

0306.32.00 01

0306.33.00 01

  Lagostas

  Lagostas

  Lavagantes

  Caranguejos

  Outros

  Lavagantes

  Caranguejos

  Outros

  Camarões
descascados

Estomatópode
(lacraias do mar)

  Lagostas

/ /
( )

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d  a    m    d

 I-B3 Modelo I-B3

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

I-B3 MODELO I-B3

年a 月m 日d

活、新鮮或冰鮮：VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

冷凍：CONGELADOS:

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e dos 
documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o valor 
declarado o total.

 (CRUSTÁCEOS)

Camarões com cascas
0306.17.90

EXEMPLAR – B

ENTIDADE LICENCIADORA

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Camarões com cascas

01/2022

Camarões com cascas



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3555

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia (  )      ( CRUSTÁCEOS )

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 5    N°

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 12  13  14  15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       C.M.
   DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

3

4

5

6

7

VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

01

0306 31 00 01

0306.36.00 01

0306.39.00 01

0306.31.00 01

0306.36.00 01

0306.36.00

COMPLEMENTAR VALOR CIF
EM PATACAS

ENTIDADE LICENCIADORA

0306.36.00 01

       MARÍTIMO  (   )    RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO   (   )

       POSTAL     (   )    FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

11  

1  

      LICENÇA DE IMPORTAÇÃO  -  I    (  I  )

 N° DE VEÍCULO         (                                                     )
TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO B3

 N° DE CONTENTOR   (                                                     )

  Camarões

  Camarões

Camarões

  Camarões

Estomatópode
(lacraias do mar)

L t

  Lagostas

 I-B3 Modelo I-B3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18  ( )  PESO BRUTO TOTAL(KG) 19    Total 20   Total

21 22 23

/ /

  Caranguejos 0306.33.00 01

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e dos
documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o valor
declarado o total.

Agente n° e rubrica Data

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

0306.14.00 01

01

ENTIDADE LICENCIADORA

0306.11.00 01

0306.11.00 01

0306.12.00 01

Camarões não descascados
0306.17.90

0306.17.10 01

0306.19.00 01

01

CONGELADOS:

Camarões não descascados
0306.17.90 01

0306.31.00 01

0306.32.00 01

0306.33.00 01

  Lagostas

  Lagostas

  Lavagantes

  Caranguejos

  Outros

  Lavagantes

  Caranguejos

  Outros

  Camarões
descascados

Estomatópode
(lacraias do mar)

  Lagostas

/ /
( )

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d  a    m    d

 I-B3 Modelo I-B3

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

I-B3 MODELO I-B3

年a 月m 日d

活、新鮮或冰鮮：VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

冷凍：CONGELADOS:

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e dos 
documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o valor 
declarado o total.

 (CRUSTÁCEOS)

Camarões com cascas
0306.17.90

EXEMPLAR –C

SA

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Camarões com cascas

01/2022

Camarões com cascas



3556    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia (  )      ( CRUSTÁCEOS )

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 5    N°

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 12  13  14  15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       C.M.
   DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

3

4

5

6

7

VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

01

0306 31 00 01

0306.36.00 01

0306.39.00 01

0306.31.00 01

0306.36.00 01

0306.36.00

COMPLEMENTAR VALOR CIF
EM PATACAS

ENTIDADE LICENCIADORA

0306.36.00 01

       MARÍTIMO  (   )    RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO   (   )

       POSTAL     (   )    FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

11  

1  

      LICENÇA DE IMPORTAÇÃO  -  I    (  I  )

 N° DE VEÍCULO         (                                                     )
TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO B3

 N° DE CONTENTOR   (                                                     )

  Camarões

  Camarões

Camarões

  Camarões

Estomatópode
(lacraias do mar)

L t

  Lagostas

 I-B3 Modelo I-B3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18  ( )  PESO BRUTO TOTAL(KG) 19    Total 20   Total

21 22 23

/ /

  Caranguejos 0306.33.00 01

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e dos
documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o valor
declarado o total.

Agente n° e rubrica Data

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

0306.14.00 01

01

ENTIDADE LICENCIADORA

0306.11.00 01

0306.11.00 01

0306.12.00 01

Camarões não descascados
0306.17.90

0306.17.10 01

0306.19.00 01

01

CONGELADOS:

Camarões não descascados
0306.17.90 01

0306.31.00 01

0306.32.00 01

0306.33.00 01

  Lagostas

  Lagostas

  Lavagantes

  Caranguejos

  Outros

  Lavagantes

  Caranguejos

  Outros

  Camarões
descascados

Estomatópode
(lacraias do mar)

  Lagostas

/ /
( )

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d  a    m    d

 I-B3 Modelo I-B3

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

I-B3 MODELO I-B3

年a 月m 日d

活、新鮮或冰鮮：VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

冷凍：CONGELADOS:

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e dos 
documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o valor 
declarado o total.

 (CRUSTÁCEOS)

Camarões com cascas
0306.17.90

EXEMPLAR –D

ESTATÍSTICA

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Camarões com cascas

01/2022

Camarões com cascas



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3557

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia (  )      ( CRUSTÁCEOS )

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 5    N°

6    LOCAL DE ENTRADA 7  MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 12  13  14  15   ( ) 16  17 
  CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       C.M.
   DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

3

4

5

6

7

VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

01

0306 31 00 01

0306.36.00 01

0306.39.00 01

0306.31.00 01

0306.36.00 01

0306.36.00

COMPLEMENTAR VALOR CIF
EM PATACAS

ENTIDADE LICENCIADORA

0306.36.00 01

       MARÍTIMO  (   )    RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO   (   )

       POSTAL     (   )    FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

11  

1  

      LICENÇA DE IMPORTAÇÃO  -  I    (  I  )

 N° DE VEÍCULO         (                                                     )
TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO B3

 N° DE CONTENTOR   (                                                     )

  Camarões

  Camarões

Camarões

  Camarões

Estomatópode
(lacraias do mar)

L t

  Lagostas

 I-B3 Modelo I-B3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18  ( )  PESO BRUTO TOTAL(KG) 19    Total 20   Total

21 22 23

/ /

  Caranguejos 0306.33.00 01

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e dos
documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o valor
declarado o total.

Agente n° e rubrica Data

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

0306.14.00 01

01

ENTIDADE LICENCIADORA

0306.11.00 01

0306.11.00 01

0306.12.00 01

Camarões não descascados
0306.17.90

0306.17.10 01

0306.19.00 01

01

CONGELADOS:

Camarões não descascados
0306.17.90 01

0306.31.00 01

0306.32.00 01

0306.33.00 01

  Lagostas

  Lagostas

  Lavagantes

  Caranguejos

  Outros

  Lavagantes

  Caranguejos

  Outros

  Camarões
descascados

Estomatópode
(lacraias do mar)

  Lagostas

/ /
( )

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d  a    m    d

 I-B3 Modelo I-B3

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

I-B3 MODELO I-B3

年a 月m 日d

活、新鮮或冰鮮：VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

冷凍：CONGELADOS:

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licença e dos 
documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o valor 
declarado o total.

 (CRUSTÁCEOS)

Camarões com cascas
0306.17.90

EXEMPLAR –E

OPERADOR

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Camarões com cascas

01/2022

Camarões com cascas



3558    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 
 5    N°

  

6    LOCAL DE ENTRADA 7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11  12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       C.M.
   DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18  ( )  PESO BRUTO TOTAL(KG) 19    Total 20    Total

21 22 23

/ /

 VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

  CONGELADOS:

0307.42.00

0307.11.00

 (  )  Vieiras

 (  )  Atrina pectinata

  Chocos, potas e lulas

0307.91.00

Amêijoas, bergigões, arcas, geoduck, etc.

  Mexilhões

  Bichos-do-mar 0308.12.00 01

0307.12.00

 (  )  ( )
Amêijoas de água doce, amêijoas de navalha, etc.

0307.31.00

  Haliotes 0307.83.00 01

 (  )   Vieiras 01

  Mexilhões 0307.32.00 01

  Bichos-do-mar 0308.11.00

Data

ENTIDADE LICENCIADORA

  Ostras

01

01

01

  Chocos, potas e lulas 01

0307.71.00

0307.81.00

0307.21.00

0307.91.00

Agente n° e rubrica 

0308.21.00

0307.43.00

0307.22.00

01

01

01

01

01

VALOR CIF

TEL. N°   N° DE VEÍCULO         (                                                     )

INVERTEBRADOS AQUÁTICOS )

A 
EXEMPLAR - AMODELO B4

    I  )

ENTIDADE LICENCIADORA

01

01

(Assinatura, carimbo e data)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licenç a e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

 (  )
Caracóis de água salgada, búzios, buzinas e
semelhantes

0307.91.00 01

 a    m    d
( )

  Ouriços-do-mar

1  

      LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I

 (  )  Ostras

 a/              m/             d

DECLARAÇÃO DO OPERADOR SA

01

(  )

EM PATACAS

       POSTAL     (   )    FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

       MARÍTIMO  (   )    RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO   (   )

  N° DE CONTENTOR   (                                                     )

( MOLUSCOS E OUTROS 

  Haliotes

01

 (  )
Caracóis de água salgada, búzios, buzinas e
semelhantes

0307.92.00 01

Amêijoas, bergigões, arcas, geoduck, etc.

  Outros

01

0307.72.00

 I-B4 Modelo I-B4

年a 月m 日d

活、新鮮或冰鮮：VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

冷凍：CONGELADOS:

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

I-B4 MODELO I-B4

其他  Outros

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

( MOLUSCOS E OUTROS 
INVERTEBRADOS AQUÁTICOS )

EXEMPLAR – A

ENTIDADE LICENCIADORA
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

01/2022
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 
 5    N°

  

6    LOCAL DE ENTRADA 7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11  12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       C.M.
   DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18  ( )  PESO BRUTO TOTAL(KG) 19    Total 20    Total

21 22 23

/ /

 VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

  CONGELADOS:

0307.42.00

0307.11.00

 (  )  Vieiras

 (  )  Atrina pectinata

  Chocos, potas e lulas

0307.91.00

Amêijoas, bergigões, arcas, geoduck, etc.

  Mexilhões

  Bichos-do-mar 0308.12.00 01

0307.12.00

 (  )  ( )
Amêijoas de água doce, amêijoas de navalha, etc.

0307.31.00

  Haliotes 0307.83.00 01

 (  )   Vieiras 01

  Mexilhões 0307.32.00 01

  Bichos-do-mar 0308.11.00

Data

ENTIDADE LICENCIADORA

  Ostras

01

01

01

  Chocos, potas e lulas 01

0307.71.00

0307.81.00

0307.21.00

0307.91.00

Agente n° e rubrica 

0308.21.00

0307.43.00

0307.22.00

01

01

01

01

01

VALOR CIF

TEL. N°   N° DE VEÍCULO         (                                                     )

INVERTEBRADOS AQUÁTICOS )

A 
EXEMPLAR - AMODELO B4

    I  )

ENTIDADE LICENCIADORA

01

01

(Assinatura, carimbo e data)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licenç a e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

 (  )
Caracóis de água salgada, búzios, buzinas e
semelhantes

0307.91.00 01

 a    m    d
( )

  Ouriços-do-mar

1  

      LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I

 (  )  Ostras

 a/              m/             d

DECLARAÇÃO DO OPERADOR SA

01

(  )

EM PATACAS

       POSTAL     (   )    FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

       MARÍTIMO  (   )    RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO   (   )

  N° DE CONTENTOR   (                                                     )

( MOLUSCOS E OUTROS 

  Haliotes

01

 (  )
Caracóis de água salgada, búzios, buzinas e
semelhantes

0307.92.00 01

Amêijoas, bergigões, arcas, geoduck, etc.

  Outros

01

0307.72.00

 I-B4 Modelo I-B4

年a 月m 日d

活、新鮮或冰鮮：VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

冷凍：CONGELADOS:

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

I-B4 MODELO I-B4

其他  Outros

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

( MOLUSCOS E OUTROS 
INVERTEBRADOS AQUÁTICOS ) ENTIDADE LICENCIADORA

EXEMPLAR – B

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

01/2022



3560    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 
 5    N°

  

6    LOCAL DE ENTRADA 7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11  12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       C.M.
   DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18  ( )  PESO BRUTO TOTAL(KG) 19    Total 20    Total

21 22 23

/ /

 VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

  CONGELADOS:

0307.42.00

0307.11.00

 (  )  Vieiras

 (  )  Atrina pectinata

  Chocos, potas e lulas

0307.91.00

Amêijoas, bergigões, arcas, geoduck, etc.

  Mexilhões

  Bichos-do-mar 0308.12.00 01

0307.12.00

 (  )  ( )
Amêijoas de água doce, amêijoas de navalha, etc.

0307.31.00

  Haliotes 0307.83.00 01

 (  )   Vieiras 01

  Mexilhões 0307.32.00 01

  Bichos-do-mar 0308.11.00

Data

ENTIDADE LICENCIADORA

  Ostras

01

01

01

  Chocos, potas e lulas 01

0307.71.00

0307.81.00

0307.21.00

0307.91.00

Agente n° e rubrica 

0308.21.00

0307.43.00

0307.22.00

01

01

01

01

01

VALOR CIF

TEL. N°   N° DE VEÍCULO         (                                                     )

INVERTEBRADOS AQUÁTICOS )

A 
EXEMPLAR - AMODELO B4

    I  )

ENTIDADE LICENCIADORA

01

01

(Assinatura, carimbo e data)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licenç a e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

 (  )
Caracóis de água salgada, búzios, buzinas e
semelhantes

0307.91.00 01

 a    m    d
( )

  Ouriços-do-mar

1  

      LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I

 (  )  Ostras

 a/              m/             d

DECLARAÇÃO DO OPERADOR SA

01

(  )

EM PATACAS

       POSTAL     (   )    FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

       MARÍTIMO  (   )    RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO   (   )

  N° DE CONTENTOR   (                                                     )

( MOLUSCOS E OUTROS 

  Haliotes

01

 (  )
Caracóis de água salgada, búzios, buzinas e
semelhantes

0307.92.00 01

Amêijoas, bergigões, arcas, geoduck, etc.

  Outros

01

0307.72.00

 I-B4 Modelo I-B4

年a 月m 日d

活、新鮮或冰鮮：VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

冷凍：CONGELADOS:

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

I-B4 MODELO I-B4

其他  Outros

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

( MOLUSCOS E OUTROS 
INVERTEBRADOS AQUÁTICOS ) SA

EXEMPLAR –C

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

01/2022
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 
 5    N°

  

6    LOCAL DE ENTRADA 7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11  12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       C.M.
   DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18  ( )  PESO BRUTO TOTAL(KG) 19    Total 20    Total

21 22 23

/ /

 VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

  CONGELADOS:

0307.42.00

0307.11.00

 (  )  Vieiras

 (  )  Atrina pectinata

  Chocos, potas e lulas

0307.91.00

Amêijoas, bergigões, arcas, geoduck, etc.

  Mexilhões

  Bichos-do-mar 0308.12.00 01

0307.12.00

 (  )  ( )
Amêijoas de água doce, amêijoas de navalha, etc.

0307.31.00

  Haliotes 0307.83.00 01

 (  )   Vieiras 01

  Mexilhões 0307.32.00 01

  Bichos-do-mar 0308.11.00

Data

ENTIDADE LICENCIADORA

  Ostras

01

01

01

  Chocos, potas e lulas 01

0307.71.00

0307.81.00

0307.21.00

0307.91.00

Agente n° e rubrica 

0308.21.00

0307.43.00

0307.22.00

01

01

01

01

01

VALOR CIF

TEL. N°   N° DE VEÍCULO         (                                                     )

INVERTEBRADOS AQUÁTICOS )

A 
EXEMPLAR - AMODELO B4

    I  )

ENTIDADE LICENCIADORA

01

01

(Assinatura, carimbo e data)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licenç a e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

 (  )
Caracóis de água salgada, búzios, buzinas e
semelhantes

0307.91.00 01

 a    m    d
( )

  Ouriços-do-mar

1  

      LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I

 (  )  Ostras

 a/              m/             d

DECLARAÇÃO DO OPERADOR SA

01

(  )

EM PATACAS

       POSTAL     (   )    FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

       MARÍTIMO  (   )    RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO   (   )

  N° DE CONTENTOR   (                                                     )

( MOLUSCOS E OUTROS 

  Haliotes

01

 (  )
Caracóis de água salgada, búzios, buzinas e
semelhantes

0307.92.00 01

Amêijoas, bergigões, arcas, geoduck, etc.

  Outros

01

0307.72.00

 I-B4 Modelo I-B4

年a 月m 日d

活、新鮮或冰鮮：VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

冷凍：CONGELADOS:

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

I-B4 MODELO I-B4

其他  Outros

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

( MOLUSCOS E OUTROS 
INVERTEBRADOS AQUÁTICOS ) ESTATÍSTICA

EXEMPLAR –D

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

01/2022



3562    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

2    N° 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

 
 5    N°

  

6    LOCAL DE ENTRADA 7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11  12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       C.M.
   DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18  ( )  PESO BRUTO TOTAL(KG) 19    Total 20    Total

21 22 23

/ /

 VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

  CONGELADOS:

0307.42.00

0307.11.00

 (  )  Vieiras

 (  )  Atrina pectinata

  Chocos, potas e lulas

0307.91.00

Amêijoas, bergigões, arcas, geoduck, etc.

  Mexilhões

  Bichos-do-mar 0308.12.00 01

0307.12.00

 (  )  ( )
Amêijoas de água doce, amêijoas de navalha, etc.

0307.31.00

  Haliotes 0307.83.00 01

 (  )   Vieiras 01

  Mexilhões 0307.32.00 01

  Bichos-do-mar 0308.11.00

Data

ENTIDADE LICENCIADORA

  Ostras

01

01

01

  Chocos, potas e lulas 01

0307.71.00

0307.81.00

0307.21.00

0307.91.00

Agente n° e rubrica 

0308.21.00

0307.43.00

0307.22.00

01

01

01

01

01

VALOR CIF

TEL. N°   N° DE VEÍCULO         (                                                     )

INVERTEBRADOS AQUÁTICOS )

A 
EXEMPLAR - AMODELO B4

    I  )

ENTIDADE LICENCIADORA

01

01

(Assinatura, carimbo e data)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta licenç a e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

 (  )
Caracóis de água salgada, búzios, buzinas e
semelhantes

0307.91.00 01

 a    m    d
( )

  Ouriços-do-mar

1  

      LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I

 (  )  Ostras

 a/              m/             d

DECLARAÇÃO DO OPERADOR SA

01

(  )

EM PATACAS

       POSTAL     (   )    FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

       MARÍTIMO  (   )    RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO   (   )

  N° DE CONTENTOR   (                                                     )

( MOLUSCOS E OUTROS 

  Haliotes

01

 (  )
Caracóis de água salgada, búzios, buzinas e
semelhantes

0307.92.00 01

Amêijoas, bergigões, arcas, geoduck, etc.

  Outros

01

0307.72.00

 I-B4 Modelo I-B4

年a 月m 日d

活、新鮮或冰鮮：VIVOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS:

冷凍：CONGELADOS:

ENTIDADE LICENCIADORA
發出准照實體

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

I-B4 MODELO I-B4

其他  Outros

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO    -    I  ( I ) 進口准照

( MOLUSCOS E OUTROS 
INVERTEBRADOS AQUÁTICOS ) OPERADOR

EXEMPLAR –E

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

01/2022
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 
5

 5    N° (                                                         )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA           QUANTIDADE      ( )     

   MERCADORIA CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL      (KG)       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

  Couves chinesas 3

  Grelos (Colza) 4

  Repolhos brancos chinês 5

6

  Repolhos redondos 7

( PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRESCOS
OU REFRIGERADOS) SA

(  )

0704.10.00

0704.10.00 01

0704.90.50 01

0704.90.90

01

01

TEL. N°
    N° DE VEÍCULO (                                                         )

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO     (   )

COMPLEMENTAR      VALOR CIF

1  

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI ( DI )

A 
EXEMPLAR - AMODELO C1

      POSTAL       (   )      FERROVIÁRIO   (   )        OUTRO     (   )

01

01  Couves-flores

  Brócolos

0704.90.30

    N° DE CONTENTOR

     EM PATACAS

 PESO LÍQUIDO

0704.90.60 01

0704.90.90

Couves de Tienjin, repolhos chineses

 DI-C1 Modelo DI-C1

 (  ) Repolhos brancos de Shanghai 8

Mostardas chinesas 9

  Alfaces repolhudas 10

 (  )  Outros alfaces 11

Serralhas 12

  Aipos 13

  Espinafres 14

 (  )  Batatas de água 15

  Coentros 16

  Agriões de água 17

 Folhas de crisântemo 18

  Espinafres vermelhos 19

20

  Folhas de goji, Brotos de ervilhas 21

22

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19  ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

01

0704.90.90

0709.40.00

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

0705.11.00 01

0709.99.50 01

0709.70.00 01

010709.99.60

0709.99.90

SA

01

01

01

01

01

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras
e o valor declarado o total.

Data Agente n° e rubrica 

0705.19.00

0705.19.00

  Outros

0709.99.40

0709.99.90 01

0709.99.90

01

0709.99.90

 (  )
Espinafres indianos, Acelgas

01

0704.90.90 01

/ /
(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )  a      m     d

 DI-C1 Modelo DI-C1

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI    ( DI )進口申報單

( PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRESCOS 
OU REFRIGERADOS)

年 月 日

SA

EXEMPLAR –A

Governo da Região Administrativa Especial de Macau



3564    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 
5

 5    N° (                                                         )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA           QUANTIDADE      ( )     

   MERCADORIA CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL      (KG)       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

  Couves chinesas 3

  Grelos (Colza) 4

  Repolhos brancos chinês 5

6

  Repolhos redondos 7

( PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRESCOS
OU REFRIGERADOS) SA

(  )

0704.10.00

0704.10.00 01

0704.90.50 01

0704.90.90

01

01

TEL. N°
    N° DE VEÍCULO (                                                         )

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO     (   )

COMPLEMENTAR      VALOR CIF

1  

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI ( DI )

A 
EXEMPLAR - AMODELO C1

      POSTAL       (   )      FERROVIÁRIO   (   )        OUTRO     (   )

01

01  Couves-flores

  Brócolos

0704.90.30

    N° DE CONTENTOR

     EM PATACAS

 PESO LÍQUIDO

0704.90.60 01

0704.90.90

Couves de Tienjin, repolhos chineses

 DI-C1 Modelo DI-C1

 (  ) Repolhos brancos de Shanghai 8

Mostardas chinesas 9

  Alfaces repolhudas 10

 (  )  Outros alfaces 11

Serralhas 12

  Aipos 13

  Espinafres 14

 (  )  Batatas de água 15

  Coentros 16

  Agriões de água 17

 Folhas de crisântemo 18

  Espinafres vermelhos 19

20

  Folhas de goji, Brotos de ervilhas 21

22

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19  ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

01

0704.90.90

0709.40.00

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

0705.11.00 01

0709.99.50 01

0709.70.00 01

010709.99.60

0709.99.90

SA

01

01

01

01

01

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras
e o valor declarado o total.

Data Agente n° e rubrica 

0705.19.00

0705.19.00

  Outros

0709.99.40

0709.99.90 01

0709.99.90

01

0709.99.90

 (  )
Espinafres indianos, Acelgas

01

0704.90.90 01

/ /
(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )  a      m     d

 DI-C1 Modelo DI-C1

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI    ( DI )進口申報單

( PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRESCOS 
OU REFRIGERADOS)

年 月 日

ESTATÍSTICA

EXEMPLAR –B

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 
5

 5    N° (                                                         )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA           QUANTIDADE      ( )     

   MERCADORIA CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL      (KG)       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

  Couves chinesas 3

  Grelos (Colza) 4

  Repolhos brancos chinês 5

6

  Repolhos redondos 7

( PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRESCOS
OU REFRIGERADOS) SA

(  )

0704.10.00

0704.10.00 01

0704.90.50 01

0704.90.90

01

01

TEL. N°
    N° DE VEÍCULO (                                                         )

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO     (   )

COMPLEMENTAR      VALOR CIF

1  

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI ( DI )

A 
EXEMPLAR - AMODELO C1

      POSTAL       (   )      FERROVIÁRIO   (   )        OUTRO     (   )

01

01  Couves-flores

  Brócolos

0704.90.30

    N° DE CONTENTOR

     EM PATACAS

 PESO LÍQUIDO

0704.90.60 01

0704.90.90

Couves de Tienjin, repolhos chineses

 DI-C1 Modelo DI-C1

 (  ) Repolhos brancos de Shanghai 8

Mostardas chinesas 9

  Alfaces repolhudas 10

 (  )  Outros alfaces 11

Serralhas 12

  Aipos 13

  Espinafres 14

 (  )  Batatas de água 15

  Coentros 16

  Agriões de água 17

 Folhas de crisântemo 18

  Espinafres vermelhos 19

20

  Folhas de goji, Brotos de ervilhas 21

22

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19  ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

01

0704.90.90

0709.40.00

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

0705.11.00 01

0709.99.50 01

0709.70.00 01

010709.99.60

0709.99.90

SA

01

01

01

01

01

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras
e o valor declarado o total.

Data Agente n° e rubrica 

0705.19.00

0705.19.00

  Outros

0709.99.40

0709.99.90 01

0709.99.90

01

0709.99.90

 (  )
Espinafres indianos, Acelgas

01

0704.90.90 01

/ /
(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )  a      m     d

 DI-C1 Modelo DI-C1

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI    ( DI )進口申報單

( PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRESCOS 
OU REFRIGERADOS)

年 月 日

ENTIDADE FITOSANITÁRIA

EXEMPLAR – C

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 
5

 5    N° (                                                         )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA           QUANTIDADE      ( )     

   MERCADORIA CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL      (KG)       C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM

1

2

  Couves chinesas 3

  Grelos (Colza) 4

  Repolhos brancos chinês 5

6

  Repolhos redondos 7

( PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRESCOS
OU REFRIGERADOS) SA

(  )

0704.10.00

0704.10.00 01

0704.90.50 01

0704.90.90

01

01

TEL. N°
    N° DE VEÍCULO (                                                         )

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO     (   )

COMPLEMENTAR      VALOR CIF

1  

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI ( DI )

A 
EXEMPLAR - AMODELO C1

      POSTAL       (   )      FERROVIÁRIO   (   )        OUTRO     (   )

01

01  Couves-flores

  Brócolos

0704.90.30

    N° DE CONTENTOR

     EM PATACAS

 PESO LÍQUIDO

0704.90.60 01

0704.90.90

Couves de Tienjin, repolhos chineses

 DI-C1 Modelo DI-C1

 (  ) Repolhos brancos de Shanghai 8

Mostardas chinesas 9

  Alfaces repolhudas 10

 (  )  Outros alfaces 11

Serralhas 12

  Aipos 13

  Espinafres 14

 (  )  Batatas de água 15

  Coentros 16

  Agriões de água 17

 Folhas de crisântemo 18

  Espinafres vermelhos 19

20

  Folhas de goji, Brotos de ervilhas 21

22

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19  ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

01

0704.90.90

0709.40.00

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

0705.11.00 01

0709.99.50 01

0709.70.00 01

010709.99.60

0709.99.90

SA

01

01

01

01

01

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração
e dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras
e o valor declarado o total.

Data Agente n° e rubrica 

0705.19.00

0705.19.00

  Outros

0709.99.40

0709.99.90 01

0709.99.90

01

0709.99.90

 (  )
Espinafres indianos, Acelgas

01

0704.90.90 01

/ /
(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )  a      m     d

 DI-C1 Modelo DI-C1

Agente nº e rubrica

SA
海關

海關人員編號及簡簽
Data
日期

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI    ( DI )進口申報單

( PRODUTOS HORTÍCOLAS, FRESCOS 
OU REFRIGERADOS)

年 月 日

OPERADOR

EXEMPLAR –D

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

( PRODUTOS HORTÍCOLAS E LEGUMES DE VAGEM, FRESCOS OU REFRIGERADOS)

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

6
 

 5    N° ( )
  

6    LOCAL DE ENTRADA 7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16   17 
   CÓDIGO DA       QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      

   MERCADORIA (KG)        C.M.
     DE ORIGEM

  Tomates 1

 Alhos-porros 2

  Cebolinhas 3

  Alhos-porros 4

  Cebolinhos chinês 5

  Pepinos e pepininhos 6

 ( )  Ervilhas (Pisum sativum) 7

8

  Espargos 9

 (  )  Beringelas 10

11

12

13

  Abóboras e cabaças 14

  Abóboras de água 15

  Abobrinhas 16

  Pepinos amargos 17

18

  Zucchini de abobrinhas 19

20

 (  )  Brotos de feijões 21

  Milhos doces 22

  Quiabo 23

  Outros 24

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

01

 (  )
Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709.99.20

0709.99.13

  Rebentos de sojas 0709.99.80

0709.99.80

 (  )
Shiitake (Lentinus edodes)

0708.20.00 01

01

  (  )
Pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta

0709.60.00

0709.30.00

0709.20.00

( )
(Assinatura, carimbo e data)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta
declaração e dos documentos anexados, sendo as especificaçõ
es dadas verdadeiras e o valor declarado o total.

 a/              m/             d

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

1  

0709.93.00

  Luffas, Chuchus

A 
EXEMPLAR - A

0702.00.00

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

0709.99.14

 ( )

0709.99.19

TEL. N°

       POSTAL      (   )      FERROVIÁRIO  (   )       OUTRO    (   )

0703.90.10

 CÓD. PAÍS
EM PATACAS

)(

01

       MARÍTIMO   (   )      RODOVIÁRIO   (   )        AÉREO    (   )

01

SA

( DI )

DE ORIGEM
COMPLEMENTAR

    N° DE CONTENTOR

(  )

    N° DE VEÍCULO

MODELO C2

0703.20.00

0703.90.20

0709.93.00

01

01

01

01

01

01

0709.54.00

     PAÍS OU LOCAL

01

01

 Agente n° e rubrica

0703.90.90

01

VALOR CIF

01

0707.00.00

0708.10.00

01

01

01

01

 Outros
cogumelos, excepto do género Agaricus

0709.59.90 01

0709.99.12

01

0709.99.90

 a      m      d

Data

01

SA

01

01

 DI-C2 Modelo DI-C2

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

( PRODUTOS HORTÍCOLAS E LEGUMES DE 
VAGEM, FRESCOS OU REFRIGERADOS)

DI-C2 MODELO DI-C2 01/2022

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta 
declaração e dos documentos anexados, sendo as especificações 
dadas verdadeiras e o valor declarado o total.

SA

EXEMPLAR –A

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

( PRODUTOS HORTÍCOLAS E LEGUMES DE VAGEM, FRESCOS OU REFRIGERADOS)

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

6
 

 5    N° ( )
  

6    LOCAL DE ENTRADA 7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16   17 
   CÓDIGO DA       QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      

   MERCADORIA (KG)        C.M.
     DE ORIGEM

  Tomates 1

 Alhos-porros 2

  Cebolinhas 3

  Alhos-porros 4

  Cebolinhos chinês 5

  Pepinos e pepininhos 6

 ( )  Ervilhas (Pisum sativum) 7

8

  Espargos 9

 (  )  Beringelas 10

11

12

13

  Abóboras e cabaças 14

  Abóboras de água 15

  Abobrinhas 16

  Pepinos amargos 17

18

  Zucchini de abobrinhas 19

20

 (  )  Brotos de feijões 21

  Milhos doces 22

  Quiabo 23

  Outros 24

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

01

 (  )
Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709.99.20

0709.99.13

  Rebentos de sojas 0709.99.80

0709.99.80

 (  )
Shiitake (Lentinus edodes)

0708.20.00 01

01

  (  )
Pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta

0709.60.00

0709.30.00

0709.20.00

( )
(Assinatura, carimbo e data)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta
declaração e dos documentos anexados, sendo as especificaçõ
es dadas verdadeiras e o valor declarado o total.

 a/              m/             d

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

1  

0709.93.00

  Luffas, Chuchus

A 
EXEMPLAR - A

0702.00.00

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

0709.99.14

 ( )

0709.99.19

TEL. N°

       POSTAL      (   )      FERROVIÁRIO  (   )       OUTRO    (   )

0703.90.10

 CÓD. PAÍS
EM PATACAS

)(

01

       MARÍTIMO   (   )      RODOVIÁRIO   (   )        AÉREO    (   )

01

SA

( DI )

DE ORIGEM
COMPLEMENTAR

    N° DE CONTENTOR

(  )

    N° DE VEÍCULO

MODELO C2

0703.20.00

0703.90.20

0709.93.00

01

01

01

01

01

01

0709.54.00

     PAÍS OU LOCAL

01

01

 Agente n° e rubrica

0703.90.90

01

VALOR CIF

01

0707.00.00

0708.10.00

01

01

01

01

 Outros
cogumelos, excepto do género Agaricus

0709.59.90 01

0709.99.12

01

0709.99.90

 a      m      d

Data

01

SA

01

01

 DI-C2 Modelo DI-C2

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

( PRODUTOS HORTÍCOLAS E LEGUMES DE 
VAGEM, FRESCOS OU REFRIGERADOS)

DI-C2 MODELO DI-C2 01/2022

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta 
declaração e dos documentos anexados, sendo as especificações 
dadas verdadeiras e o valor declarado o total.

ESTATÍSTICA

EXEMPLAR –B

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

( PRODUTOS HORTÍCOLAS E LEGUMES DE VAGEM, FRESCOS OU REFRIGERADOS)

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

6
 

 5    N° ( )
  

6    LOCAL DE ENTRADA 7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16   17 
   CÓDIGO DA       QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      

   MERCADORIA (KG)        C.M.
     DE ORIGEM

  Tomates 1

 Alhos-porros 2

  Cebolinhas 3

  Alhos-porros 4

  Cebolinhos chinês 5

  Pepinos e pepininhos 6

 ( )  Ervilhas (Pisum sativum) 7

8

  Espargos 9

 (  )  Beringelas 10

11

12

13

  Abóboras e cabaças 14

  Abóboras de água 15

  Abobrinhas 16

  Pepinos amargos 17

18

  Zucchini de abobrinhas 19

20

 (  )  Brotos de feijões 21

  Milhos doces 22

  Quiabo 23

  Outros 24

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

01

 (  )
Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709.99.20

0709.99.13

  Rebentos de sojas 0709.99.80

0709.99.80

 (  )
Shiitake (Lentinus edodes)

0708.20.00 01

01

  (  )
Pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta

0709.60.00

0709.30.00

0709.20.00

( )
(Assinatura, carimbo e data)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta
declaração e dos documentos anexados, sendo as especificaçõ
es dadas verdadeiras e o valor declarado o total.

 a/              m/             d

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

1  

0709.93.00

  Luffas, Chuchus

A 
EXEMPLAR - A

0702.00.00

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

0709.99.14

 ( )

0709.99.19

TEL. N°

       POSTAL      (   )      FERROVIÁRIO  (   )       OUTRO    (   )

0703.90.10

 CÓD. PAÍS
EM PATACAS

)(

01

       MARÍTIMO   (   )      RODOVIÁRIO   (   )        AÉREO    (   )

01

SA

( DI )

DE ORIGEM
COMPLEMENTAR

    N° DE CONTENTOR

(  )

    N° DE VEÍCULO

MODELO C2

0703.20.00

0703.90.20

0709.93.00

01

01

01

01

01

01

0709.54.00

     PAÍS OU LOCAL

01

01

 Agente n° e rubrica

0703.90.90

01

VALOR CIF

01

0707.00.00

0708.10.00

01

01

01

01

 Outros
cogumelos, excepto do género Agaricus

0709.59.90 01

0709.99.12

01

0709.99.90

 a      m      d

Data

01

SA

01

01

 DI-C2 Modelo DI-C2

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

( PRODUTOS HORTÍCOLAS E LEGUMES DE 
VAGEM, FRESCOS OU REFRIGERADOS)

DI-C2 MODELO DI-C2 01/2022

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta 
declaração e dos documentos anexados, sendo as especificações 
dadas verdadeiras e o valor declarado o total.

ENTIDADE FITOSANITÁRIA

EXEMPLAR – C

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

( PRODUTOS HORTÍCOLAS E LEGUMES DE VAGEM, FRESCOS OU REFRIGERADOS)

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

6
 

 5    N° ( )
  

6    LOCAL DE ENTRADA 7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16   17 
   CÓDIGO DA       QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      

   MERCADORIA (KG)        C.M.
     DE ORIGEM

  Tomates 1

 Alhos-porros 2

  Cebolinhas 3

  Alhos-porros 4

  Cebolinhos chinês 5

  Pepinos e pepininhos 6

 ( )  Ervilhas (Pisum sativum) 7

8

  Espargos 9

 (  )  Beringelas 10

11

12

13

  Abóboras e cabaças 14

  Abóboras de água 15

  Abobrinhas 16

  Pepinos amargos 17

18

  Zucchini de abobrinhas 19

20

 (  )  Brotos de feijões 21

  Milhos doces 22

  Quiabo 23

  Outros 24

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

01

 (  )
Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709.99.20

0709.99.13

  Rebentos de sojas 0709.99.80

0709.99.80

 (  )
Shiitake (Lentinus edodes)

0708.20.00 01

01

  (  )
Pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta

0709.60.00

0709.30.00

0709.20.00

( )
(Assinatura, carimbo e data)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta
declaração e dos documentos anexados, sendo as especificaçõ
es dadas verdadeiras e o valor declarado o total.

 a/              m/             d

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

1  

0709.93.00

  Luffas, Chuchus

A 
EXEMPLAR - A

0702.00.00

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

0709.99.14

 ( )

0709.99.19

TEL. N°

       POSTAL      (   )      FERROVIÁRIO  (   )       OUTRO    (   )

0703.90.10

 CÓD. PAÍS
EM PATACAS

)(

01

       MARÍTIMO   (   )      RODOVIÁRIO   (   )        AÉREO    (   )

01

SA

( DI )

DE ORIGEM
COMPLEMENTAR

    N° DE CONTENTOR

(  )

    N° DE VEÍCULO

MODELO C2

0703.20.00

0703.90.20

0709.93.00

01

01

01

01

01

01

0709.54.00

     PAÍS OU LOCAL

01

01

 Agente n° e rubrica

0703.90.90

01

VALOR CIF

01

0707.00.00

0708.10.00

01

01

01

01

 Outros
cogumelos, excepto do género Agaricus

0709.59.90 01

0709.99.12

01

0709.99.90

 a      m      d

Data

01

SA

01

01

 DI-C2 Modelo DI-C2

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

( PRODUTOS HORTÍCOLAS E LEGUMES DE 
VAGEM, FRESCOS OU REFRIGERADOS)

DI-C2 MODELO DI-C2 01/2022

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta 
declaração e dos documentos anexados, sendo as especificações 
dadas verdadeiras e o valor declarado o total.

OPERADOR

EXEMPLAR –D

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 
MODELO 6

5    N° ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16   17 
   CÓDIGO DA       QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      

   MERCADORIA (KG)        C.M.
     DE ORIGEM

  Batatas 2

  Cebolas e chalotas 3

  Alhos 4

(  )  Couves frisadas 5

  Alfaces aspargos 6

  Cenouras 7

  Rabanetes, verdes e brancos 8

01

(PRODUTOS HORTÍCOLAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS,
FRESCOS OU REFRIGERADOS)

DE ORIGEM EM PATACAS
COMPLEMENTAR

    N° DE CONTENTOR

)

    PAÍS OU LOCAL

    N° DE VEÍCULO

 ( )

      MARÍTIMO   (   )      RODOVIÁRIO   (   )        AÉREO    (   )

       POSTAL     (   )      FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI  ( DI )

 CÓD. PAÍS

0703.20.00

SA

VALOR CIF

A 
EXEMPLAR - AC3

( )

01

(

1  

0706.10.10

0706.90.00

0701.90.00

TEL. N°

0703.10.00

01

0705.19.00 01

01

0704.90.90

01

01

 DI-C3 Modelo DI-C3

  Raízes de bardana 9

10

11

 (  )  Zizania latifolia 12

  Flores de lotus 13

  Batatas-doces 14

 (  )  Inhames 15

  Taiobas 16

  Coquinhos 17

  Jicamas 18

  Raízes de kudzu 19

  Raízes de lotus 20

21

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0714.20.00

Beterrabas, cercefi, aiporábano, rabanetes

  Rebentos de bambús

0706.90.00

0709.99.90

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

a/ m/ d

01

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

Data

SA

 Agente n° e rubrica

 a      m      d

0714.30.00 01

  Outros

0714.90.90 01

010706.90.00

0714.90.90 01

0714.40.00 01

0714.90.50 01

0714.90.90 01

01

0709.99.30 01

01

0709.99.90 01

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 DI-C3 Modelo DI-C3

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

DI-C3 MODELO DI-C3

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI   ( DI )

(PRODUTOS HORTÍCOLAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS, 
FRESCOS OU REFRIGERADOS)

01/2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SA

EXEMPLAR –A

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

0709.99.70

Bolbos de lírio



3572    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 
MODELO 6

5    N° ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16   17 
   CÓDIGO DA       QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      

   MERCADORIA (KG)        C.M.
     DE ORIGEM

  Batatas 2

  Cebolas e chalotas 3

  Alhos 4

(  )  Couves frisadas 5

  Alfaces aspargos 6

  Cenouras 7

  Rabanetes, verdes e brancos 8

01

(PRODUTOS HORTÍCOLAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS,
FRESCOS OU REFRIGERADOS)

DE ORIGEM EM PATACAS
COMPLEMENTAR

    N° DE CONTENTOR

)

    PAÍS OU LOCAL

    N° DE VEÍCULO

 ( )

      MARÍTIMO   (   )      RODOVIÁRIO   (   )        AÉREO    (   )

       POSTAL     (   )      FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI  ( DI )

 CÓD. PAÍS

0703.20.00

SA

VALOR CIF

A 
EXEMPLAR - AC3

( )

01

(

1  

0706.10.10

0706.90.00

0701.90.00

TEL. N°

0703.10.00

01

0705.19.00 01

01

0704.90.90

01

01

 DI-C3 Modelo DI-C3

  Raízes de bardana 9

10

11

 (  )  Zizania latifolia 12

  Flores de lotus 13

  Batatas-doces 14

 (  )  Inhames 15

  Taiobas 16

  Coquinhos 17

  Jicamas 18

  Raízes de kudzu 19

  Raízes de lotus 20

21

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0714.20.00

Beterrabas, cercefi, aiporábano, rabanetes

  Rebentos de bambús

0706.90.00

0709.99.90

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

a/ m/ d

01

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

Data

SA

 Agente n° e rubrica

 a      m      d

0714.30.00 01

  Outros

0714.90.90 01

010706.90.00

0714.90.90 01

0714.40.00 01

0714.90.50 01

0714.90.90 01

01

0709.99.30 01

01

0709.99.90 01

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 DI-C3 Modelo DI-C3

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

DI-C3 MODELO DI-C3

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI   ( DI )

(PRODUTOS HORTÍCOLAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS, 
FRESCOS OU REFRIGERADOS)

01/2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

EXEMPLAR –B

ESTATÍSTICA

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

0709.99.70

Bolbos de lírio
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 
MODELO 6

5    N° ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16   17 
   CÓDIGO DA       QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      

   MERCADORIA (KG)        C.M.
     DE ORIGEM

  Batatas 2

  Cebolas e chalotas 3

  Alhos 4

(  )  Couves frisadas 5

  Alfaces aspargos 6

  Cenouras 7

  Rabanetes, verdes e brancos 8

01

(PRODUTOS HORTÍCOLAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS,
FRESCOS OU REFRIGERADOS)

DE ORIGEM EM PATACAS
COMPLEMENTAR

    N° DE CONTENTOR

)

    PAÍS OU LOCAL

    N° DE VEÍCULO

 ( )

      MARÍTIMO   (   )      RODOVIÁRIO   (   )        AÉREO    (   )

       POSTAL     (   )      FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI  ( DI )

 CÓD. PAÍS

0703.20.00

SA

VALOR CIF

A 
EXEMPLAR - AC3

( )

01

(

1  

0706.10.10

0706.90.00

0701.90.00

TEL. N°

0703.10.00

01

0705.19.00 01

01

0704.90.90

01

01

 DI-C3 Modelo DI-C3

  Raízes de bardana 9

10

11

 (  )  Zizania latifolia 12

  Flores de lotus 13

  Batatas-doces 14

 (  )  Inhames 15

  Taiobas 16

  Coquinhos 17

  Jicamas 18

  Raízes de kudzu 19

  Raízes de lotus 20

21

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0714.20.00

Beterrabas, cercefi, aiporábano, rabanetes

  Rebentos de bambús

0706.90.00

0709.99.90

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

a/ m/ d

01

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

Data

SA

 Agente n° e rubrica

 a      m      d

0714.30.00 01

  Outros

0714.90.90 01

010706.90.00

0714.90.90 01

0714.40.00 01

0714.90.50 01

0714.90.90 01

01

0709.99.30 01

01

0709.99.90 01

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 DI-C3 Modelo DI-C3

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

DI-C3 MODELO DI-C3

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI   ( DI )

(PRODUTOS HORTÍCOLAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS, 
FRESCOS OU REFRIGERADOS)

01/2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

EXEMPLAR – C

ENTIDADE FITOSANITÁRIA

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

0709.99.70

Bolbos de lírio



3574    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 
MODELO 6

5    N° ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16   17 
   CÓDIGO DA       QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      

   MERCADORIA (KG)        C.M.
     DE ORIGEM

  Batatas 2

  Cebolas e chalotas 3

  Alhos 4

(  )  Couves frisadas 5

  Alfaces aspargos 6

  Cenouras 7

  Rabanetes, verdes e brancos 8

01

(PRODUTOS HORTÍCOLAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS,
FRESCOS OU REFRIGERADOS)

DE ORIGEM EM PATACAS
COMPLEMENTAR

    N° DE CONTENTOR

)

    PAÍS OU LOCAL

    N° DE VEÍCULO

 ( )

      MARÍTIMO   (   )      RODOVIÁRIO   (   )        AÉREO    (   )

       POSTAL     (   )      FERROVIÁRIO  (   )     OUTRO    (   )

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI  ( DI )

 CÓD. PAÍS

0703.20.00

SA

VALOR CIF

A 
EXEMPLAR - AC3

( )

01

(

1  

0706.10.10

0706.90.00

0701.90.00

TEL. N°

0703.10.00

01

0705.19.00 01

01

0704.90.90

01

01

 DI-C3 Modelo DI-C3

  Raízes de bardana 9

10

11

 (  )  Zizania latifolia 12

  Flores de lotus 13

  Batatas-doces 14

 (  )  Inhames 15

  Taiobas 16

  Coquinhos 17

  Jicamas 18

  Raízes de kudzu 19

  Raízes de lotus 20

21

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0714.20.00

Beterrabas, cercefi, aiporábano, rabanetes

  Rebentos de bambús

0706.90.00

0709.99.90

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

a/ m/ d

01

DECLARAÇÃO DO OPERADOR

Data

SA

 Agente n° e rubrica

 a      m      d

0714.30.00 01

  Outros

0714.90.90 01

010706.90.00

0714.90.90 01

0714.40.00 01

0714.90.50 01

0714.90.90 01

01

0709.99.30 01

01

0709.99.90 01

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 DI-C3 Modelo DI-C3

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

DI-C3 MODELO DI-C3

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI   ( DI )

(PRODUTOS HORTÍCOLAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS, 
FRESCOS OU REFRIGERADOS)

01/2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

EXEMPLAR –D

OPERADOR

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

0709.99.70

Bolbos de lírio
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

7

(                                             )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA             QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )      

   MERCADORIA   CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

  Bananas 1

  Figos 2

  Ananases ou abacaxis 3

  Abacates 4

  Goiabas 5

  Mangas 6

  Mangostões 7

  Laranjas 8

01

  N° DE VEÍCULO

       POSTAL       (   )       FERROVIÁRIO  (   )        OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

0803.90.00

01

01

0804.30.00

01

1  

( DI )DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

(                                             )
TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO D1

5   N°

01

0804.20.00

0804.40.00

0804.50.30

0804.50.50

0805.10.00

01

010804.50.10

01

(  )

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

SA( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )

  N° DE CONTENTOR

 DI-D1 Modelo DI-D1

9

  Clementinas 10

11

  Limões 12

  Limas 13

 (  )  Uvas 14

  Melancias 15

  Melões 16

  Melões de Hami 17

  Papaias 18

  Maçãs 19

 (  )  Pêras 20

Damascos 21

 (  )  Cerejas 22

  Outros 23

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL (KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0809.10.00 01

0807.19.00 01

a/ m/ d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

SA DECLARAÇÃO DO OPERADOR

 a     m     d

Data

0808.10.00

  Tangerinas

0809.29.00

 Agente n° e rubrica

01

0806.10.00

0805.50.20

0807.11.00

0805.21.00

0807.20.00

  Toranjas, incluídos os pomelos

0805.50.10

0805.22.00 01

01

01

01

01

0805.40.00

0807.19.00

01

0808.30.00

01

01

01

01

01

01

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 DI-D1 Modelo DI-D1

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年 月 日

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI   ( DI )

(FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS)
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

SA

EXEMPLAR –A



3576    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

7

(                                             )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA             QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )      

   MERCADORIA   CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

  Bananas 1

  Figos 2

  Ananases ou abacaxis 3

  Abacates 4

  Goiabas 5

  Mangas 6

  Mangostões 7

  Laranjas 8

01

  N° DE VEÍCULO

       POSTAL       (   )       FERROVIÁRIO  (   )        OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

0803.90.00

01

01

0804.30.00

01

1  

( DI )DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

(                                             )
TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO D1

5   N°

01

0804.20.00

0804.40.00

0804.50.30

0804.50.50

0805.10.00

01

010804.50.10

01

(  )

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

SA( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )

  N° DE CONTENTOR

 DI-D1 Modelo DI-D1

9

  Clementinas 10

11

  Limões 12

  Limas 13

 (  )  Uvas 14

  Melancias 15

  Melões 16

  Melões de Hami 17

  Papaias 18

  Maçãs 19

 (  )  Pêras 20

Damascos 21

 (  )  Cerejas 22

  Outros 23

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL (KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0809.10.00 01

0807.19.00 01

a/ m/ d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

SA DECLARAÇÃO DO OPERADOR

 a     m     d

Data

0808.10.00

  Tangerinas

0809.29.00

 Agente n° e rubrica

01

0806.10.00

0805.50.20

0807.11.00

0805.21.00

0807.20.00

  Toranjas, incluídos os pomelos

0805.50.10

0805.22.00 01

01

01

01

01

0805.40.00

0807.19.00

01

0808.30.00

01

01

01

01

01

01

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 DI-D1 Modelo DI-D1

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年 月 日

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI   ( DI )

(FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS)
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

ESTATÍSTICA

EXEMPLAR –B



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3577

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

7

(                                             )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA             QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )      

   MERCADORIA   CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

  Bananas 1

  Figos 2

  Ananases ou abacaxis 3

  Abacates 4

  Goiabas 5

  Mangas 6

  Mangostões 7

  Laranjas 8

01

  N° DE VEÍCULO

       POSTAL       (   )       FERROVIÁRIO  (   )        OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

0803.90.00

01

01

0804.30.00

01

1  

( DI )DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

(                                             )
TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO D1

5   N°

01

0804.20.00

0804.40.00

0804.50.30

0804.50.50

0805.10.00

01

010804.50.10

01

(  )

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

SA( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )

  N° DE CONTENTOR

 DI-D1 Modelo DI-D1

9

  Clementinas 10

11

  Limões 12

  Limas 13

 (  )  Uvas 14

  Melancias 15

  Melões 16

  Melões de Hami 17

  Papaias 18

  Maçãs 19

 (  )  Pêras 20

Damascos 21

 (  )  Cerejas 22

  Outros 23

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL (KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0809.10.00 01

0807.19.00 01

a/ m/ d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

SA DECLARAÇÃO DO OPERADOR

 a     m     d

Data

0808.10.00

  Tangerinas

0809.29.00

 Agente n° e rubrica

01

0806.10.00

0805.50.20

0807.11.00

0805.21.00

0807.20.00

  Toranjas, incluídos os pomelos

0805.50.10

0805.22.00 01

01

01

01

01

0805.40.00

0807.19.00

01

0808.30.00

01

01

01

01

01

01

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 DI-D1 Modelo DI-D1

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年 月 日

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI   ( DI )

(FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS)
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

ENTIDADE FITOSANITÁRIA

EXEMPLAR – C



3578    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

7

(                                             )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA             QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )      

   MERCADORIA   CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

  Bananas 1

  Figos 2

  Ananases ou abacaxis 3

  Abacates 4

  Goiabas 5

  Mangas 6

  Mangostões 7

  Laranjas 8

01

  N° DE VEÍCULO

       POSTAL       (   )       FERROVIÁRIO  (   )        OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

0803.90.00

01

01

0804.30.00

01

1  

( DI )DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

(                                             )
TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO D1

5   N°

01

0804.20.00

0804.40.00

0804.50.30

0804.50.50

0805.10.00

01

010804.50.10

01

(  )

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

SA( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )

  N° DE CONTENTOR

 DI-D1 Modelo DI-D1

9

  Clementinas 10

11

  Limões 12

  Limas 13

 (  )  Uvas 14

  Melancias 15

  Melões 16

  Melões de Hami 17

  Papaias 18

  Maçãs 19

 (  )  Pêras 20

Damascos 21

 (  )  Cerejas 22

  Outros 23

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL (KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0809.10.00 01

0807.19.00 01

a/ m/ d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

SA DECLARAÇÃO DO OPERADOR

 a     m     d

Data

0808.10.00

  Tangerinas

0809.29.00

 Agente n° e rubrica

01

0806.10.00

0805.50.20

0807.11.00

0805.21.00

0807.20.00

  Toranjas, incluídos os pomelos

0805.50.10

0805.22.00 01

01

01

01

01

0805.40.00

0807.19.00

01

0808.30.00

01

01

01

01

01

01

(Assinatura, carimbo e data)

 a/              m/             d
( )

 DI-D1 Modelo DI-D1

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年 月 日

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI   ( DI )

(FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS)
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

OPERADOR

EXEMPLAR –D
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

7

(                                             )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA            QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA   CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

1

  Ameixas e abrunhos 2

 (  )  Morangos 3

4

5

6

  Quivis 7

 (  )  (  ) 
Mirtilos, airelas, airelas azuis

0810.20.00

0810.30.00

0810.40.00

01  Framboesas, amoras,
incluídas as silvestres e amoras-framboesas

01  Groselhas de bagos
pretos, vermelhos e groselhas verdes

01

01

0810.10.00

1  

( DI )DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

(                                             )

SA( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )
(  )

5    N°

0809.30.00

       POSTAL       (   )       FERROVIÁRIO  (   )        OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

01

  N° DE CONTENTOR

01

TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO D2

 N° DE VEÍCULO

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

 (  )  Pêssegos, incluídas as
nectarinas

0809.40.00

0810.50.00

08 0 60 00

01

 DI-D2 Modelo DI-D2

  Duriões 8

  Dióspiros (caquis) 9

  Lichias 10

  Longanas 11

  Jambos 12

 (  )  Pitaias 13

  Melões-andino 14

 Romãs 15

  Nêsperas 16

  Rambutões 17

( ) Frutas-pinhas 18

 Wampis 19

 Carambolas 20

 (  )  Maracujás 21

 Canas-de-açúcar 22

 Outros 23

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG)  20    Total 21    Total

22 23

/ /

1212.93.00

0810.90.99

0810.90.15 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

01

0810.90.13 01

0810.90.14

01

 a     m     d

Data

01

01

SA

01

0810.90.11 01

0810.70.00

 DECLARAÇÃO DO OPERADOR

/ / d

 Agente n° e rubrica

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

0810.60.00

 a/              m/             d

(Assinatura, carimbo e data)
( )

 DI-D2 Modelo DI-D2

( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

SA
海關

年 月 日

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

SA

EXEMPLAR –A
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

7

(                                             )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA            QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA   CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

1

  Ameixas e abrunhos 2

 (  )  Morangos 3

4

5

6

  Quivis 7

 (  )  (  ) 
Mirtilos, airelas, airelas azuis

0810.20.00

0810.30.00

0810.40.00

01  Framboesas, amoras,
incluídas as silvestres e amoras-framboesas

01  Groselhas de bagos
pretos, vermelhos e groselhas verdes

01

01

0810.10.00

1  

( DI )DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

(                                             )

SA( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )
(  )

5    N°

0809.30.00

       POSTAL       (   )       FERROVIÁRIO  (   )        OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

01

  N° DE CONTENTOR

01

TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO D2

 N° DE VEÍCULO

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

 (  )  Pêssegos, incluídas as
nectarinas

0809.40.00

0810.50.00

08 0 60 00

01

 DI-D2 Modelo DI-D2

  Duriões 8

  Dióspiros (caquis) 9

  Lichias 10

  Longanas 11

  Jambos 12

 (  )  Pitaias 13

  Melões-andino 14

 Romãs 15

  Nêsperas 16

  Rambutões 17

( ) Frutas-pinhas 18

 Wampis 19

 Carambolas 20

 (  )  Maracujás 21

 Canas-de-açúcar 22

 Outros 23

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG)  20    Total 21    Total

22 23

/ /

1212.93.00

0810.90.99

0810.90.15 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

01

0810.90.13 01

0810.90.14

01

 a     m     d

Data

01

01

SA

01

0810.90.11 01

0810.70.00

 DECLARAÇÃO DO OPERADOR

/ / d

 Agente n° e rubrica

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

0810.60.00

 a/              m/             d

(Assinatura, carimbo e data)
( )

 DI-D2 Modelo DI-D2

( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

SA
海關

年 月 日

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

ESTATÍSTICA

EXEMPLAR –B
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

7

(                                             )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA            QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA   CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

1

  Ameixas e abrunhos 2

 (  )  Morangos 3

4

5

6

  Quivis 7

 (  )  (  ) 
Mirtilos, airelas, airelas azuis

0810.20.00

0810.30.00

0810.40.00

01  Framboesas, amoras,
incluídas as silvestres e amoras-framboesas

01  Groselhas de bagos
pretos, vermelhos e groselhas verdes

01

01

0810.10.00

1  

( DI )DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

(                                             )

SA( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )
(  )

5    N°

0809.30.00

       POSTAL       (   )       FERROVIÁRIO  (   )        OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

01

  N° DE CONTENTOR

01

TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO D2

 N° DE VEÍCULO

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

 (  )  Pêssegos, incluídas as
nectarinas

0809.40.00

0810.50.00

08 0 60 00

01

 DI-D2 Modelo DI-D2

  Duriões 8

  Dióspiros (caquis) 9

  Lichias 10

  Longanas 11

  Jambos 12

 (  )  Pitaias 13

  Melões-andino 14

 Romãs 15

  Nêsperas 16

  Rambutões 17

( ) Frutas-pinhas 18

 Wampis 19

 Carambolas 20

 (  )  Maracujás 21

 Canas-de-açúcar 22

 Outros 23

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG)  20    Total 21    Total

22 23

/ /

1212.93.00

0810.90.99

0810.90.15 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

01

0810.90.13 01

0810.90.14

01

 a     m     d

Data

01

01

SA

01

0810.90.11 01

0810.70.00

 DECLARAÇÃO DO OPERADOR

/ / d

 Agente n° e rubrica

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

0810.60.00

 a/              m/             d

(Assinatura, carimbo e data)
( )

 DI-D2 Modelo DI-D2

( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

SA
海關

年 月 日

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

ENTIDADE FITOSANITÁRIA

EXEMPLAR – C



3582    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

7

(                                             )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA            QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )     

   MERCADORIA   CÓD. PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

1

  Ameixas e abrunhos 2

 (  )  Morangos 3

4

5

6

  Quivis 7

 (  )  (  ) 
Mirtilos, airelas, airelas azuis

0810.20.00

0810.30.00

0810.40.00

01  Framboesas, amoras,
incluídas as silvestres e amoras-framboesas

01  Groselhas de bagos
pretos, vermelhos e groselhas verdes

01

01

0810.10.00

1  

( DI )DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

(                                             )

SA( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )
(  )

5    N°

0809.30.00

       POSTAL       (   )       FERROVIÁRIO  (   )        OUTRO    (   )

COMPLEMENTAR

01

  N° DE CONTENTOR

01

TEL. N°

A 
EXEMPLAR - AMODELO D2

 N° DE VEÍCULO

       MARÍTIMO    (   )      RODOVIÁRIO    (   )        AÉREO    (   )

 (  )  Pêssegos, incluídas as
nectarinas

0809.40.00

0810.50.00

08 0 60 00

01

 DI-D2 Modelo DI-D2

  Duriões 8

  Dióspiros (caquis) 9

  Lichias 10

  Longanas 11

  Jambos 12

 (  )  Pitaias 13

  Melões-andino 14

 Romãs 15

  Nêsperas 16

  Rambutões 17

( ) Frutas-pinhas 18

 Wampis 19

 Carambolas 20

 (  )  Maracujás 21

 Canas-de-açúcar 22

 Outros 23

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG)  20    Total 21    Total

22 23

/ /

1212.93.00

0810.90.99

0810.90.15 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

0810.90.99 01

01

0810.90.13 01

0810.90.14

01

 a     m     d

Data

01

01

SA

01

0810.90.11 01

0810.70.00

 DECLARAÇÃO DO OPERADOR

/ / d

 Agente n° e rubrica

01

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

0810.60.00

 a/              m/             d

(Assinatura, carimbo e data)
( )

 DI-D2 Modelo DI-D2

( FRUTAS, FRESCAS OU REFRIGERADAS )

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

Data
日期

SA
海關

年 月 日

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

OPERADOR

EXEMPLAR –D



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3583

Governo da Região Administrativa Especial de Macau (  )

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

8
 
  5    N°   (                                            )

  

6    LOCAL DE ENTRADA  7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA  9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
     CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )      
  MERCADORIA       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF       C.M.

      DE ORIGEM       EM PATACAS

  Cocos 1

  Cocos verdes 2

  Rei de cocos 3

 Jujuba 4

 Jaqueira 5

 Espinheiro chinês 6

 Pepino-africano 7

 Ameixa verde 8

  Amêndoas, com cascas 9

  Avelãs, com cascas 10

  Nozes, com cascas 11

  Castanhas, com cascas 12

( )   Pistácios, com cascas 13

  Macadamias, com cascas 14

  Pinhões, com cascas 15

  Gincos 16

  Outros 17

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0810.90.99

0809.40.00

01

0802.61.00

01

01

01

01

01

01

01

0810.90.99

0802.11.00

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS

0802.41.00

0801.12.00

0801.19.00

0802.21.00

0810.90.99

SA( FRUTAS E FRUTAS DE CASCA RÍJA,  FRESCAS OU REFRIGERADAS )

MODELO D3

1  

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

0801.19.00

TEL. N°

CÓD. PAÍS

       POSTAL      (   )    FERROVIÁRIO  (   )      OUTRO   (   )

COMPLEMENTAR

0810.90.99

       MARÍTIMO  (   )     RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO    (   )

01

     N° DE VEÍCULO   (                                            )

A 
EXEMPLAR - A

     N° DE CONTENTOR

( DI )

Data

01

01

01

01

DE ORIGEM

01

01

01

01

0802.90.20

0802.91.00

0802.31.00

0802.51.00

  a      m      d

 a/              m/             d
( )

(Assinatura, carimbo e data)

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificaç ões dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

 Agente n° e rubrica

 DI-D3 Modelo DI-D3

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

DI-D3 MODELO DI-D3

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

(FRUTAS E FRUTAS DE CASCA RÍJA,
FRESCAS OU REFRIGERADAS)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e 
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o 
valor declarado o total.

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

8

01/2022

SA

EXEMPLAR –A



3584    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau (  )

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

8
 
  5    N°   (                                            )

  

6    LOCAL DE ENTRADA  7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA  9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
     CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )      
  MERCADORIA       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF       C.M.

      DE ORIGEM       EM PATACAS

  Cocos 1

  Cocos verdes 2

  Rei de cocos 3

 Jujuba 4

 Jaqueira 5

 Espinheiro chinês 6

 Pepino-africano 7

 Ameixa verde 8

  Amêndoas, com cascas 9

  Avelãs, com cascas 10

  Nozes, com cascas 11

  Castanhas, com cascas 12

( )   Pistácios, com cascas 13

  Macadamias, com cascas 14

  Pinhões, com cascas 15

  Gincos 16

  Outros 17

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0810.90.99

0809.40.00

01

0802.61.00

01

01

01

01

01

01

01

0810.90.99

0802.11.00

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS

0802.41.00

0801.12.00

0801.19.00

0802.21.00

0810.90.99

SA( FRUTAS E FRUTAS DE CASCA RÍJA,  FRESCAS OU REFRIGERADAS )

MODELO D3

1  

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

0801.19.00

TEL. N°

CÓD. PAÍS

       POSTAL      (   )    FERROVIÁRIO  (   )      OUTRO   (   )

COMPLEMENTAR

0810.90.99

       MARÍTIMO  (   )     RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO    (   )

01

     N° DE VEÍCULO   (                                            )

A 
EXEMPLAR - A

     N° DE CONTENTOR

( DI )

Data

01

01

01

01

DE ORIGEM

01

01

01

01

0802.90.20

0802.91.00

0802.31.00

0802.51.00

  a      m      d

 a/              m/             d
( )

(Assinatura, carimbo e data)

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificaç ões dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

 Agente n° e rubrica

 DI-D3 Modelo DI-D3

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

DI-D3 MODELO DI-D3

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

(FRUTAS E FRUTAS DE CASCA RÍJA,
FRESCAS OU REFRIGERADAS)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e 
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o 
valor declarado o total.

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

8

01/2022

ESTATÍSTICA

EXEMPLAR –B
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau (  )

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

8
 
  5    N°   (                                            )

  

6    LOCAL DE ENTRADA  7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA  9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
     CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )      
  MERCADORIA       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF       C.M.

      DE ORIGEM       EM PATACAS

  Cocos 1

  Cocos verdes 2

  Rei de cocos 3

 Jujuba 4

 Jaqueira 5

 Espinheiro chinês 6

 Pepino-africano 7

 Ameixa verde 8

  Amêndoas, com cascas 9

  Avelãs, com cascas 10

  Nozes, com cascas 11

  Castanhas, com cascas 12

( )   Pistácios, com cascas 13

  Macadamias, com cascas 14

  Pinhões, com cascas 15

  Gincos 16

  Outros 17

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0810.90.99

0809.40.00

01

0802.61.00

01

01

01

01

01

01

01

0810.90.99

0802.11.00

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS

0802.41.00

0801.12.00

0801.19.00

0802.21.00

0810.90.99

SA( FRUTAS E FRUTAS DE CASCA RÍJA,  FRESCAS OU REFRIGERADAS )

MODELO D3

1  

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

0801.19.00

TEL. N°

CÓD. PAÍS

       POSTAL      (   )    FERROVIÁRIO  (   )      OUTRO   (   )

COMPLEMENTAR

0810.90.99

       MARÍTIMO  (   )     RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO    (   )

01

     N° DE VEÍCULO   (                                            )

A 
EXEMPLAR - A

     N° DE CONTENTOR

( DI )

Data

01

01

01

01

DE ORIGEM

01

01

01

01

0802.90.20

0802.91.00

0802.31.00

0802.51.00

  a      m      d

 a/              m/             d
( )

(Assinatura, carimbo e data)

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificaç ões dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

 Agente n° e rubrica

 DI-D3 Modelo DI-D3

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

DI-D3 MODELO DI-D3

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

(FRUTAS E FRUTAS DE CASCA RÍJA,
FRESCAS OU REFRIGERADAS)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e 
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o 
valor declarado o total.

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

8

01/2022

ENTIDADE FITOSANITÁRIA

EXEMPLAR – C



3586    7   2022  2  16 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau (  )

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

8
 
  5    N°   (                                            )

  

6    LOCAL DE ENTRADA  7    MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA  9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
     CÓDIGO DA           QUANTIDADE PESO LÍQUIDO      ( )      
  MERCADORIA       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF       C.M.

      DE ORIGEM       EM PATACAS

  Cocos 1

  Cocos verdes 2

  Rei de cocos 3

 Jujuba 4

 Jaqueira 5

 Espinheiro chinês 6

 Pepino-africano 7

 Ameixa verde 8

  Amêndoas, com cascas 9

  Avelãs, com cascas 10

  Nozes, com cascas 11

  Castanhas, com cascas 12

( )   Pistácios, com cascas 13

  Macadamias, com cascas 14

  Pinhões, com cascas 15

  Gincos 16

  Outros 17

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19 ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG) 20    Total 21    Total

22 23

/ /

0810.90.99

0809.40.00

01

0802.61.00

01

01

01

01

01

01

01

0810.90.99

0802.11.00

10    DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS

0802.41.00

0801.12.00

0801.19.00

0802.21.00

0810.90.99

SA( FRUTAS E FRUTAS DE CASCA RÍJA,  FRESCAS OU REFRIGERADAS )

MODELO D3

1  

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI

0801.19.00

TEL. N°

CÓD. PAÍS

       POSTAL      (   )    FERROVIÁRIO  (   )      OUTRO   (   )

COMPLEMENTAR

0810.90.99

       MARÍTIMO  (   )     RODOVIÁRIO   (   )      AÉREO    (   )

01

     N° DE VEÍCULO   (                                            )

A 
EXEMPLAR - A

     N° DE CONTENTOR

( DI )

Data

01

01

01

01

DE ORIGEM

01

01

01

01

0802.90.20

0802.91.00

0802.31.00

0802.51.00

  a      m      d

 a/              m/             d
( )

(Assinatura, carimbo e data)

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e
dos documentos anexados, sendo as especificaç ões dadas verdadeiras e o
valor declarado o total.

 Agente n° e rubrica

 DI-D3 Modelo DI-D3

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI  ( DI )

DI-D3 MODELO DI-D3

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年a 月m 日d

(FRUTAS E FRUTAS DE CASCA RÍJA,
FRESCAS OU REFRIGERADAS)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes desta declaração e 
dos documentos anexados, sendo as especificações dadas verdadeiras e o 
valor declarado o total.

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

8

01/2022

OPERADOR

EXEMPLAR –D
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10  DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA        QUANTIDADE PESO LÍQUIDO        ( )      

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

1

2

3

4

5

CORTADOS PARA ORNAMENTAÇÃO, FRESCOS )
( FLORES E SEUS BOTÕES  
   (  )

   SA

)

  Crisântemos 0603.14.00 01

COMPLEMENTAR

  N° DE VEÍCULO

  Cravos 0603.12.00

  Lírios 0603.15.00 01

01

01

  Orquídeas 0603.13.00 01

  Rosas 0603.11.00

1  

       POSTAL        (     )        FERROVIÁRIO    (     )        OUTRO    (     )

       MARÍTIMO     (     )        RODOVIÁRIO     (     )        AÉREO     (     )

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI    ( DI )

A 
EXEMPLAR - AMODELO   E

TEL. N°
(

 DI-E Modelo DI-E

6

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19  ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG)   20      Total   21      Total

22 23

 Agente n° e rubrica 

/ /

( )

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

(Assinatura, carimbo e data)

Data

 a      m      d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes
desta declara ç ão e dos documentos anexados, sendo as
especifica ç õ es dadas verdadeiras e o valor declarado o
total.

  Outros 0603.19.00 01

 a/              m/             d

 DI-E Modelo DI-E

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年 月 日

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI         ( DI )

(FLORES E SEUS BOTÕES CORTADOS 
PARA ORNAMENTAÇÃO, FRESCOS)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes 
desta declaração e dos documentos anexados, sendo as 
especificações dadas verdadeiras e o valor declarado o 
total.

SA

EXEMPLAR –A

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10  DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA        QUANTIDADE PESO LÍQUIDO        ( )      

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

1

2

3

4

5

CORTADOS PARA ORNAMENTAÇÃO, FRESCOS )
( FLORES E SEUS BOTÕES  
   (  )

   SA

)

  Crisântemos 0603.14.00 01

COMPLEMENTAR

  N° DE VEÍCULO

  Cravos 0603.12.00

  Lírios 0603.15.00 01

01

01

  Orquídeas 0603.13.00 01

  Rosas 0603.11.00

1  

       POSTAL        (     )        FERROVIÁRIO    (     )        OUTRO    (     )

       MARÍTIMO     (     )        RODOVIÁRIO     (     )        AÉREO     (     )

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI    ( DI )

A 
EXEMPLAR - AMODELO   E

TEL. N°
(

 DI-E Modelo DI-E

6

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19  ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG)   20      Total   21      Total

22 23

 Agente n° e rubrica 

/ /

( )

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

(Assinatura, carimbo e data)

Data

 a      m      d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes
desta declara ç ão e dos documentos anexados, sendo as
especifica ç õ es dadas verdadeiras e o valor declarado o
total.

  Outros 0603.19.00 01

 a/              m/             d

 DI-E Modelo DI-E

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年 月 日

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI         ( DI )

(FLORES E SEUS BOTÕES CORTADOS 
PARA ORNAMENTAÇÃO, FRESCOS)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes 
desta declaração e dos documentos anexados, sendo as 
especificações dadas verdadeiras e o valor declarado o 
total.

ESTATÍSTICA

EXEMPLAR –B

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10  DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA        QUANTIDADE PESO LÍQUIDO        ( )      

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

1

2

3

4

5

CORTADOS PARA ORNAMENTAÇÃO, FRESCOS )
( FLORES E SEUS BOTÕES  
   (  )

   SA

)

  Crisântemos 0603.14.00 01

COMPLEMENTAR

  N° DE VEÍCULO

  Cravos 0603.12.00

  Lírios 0603.15.00 01

01

01

  Orquídeas 0603.13.00 01

  Rosas 0603.11.00

1  

       POSTAL        (     )        FERROVIÁRIO    (     )        OUTRO    (     )

       MARÍTIMO     (     )        RODOVIÁRIO     (     )        AÉREO     (     )

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI    ( DI )

A 
EXEMPLAR - AMODELO   E

TEL. N°
(

 DI-E Modelo DI-E

6

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19  ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG)   20      Total   21      Total

22 23

 Agente n° e rubrica 

/ /

( )

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

(Assinatura, carimbo e data)

Data

 a      m      d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes
desta declara ç ão e dos documentos anexados, sendo as
especifica ç õ es dadas verdadeiras e o valor declarado o
total.

  Outros 0603.19.00 01

 a/              m/             d

 DI-E Modelo DI-E

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年 月 日

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI         ( DI )

(FLORES E SEUS BOTÕES CORTADOS 
PARA ORNAMENTAÇÃO, FRESCOS)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes 
desta declaração e dos documentos anexados, sendo as 
especificações dadas verdadeiras e o valor declarado o 
total.

ENTIDADE FITOSANITÁRIA

EXEMPLAR – C

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Governo da Região Administrativa Especial de Macau

Direcção dos Serviços de Economia

2    N° FISCAL 3
OPERADOR ( nome e morada )

4 N° 

5    N°   N° DE CONTENTOR ( )

6    LOCAL DE ENTRADA 7   MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO

8  
NOME E N° DE CADASTRO DA EMPRESA TRANSPORTADORA 9    PAÍS OU LOCAL DE PROCEDÊNCIA

10  DESIGNAÇÃO DAS MERCADORIAS 11 12  13  14  15   ( ) 16  17 
   CÓDIGO DA        QUANTIDADE PESO LÍQUIDO        ( )      

   MERCADORIA    CÓD.PAÍS       PAÍS OU LOCAL (KG)       VALOR CIF        C.M.
DE ORIGEM       DE ORIGEM       EM PATACAS

1

2

3

4

5

CORTADOS PARA ORNAMENTAÇÃO, FRESCOS )
( FLORES E SEUS BOTÕES  
   (  )

   SA

)

  Crisântemos 0603.14.00 01

COMPLEMENTAR

  N° DE VEÍCULO

  Cravos 0603.12.00

  Lírios 0603.15.00 01

01

01

  Orquídeas 0603.13.00 01

  Rosas 0603.11.00

1  

       POSTAL        (     )        FERROVIÁRIO    (     )        OUTRO    (     )

       MARÍTIMO     (     )        RODOVIÁRIO     (     )        AÉREO     (     )

 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI    ( DI )

A 
EXEMPLAR - AMODELO   E

TEL. N°
(

 DI-E Modelo DI-E

6

18    N° DO D.I. DO PORTADOR 19  ( ) PESO BRUTO TOTAL(KG)   20      Total   21      Total

22 23

 Agente n° e rubrica 

/ /

( )

SADECLARAÇÃO DO OPERADOR

(Assinatura, carimbo e data)

Data

 a      m      d

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes
desta declara ç ão e dos documentos anexados, sendo as
especifica ç õ es dadas verdadeiras e o valor declarado o
total.

  Outros 0603.19.00 01

 a/              m/             d

 DI-E Modelo DI-E

Agente nº e rubrica
海關人員編號及簡簽

SA
海關

Data
日期

年 月 日

進口申報單 DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO-DI         ( DI )

(FLORES E SEUS BOTÕES CORTADOS 
PARA ORNAMENTAÇÃO, FRESCOS)

Declaro que sou o operador das mercadorias constantes 
desta declaração e dos documentos anexados, sendo as 
especificações dadas verdadeiras e o valor declarado o 
total.

OPERADOR

EXEMPLAR –D

Governo da Região Administrativa Especial de Macau
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Instruções para o Preenchimento da Licença de Importação 
(Produtos Perecíveis)

A licença de importação consta de 5 exemplares:

A — Entidade Licenciadora

B — Entidade Licenciadora

C — SA (Serviços de Alfândega)

D — Estatística (Direcção dos Serviços de Estatística e Cen-
sos)

E — Operador

E em 5 Modelos:

— Modelo A — Animais e aves, vivos, e ovos

— Modelo B1 — Peixes, vivos

— Modelo B2 — Peixes, frescos ou refrigerados, excepto fi-
letes de peixes e outra carne de peixes

— Modelo B3 — Crustáceos

— Modelo B4 – Moluscos e outros invertebrados aquáticos

CAMPO 1 — Operador (nome, morada e número de telefo-
ne)

Inscrever a designação, morada e número de telefone do 
operador, conforme os inscritos na Direcção dos Serviços de 
Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT).

CAMPO 2 — Número

Deve ser devidamente inscrito o Número de Operações 
de Comércio Externo sob Controlo (OCESC) atribuído pela 
DSEDT.

CAMPO 3 — Definição das operações de comércio externo

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

CAMPO 4 — N.º da licença

Reservado à Entidade Licenciadora.

CAMPO 5 — N.º de contentor/veículo

Reservado aos SA.

CAMPO 6 — Local de entrada

Deve ser claramente indicado o local de entrada na RAEM.

CAMPO 7 — Meio de transporte utilizado

Assinalar por meio de cruz o meio de transporte a utilizar.

CAMPO 8 — Nome e n.º de cadastro da empresa transpor-
tadora

Inscrever a designação e o n.º de cadastro da empresa trans-
portadora.

進口准照（易變壞產品）之填寫說明

A

B

C

D

E

A

B1

B2

B3

B4

/

X
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A

C.M.

CAMPO 9 — País ou local de procedência

Entende-se por país ou local de procedência o país ou local 
do qual as mercadorias foram inicialmente expedidas com des-
tino a Macau, tendo ou não havido interrupção no transporte, 
desde que não tenham sido objecto de transacção comercial 
nos países ou locais intermédios, se os houver.

CAMPO 10 — Designação das mercadorias

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

CAMPO 11 — Código da mercadoria

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

CAMPO 12 — Código do país de origem

Reservado à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

CAMPO 13 — País ou local de origem

Entende-se por país ou local de origem o país ou local onde 
os produtos agrícolas foram cultivados, o minério extraído e os 
artigos manufacturados foram fabricados no todo ou em parte.

Se os respectivos processos produtivos foram realizados 
em dois ou mais países ou locais, devemos considerar o país 
ou local que foi responsável pela última fase de operação de 
transformação na forma definitiva como o país de origem. 
Mais, as legislações pertinentes da certificação de origem de 
mercadorias dos países importadores têm de ser obedecidas. 
Os procedimentos de reembalagem, assortimento e mistura 
não constituem a última fase de operação de transformação na 
forma definitiva.

Inscrever obrigatoriamente o nome do(s) país(es) ou local(is) 
de origem das mercadorias descritas na licença.

CAMPO 14 — Quantidade complementar

Inscrever a quantidade total em número exacto, de acordo 
com a respectiva licença (aplicável apenas ao modelo A).

CAMPO 15 — Peso líquido em Kg

Por peso líquido entende-se o peso das mercadorias, adicio-
nado do peso das taras interiores, ou seja, das embalagens que 
acompanham o produto até ao seu consumo final.

Esta informação tem de ser expressa em quilogramas exac-
tos.

CAMPO 16 — Valor CIF em patacas

Deve ser inscrito o valor CIF.

CAMPO 17 — Código da moeda (C.M.)

Reservado à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

CAMPO 18 — Peso bruto total em Kg

Deve ser inscrito o peso bruto total em quilogramas exactos 
das mercadorias descritas na licença.

CAMPO 19 — Total (Peso líquido)

Deve ser inscrito o peso líquido total.
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進口申報單（易變壞產品及花卉）之填寫說明

A

B

C

D

C1

C2

C3

D1

D2

D3

E

CAMPO 20 — Total (Valor CIF em patacas)

Deve ser inscrito o valor CIF total.

CAMPO 21 — Declaração do operador

O operador deve apor a assinatura, o carimbo da empresa e 
indicar a data.

CAMPO 22 — Entidade licenciadora

Reservado à Entidade Licenciadora.

CAMPO 23 — SA

Reservado aos SA.

Instruções para o Preenchimento da Declaração de Importação
(Produtos Perecíveis, Flores)

A declaração de importação consta de 4 exemplares:

A — SA (Serviços de Alfândega)

B — Estatística (Direcção dos Serviços de Estatística e Cen-
sos)

C — Entidade Fitosanitária

D — Operador

E em 7 Modelos:

— Modelo C1 — Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados

— Modelo C2 — Produtos hortícolas e legumes de vagem, 
frescos ou regrigerados

— Modelo C3 — Produtos hortícolas, raízes e tubérculos, 
frescos ou refrigerados

— Modelo D1 — Frutas, frescas ou refrigeradas

— Modelo D2 — Frutas, frescas ou refrigeradas

— Modelo D3 —Frutas e frutas de casca ríja, frescas ou re-
frigeradas

— Modelo E – Flores e seus botões cortados para ornamen-
tação, frescos

CAMPO 1 — Operador (nome, morada e número de telefo-
ne)

Inscrever a designação, morada e número de telefone do ope-
rador, conforme os inscritos no n.º fiscal da DSF preenchido no 
Campo 2.

CAMPO 2 — N.º fiscal

Inscrever o número fiscal atribuído pela Direcção dos Servi-
ços de Finanças (DSF).

CAMPO 3 — Definição das operações de comércio externo

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.
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/

X

CAMPO 4 — N.º da declaração

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

CAMPO 5 — N.º de contentor/veículo

Reservado aos SA.

CAMPO 6 — Local de entrada

Deve ser claramente indicado o local de entrada na RAEM.

CAMPO 7 — Meio de transporte utilizado

Assinalar por meio de cruz o meio de transporte a utilizar.

CAMPO 8 — Nome e n.º de cadastro da empresa transpor-
tadora

Inscrever a designação e o n.º de cadastro da empresa trans-
portadora.

CAMPO 9 — País ou local de procedência

Entende-se por país ou local de procedência o país ou local 
do qual as mercadorias foram inicialmente expedidas com des-
tino a Macau, tendo ou não havido interrupção no transporte, 
desde que não tenham sido objecto de transacção comercial 
nos países ou locais intermédios, se os houver.

CAMPO 10 — Designação das mercadorias

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

CAMPO 11 — Código da mercadoria

Pré-impresso pela Imprensa Oficial.

CAMPO 12 — Código do país de origem

Reservado à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

CAMPO 13 — País ou local de origem

Entende-se por país ou local de origem o país ou local onde 
os produtos agrícolas foram cultivados, o minério extraído e os 
artigos manufacturados foram fabricados no todo ou em parte.

Se os respectivos processos produtivos foram realizados 
em dois ou mais países ou locais, devemos considerar o país 
ou local que foi responsável pela última fase de operação de 
transformação na forma definitiva como o país de origem. 
Mais, as legislações pertinentes da certificação de origem de 
mercadorias dos países importadores têm de ser obedecidas. 
Os procedimentos de reembalagem, assortimento e mistura 
não constituem a última fase de operação de transformação na 
forma definitiva.

Inscrever obrigatoriamente o nome do(s) país(es) ou local(is) 
de origem das mercadorias descritas na declaração.

CAMPO 14 — Quantidade complementar

Não preciso de preencher.
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C.M.

 $144,000.00

CAMPO 15 — Peso líquido em Kg

Por peso líquido entende-se o peso das mercadorias, adicio-
nado do peso das taras interiores, ou seja, das embalagens que 
acompanham o produto até ao seu consumo final.

Esta informação tem de ser expressa em quilogramas exac-
tos.

CAMPO 16 — Valor CIF em patacas

Deve ser inscrito o valor CIF.

CAMPO 17 — Código da moeda (C.M.)

Reservado à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

CAMPO 18 — N.º do documento de identificação do porta-
dor

Devem ser indicados claramente o tipo e o número do docu-
mento de identificação da pessoa que apresente a declaração.

CAMPO 19 — Peso bruto total em Kg

Deve ser inscrito o peso bruto total em quilogramas exactos 
das mercadorias descritas na declaração.

CAMPO 20 — Total (Peso líquido)

Deve ser inscrito o peso líquido total.

CAMPO 21 — Total (Valor CIF em patacas)

Deve ser inscrito o valor CIF total.

CAMPO 22 — Declaração do operador

O operador deve apor a assinatura, o carimbo da empresa e 
indicar a data.

CAMPO 23 — SA

Reservado aos SA.

(Custo desta publicação $ 144 000,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 
concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, 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 superior, área de tecnologia 
de informação e ciência de dados, da Direcção dos Serviços de 
Economia e Desenvolvimento Tecnológico, e dos que vierem 
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 $1,541.00
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23/2017 14/2016
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 $1,417.00

a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 12 de 
Maio de 2021, a entrevista de selecção, com a duração de 20 mi-
nutos, terá lugar de 4 de Março de 2022, no período das 9,30 às 
16,25 horas, na Direcção dos Serviços de Economia e Desen-
volvimento Tecnológico, sita na Rua do 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 8 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

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 
Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 
n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau, po-
dendo 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 pági-
na electrónica destes Serviços (http://www.dsec.gov.mo/) e na 
página electrónica dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista 
classificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) dos 
candidatos ao concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformi-
zada, para o preenchimento de um lugar de técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
comunicação escrita em língua chinesa, em regime de contrato 
administrativo de provimento, da Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, e dos que vierem a verificar-se nestes Ser-
viços até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 49, II Série, de 4 de Dezembro de 2019.

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 9 de Feve-
reiro de 2022.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)
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中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇 

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

通 告

21/2021 14/2016

 

2/2021 14/2009

12/2015

1. 

2.  

3. 

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO 

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO 

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS 

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências           

profissionais ou funcionais comum

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Eco-
nomia e Finanças, de 28 de Janeiro de 2022, 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» e da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, 
se encontra aberto o concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais comum, externo, do regime de ges-
tão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago de 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área de engenharia electromecânica, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Gabinete de Apoio 
ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete, na 
mesma forma de provimento, até ao termo da validade do con-
curso:

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 técnico superior, área 
de engenharia electromecânica. 

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento do lugar 
vago e dos que venham a vagar neste Gabinete, na mesma for-
ma de provimento, na mesma carreira, categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura. 

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de engenharia electromecânica, ten-
do em vista a fundamentação para a tomada de decisões; par-
ticipação em reuniões para análise de projectos ou programas; 
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2/2021

4/2017 14/2009
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5. 

2/2021

12/2015

6. 

21/2021 14/2016

7. 

7.1 

7.2 4/2021

 

$300.00  

participação na concepção, redacção e implementação de pro-
jectos; proceder à adaptação de métodos e processos científico-
-técnicos; proceder à análise da concepção e do funcionamento 
dos equipamentos e instalações electromecânicas no edifício 
e nos espaços de actividades do Complexo sob a jurisdição do 
presente Gabinete no sentido de propor soluções com base 
em estudos e tratamento de dados; exercício de funções con-
sultivas; supervisão ou coordenação de outros trabalhadores; 
análise, estudo e avaliação dos empreendimentos ou manuten-
ção e reparação em apreço e ainda apresentação dos relatórios 
atinentes; acompanhamento do processo de concurso público, 
bem como a execução de gestão, controle e fiscalização, repa-
ração e manutenção de instalações e equipamentos electrome-
cânicas.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 430, nível 5, constante do 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

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida 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 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, de especialização em engenharia electromecânica, en-
genharia electrotécnica, engenharia mecânica ou afins, satisfa-
çam 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 candidatura 
(até ao dia 28 de Fevereiro 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 
renumerado 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 (17 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 
2022);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por 
Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, acompanhado dos documentos comprovativos dos 
requisitos de candidatura, e o pagamento da taxa de candida-
tura no valor de $300,00 (trezentas patacas).
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7.2.1 

13

 V ISA

Master Card

e

MPAY

7.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

8. 

8.1  

a  

b

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte 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 procu-
ração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horá-
rio de expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e as 13,00 e 
entre as 14,30 e as 17,45 horas; e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 
e entre as 14,30 e as 17,30 horas), no Gabinete de Apoio ao Secre-
tariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e 
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, sito na 
Avenida Comercial de Macau, Edifício FIT, 13.º andar, Macau. O 
pagamento da taxa de candidatura deve ser efectuado no mesmo 
momento (Formas de pagamento: em numerário ou através das 
máquinas e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por VISA, 
Master Card, UnionPay, UnionPay Quick Pass, UnionPay App, 
Pagamento por Mobile Banking do Banco da China, Tai Fung Pay, 
GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e Alipay; 
ou por Macau Pass e Mpay).

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 electró-
nico para a apresentação de candidaturas ao regime de gestão 
uniformizada, disponibilizado através da plataforma electróni-
ca uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através 
da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da 
aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos 
da RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candida-
turas. O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no 
mesmo momento (através da plataforma de pagamento online 
da «GovPay»). 

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início 
a partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a 
sua apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia 
do prazo ou até às 17,30 horas, quando este calhe numa sexta-
-feira.

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 (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso); 
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8.8 8.1 a b c

8.2 

9. 

9.1 

a

 

b  

c  

9.2  

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, designada-
mente referida na Lei n.º 1/2015 (Regime de qualificações nos 
domínios da construção urbana e do urbanismo). 

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 dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b) e c) 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), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas. 

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 
ou os 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 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, 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), 
b) e c) 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 processo 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 a duração de três horas), com carácter eliminatório; 

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção; 

c) 3.º método de selecção — Análise curricular. 

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído. 
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9.3 

 

9.4 

10. 

/

 

11. 

0 100  

50  

12. 

 

=40%  

=40%  

=20%

13. 

21/2021

14/2016

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção. 

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros cinquenta 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

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o 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; 

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de uma determinada função, ponderando 
a habilitação académica, os documentos comprovativos de 
habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-
zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

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 nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores. 

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 = 40%; 

Entrevista de selecção = 40%; 

Análise curricular = 20%.

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.
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14. 

13

http://concurso-

uni.safp.gov.mo/

https://www.gaspf.gov.mo/

15. 

15.1  

15.2 57/99/M

15.3 

15.4 5/2021 122/84/M

15.5 63/85/M

 

15.6 74/99/M

 

15.7 79/85/M  

15.8 24/95/M

15.9 26/2004

15.10 35/2011

15.11  20/2014

15.12 1/2015

15.13 12/2015

 

15.14 14/2021

15.15 15/2021

 

14. Publicação 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 
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para 
a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa, sito na Avenida Comercial de Macau, 
Edifício FIT, 13.º andar, Macau, e colocados na página electró-
nica dos concursos da função pública, em http://concurso-uni.
safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Gabinete de 
Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Coopera-
ção Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, em https://www.gaspf.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China»; 

15.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M; 

15.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau (ETAPM) vigente;

15.4 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; 

15.5 Decreto-Lei n.º 63/85/M — regula o processo de aquisi-
ção de bens e serviços; 

15.6 Decreto-Lei n.º 74/99/M — Regime jurídico do contrato 
de empreitadas de obras públicas; 

15.7 Decreto-Lei n.º 79/85/M — Regulamento Geral da 
Construção Urbana; 

15.8 Decreto-Lei n.º 24/95/M — Regulamento de Segurança 
contra Incêndios; 

15.9 Regulamento Administrativo n.º 26/2004 — Regula-
mento de Segurança de Subestações e Postos de Transforma-
ção e Seccionamento; 

15.10 Regulamento Administrativo n.º 35/2011 — Procedi-
mento para a emissão de licença de exploração de instalações 
eléctricas; 

 15.11 Regulamento de segurança e instalação das interliga-
ções de energia solar fotovoltaica, aprovado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 20/2014; 

15.12 Lei n.º 1/2015 — Regime de qualificações nos domínios 
da construção urbana e do urbanismo; 

15.13 Regulamento Administrativo n.º 12/2015 — Regula-
mentação do regime de qualificações nos domínios da constru-
ção urbana e do urbanismo; 

15.14 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urbana; 

15.15 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos; 



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3603

15.16 2013

 

15.17  2019 1

v1. 2 N C E M 

1. 6 2 . 0 0 2 v1. 2 N C E M 

1.62.003 v1.2

NC E M C14-100 v1.2

NC E M C62-040 v1.2

NC EM C62-315 v1.2

NCEM C62-316 v1.2 NCEM 

C62-321 v1.2 NCEM C62-322

v1.2 NCEM C62-323

001 No.001

v1.2  

15.18 

15.19 

15.20 

16. 

2/2021 14/2009

12/2015

21/2021 14/2016

17. 

8/2005

18. 

 

15.16 Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e 
Operação dos Equipamentos de Elevadores, implementadas no 
1.º trimestre de 2013 e emitidas pela Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes; 

15.17 Especificação Técnica, publicada pela Companhia de 
Electricidade de Macau, S.A. em Janeiro de 2019, incluem: 
Caixas de Coluna (v1.2, n.º do documento: NCEM 1.62.002); 
Quadro de Colunas (v1.2, n.º do documento: NCEM 1.62.003); 
Condições Técnicas Gerais para Alimentação em Baixa Ten-
são das Instalações Eléctricas de Edifícios (v1.2, n.º do docu-
mento: NCEM C14-100); Portinhola (v1.2, n.º do documento: 
NCEM C62-040); Caixa para Transformador de Intensidade 
(v1.2, n.º do documento: NCEM C62-315); Compartimento 
para Transformador de Intensidade (v1.2, n.º do documento: 
NCEM C62-316); Armários de Contagem do Tipo Interior 
(v1.2, n.º do documento: NCEM C62-321); Pranchetas para 
Contagem Individual (v1.2, n.º do documento: NCEM C62-322); 
Armários de Contagem do Tipo Exterior (v1.2, n.º do docu-
mento: NCEM C62-323); Postos de Transformação em Pisos 
Superiores Aditamento ao Code of Practice CEM No. 001 (ou 
seja, Aditamento ao Code of Practice CEM No. 001 v1.2);

 15.18 Teoria de trabalho, projecto e conhecimentos de ma-
nutenção sobre sistemas de electricidade, de incêndio, eleva-
dor, de ar condicionado, de gás e de baixa tensão (incluindo os 
sistemas audiovisual geral, de videovigilância, de controlo de 
acesso e de telefone); 

15.19 Aplicação de conhecimentos básicos de hardware e 
software de computadores;

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), não sendo permitido o uso 
de quaisquer outros equipamentos electrónicos para além de 
calculadora; 

15.20 Manual de Instruções sobre a Manutenção de Sistemas 
de Água Canalizada nos Edifícios. 

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» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, e 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.

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: Mok Iun Lei, coordenadora do Gabinete.
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 $17,994.00

懲 教 管 理 局

名 單

 

1.º  ......................................................... 16.020

2.º  ......................................................... 15.947

3.º  ......................................................... 15.913

4.º  ......................................................... 15.820

5.º  ......................................................... 15.747

6.º  ......................................................... 15.677

7.º  ......................................................... 15.670

8.º  ......................................................... 15.660

9.º  ......................................................... 15.590 b

10.º  ......................................................... 15.590

11.º  ......................................................... 15.587

12.º  ......................................................... 15.530

Vogais efectivos: Wong Io Kuan, técnico superior assessor 
principal; e 

Sou Pui I, chefe funcional (DSSOPT).

Vogais suplentes: Lei San Fat, técnico superior assessor prin-
cipal (DSSOPT); e 

Sit Kit Man, técnico superior assessor principal.

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 8 de Fevereiro de 2022.

A Coordenadora do Gabinete, Mok Iun Lei.

(Custo desta publicação $ 17 994,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Lista

De classificação final dos candidatos ao concurso comum, de 
ingresso externo, de prestação de provas, aberto por despachos 
do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 26 de Setem-
bro de 2018 e 31 de Janeiro de 2019, cujo aviso de abertura foi 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro de 2019, para 
a admissão dos cinquenta e três candidatos do sexo masculino 
e vinte candidatos do sexo feminino considerados aptos e melhor 
classificados, à frequência do curso de formação e estágio. 
Após a conclusão do curso, os candidatos com aproveitamento 
preencherão, segundo a ordenação classificativa, os setenta e 
três lugares de guarda (cinquenta e três do sexo masculino e 
vinte do sexo feminino), 1.º escalão, da carreira do Corpo de 
Guardas Prisionais, do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços Correccionais, e dos que vierem a verificar-se nesta 
Direcção de Serviços, até ao termo da validade do concurso.

Candidatos aprovados:

Ordem Nome  Classificação
 final

Notas

1.º Choi Kuok Fong ..................................16,020

2.º Lam Chon In ........................................15,947

3.º Lou Weng Meng ..................................15,913

4.º Wong Wai Kin......................................15,820

5.º Chan Ka Kit .........................................15,747

6.º Ho Son Him .........................................15,677

7.º Lam Sio Fan .........................................15,670

8.º Sio Cheok Pan......................................15,660

9.º Lei Pui Ieng ..........................................15,590 (b)

10.º Ho Ka Seng ..........................................15,590

11.º Lam Hong Wai.....................................15,587

12.º Ho Ka Wai ............................................15,530
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13.º  ......................................................... 15.523

14.º  ......................................................... 15.507

15.º  ......................................................... 15.503

16.º  ......................................................... 15.483 b

17.º  ......................................................... 15.483

18.º  ......................................................... 15.463

19.º  ......................................................... 15.423

20.º  ......................................................... 15.420

21.º  ......................................................... 15.387 b

22.º  ......................................................... 15.387

23.º  ..................................................... 15.383

24.º  ......................................................... 15.363

25.º  ......................................................... 15.337

26.º  ......................................................... 15.293

27.º  ......................................................... 15.277

28.º  ......................................................... 15.207

29.º  ......................................................... 15.183

30.º  ......................................................... 15.160

31.º  ......................................................... 15.147

32.º  ......................................................... 15.140

33.º  ......................................................... 15.090

34.º  ......................................................... 15.083 b

35.º  ......................................................... 15.083

36.º  ......................................................... 15.077 a

37.º  ......................................................... 15.077

38.º  ......................................................... 15.057

39.º  ......................................................... 15.047

40.º  ......................................................... 15.017

41.º  ......................................................... 15.010

42.º  ......................................................... 15.007 b

43.º  ......................................................... 15.007

44.º  ......................................................... 14.980

45.º  ......................................................... 14.967

46.º  ......................................................... 14.960

47.º  ......................................................... 14.957

48.º  ......................................................... 14.953

49.º  ......................................................... 14.943

50.º  ......................................................... 14.937 a

51.º  ......................................................... 14.937

52.º  ......................................................... 14.927

53.º  ......................................................... 14.910

Ordem Nome  Classificação
 final

Notas

13.º Lei Weng Fu .........................................15,523

14.º Cheung Kin San...................................15,507

15.º Ng Wai Kit ............................................15,503

16.º Wong Weng Sam..................................15,483 (b)

17.º Kuan Hoi Leong ..................................15,483

18.º Che Man Hou ......................................15,463

19.º Leong Chi Hou ....................................15,423

20.º Sou Chi Cheng .....................................15,420

21.º Guan Lijun ...........................................15,387 (b)

22.º Mok Lek Wai .......................................15,387

23.º Ao Ieong Wai Chong ..........................15,383

24.º Leong Ieng Kit .....................................15,363

25.º Lei Hou Fai ..........................................15,337

26.º Lau Ian Man ........................................15,293

27.º Ng Man Wai .........................................15,277

28.º Tam Wai Man ......................................15,207

29.º Chan Chi Hou ......................................15,183

30.º Chong Chi Hou ....................................15,160

31.º Ho Ka Weng .........................................15,147

32.º Lai Chan Chon ....................................15,140

33.º Leong Weng San ..................................15,090

34.º Chao Chi Wai .......................................15,083 (b)

35.º Pun Wai Leong ....................................15,083

36.º Fong Un Chan ......................................15,077 (a)

37.º Xu Weng Kei ........................................15,077

38.º Cheang Ka Seng ..................................15,057

39.º Ng Meng Son ........................................15,047

40.º Lou Ka Leong ......................................15,017

41.º Leong Ka Weng ...................................15,010

42.º Chan Hou Ieng ....................................15,007 (b)

43.º Mak Man Si ..........................................15,007

44.º Kuong Wai Hou ...................................14,980

45.º Hun Weng Hou ....................................14,967

46.º Leong Chi On ......................................14,960

47.º Ng U San ...............................................14,957

48.º Leong Kin Keong ................................14,953

49.º Lam Kam San ......................................14,943

50.º Cheong Wai Wa ...................................14,937 (a)

51.º Lam Peng Hou .....................................14,937

52.º Fong Chi Fong .....................................14,927

53.º Kuok Chon In ......................................14,910
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54.º  ......................................................... 14.887

55.º  ......................................................... 14.860

56.º  ......................................................... 14.853

57.º  ..................................................... 14.837

58.º  ......................................................... 14.833

59.º  ......................................................... 14.810

60.º  ......................................................... 14.797

61.º  ......................................................... 14.777

62.º  ......................................................... 14.773

63.º  ......................................................... 14.767

64.º  ......................................................... 14.757

65.º  ......................................................... 14.747

66.º  ......................................................... 14.717

67.º  ......................................................... 14.683

68.º  ......................................................... 14.660

69.º  ......................................................... 14.653

70.º  ............................................................. 14.567

71.º  ......................................................... 14.427

72.º  ......................................................... 14.410

73.º  ......................................................... 14.140

a

b

23/2017 14/2016

 

 

   

 $6,773.00

Ordem Nome  Classificação
 final

Notas

54.º Ho Weng Ian ........................................14,887

55.º Chio Un In ...........................................14,860

56.º Chan Ka Pou ........................................14,853

57.º Ao Ieong Sio Fong ...............................14,837

58.º Ip Man Man .........................................14,833

59.º Wong Man I ..........................................14,810

60.º Leong Chou I .......................................14,797

61.º Lou Sio Fong ........................................14,777

62.º Lam Chi Long ......................................14,773

63.º Leong Cheng Lam ...............................14,767

64.º Fan Ka Mei ...........................................14,757

65.º Lao Ngai Kuan .....................................14,747

66.º Chao Wan Lon .....................................14,717

67.º Ma Kuong Meng ..................................14,683

68.º Lai Ka Chi ............................................14,660

69.º Ip Chi Leong ........................................14,653

70.º Sou Wai .................................................14,567

71.º Fong Kin Pan .......................................14,427

72.º Leong Ka Man .....................................14,410

73.º Leong Sin Wan ....................................14,140

Notas:

(a) Maiores habilitações académicas;

(b) Menor idade.

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», na redac-
ção do 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 publicação para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 7 de Fevereiro de 2022).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 26 de Janeiro de 
2022.

O Júri:

Presidente: Ip Lok Leong, subcomissário (chefia funcional).

Vogais efectivos: Chan Iok Lam, chefe; e

Chao Wai San, chefe, substituta, da Divisão de Organização, 
Planeamento e Apoio Jurídico.

(Custo desta publicação $ 6 773,00)
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通 告

14/2016

14/2009

12/2015

2022/I02/AP/TS

1. 

1.1. 

1.2. 

 

2. 

3. 

 

4. 

14/2009

 Avisos

Aviso do concurso de avaliação de competências             

profissionais ou funcionais comum

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 30 de Novembro de 2021, e nos termos do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», e da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», vi-
gentes, se encontra aberto o concurso de avaliação de compe-
tências profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área jurídica, da Direcção dos Serviços Correccio-
nais, e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Servi-
ços, na mesma forma de provimento, até ao termo da validade 
do concurso (Concurso n.º: 2022/I02/AP/TS):

1. Tipo de concurso e validade 

1.1. Trata-se de um concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de 
gestão uniformizada e consiste na avaliação das competências 
específicas necessárias ao exercício de funções de técnico su-
perior, área jurídica.

1.2. A validade do concurso é de dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final na página electrónica 
dos concursos da função pública, para o preenchimento do lu-
gar vago e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, 
na mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria 
e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional 

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área jurídica, tendo em vista a funda-
mentação de tomada de decisões; participação na concepção 
e elaboração de leis, regulamentos e outros actos normativos; 
participação em reuniões para análise de projectos ou progra-
mas; participação na concepção, redacção e implementação 
de projectos; proceder à adaptação de métodos e processos 
científico-técnicos; propostas de soluções com base em estudos 
e tratamento de dados; exercício de funções consultivas; super-
visão e coordenação de outros trabalhadores.

4. Vencimento, direitos e regalias 

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
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$300.00

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» vigente, e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida 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» vigente.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
em Direito pelo sistema oficial de ensino de Macau, ou mes-
trado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos 
integrados que não confira grau de licenciatura em Direito; ou 
licenciatura em Direito obtida no exterior, com matriz igual à 
do sistema oficial de ensino de Macau, ou mestrado ou douto-
ramento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que 
não confira grau de licenciatura em Direito; ou ainda licencia-
tura em Direito obtida no exterior, com matriz diferente do sis-
tema oficial de ensino de Macau, ou mestrado ou doutoramen-
to que corresponda a um ciclo de estudos integrados que não 
confira grau de licenciatura em Direito, e curso complementar 
de Direito de Macau, nos termos do artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 46/98/M, de 12 de Outubro, que preencham 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; ter 
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, 
até ao termo do prazo de apresentação de candidaturas (até ao 
dia 28 de Fevereiro de 2022) e se encontrem nas situações in-
dicadas 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» vigente.

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 (17 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 
2022);

7.2. A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por 
Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, acompanhado dos documentos comprovativos dos 
requisitos de candidatura, e o pagamento da taxa de candida-
tura no valor de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.
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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, tem de ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 
9,00 e as 17,45 horas, e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30 horas, 
sem interrupção à hora do almoço), no balcão de atendimen-
to do Centro de Informação e Atendimento da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, sito na Avenida 
da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau. O paga-
mento da taxa de candidatura deve ser efectuado no mesmo 
momento (Formas de pagamento: em numerário ou através 
das máquinas e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por 
UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile 
Banking do Banco da China, Tai Fung Pay, GuangfaPay, 
LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e Alipay; ou por 
cartão Macau Pass e Mpay).

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 electrónico 
para apresentação de candidaturas ao regime de gestão unifor-
mizada, disponibilizado através da plataforma electrónica uni-
formizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da pági-
na electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação 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 momento (através 
da plataforma de pagamento online da «GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

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 (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópia dos documentos comprovativos (e.g. 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar, habilitação profissional, etc.). 

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 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», vigente.
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8.3. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográ-
fico ou documento que comprova a situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, tendo tal facto de ser declarado na apresenta-
ção da candidatura. 

8.4. As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5. Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, 
ou os 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. Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, 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), 
b) e c) 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 processo de provimento.

9. Métodos de selecção 

9.1. São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, de-
senvolvendo-se em duas fases:

1.ª fase — prova escrita, com a duração de 3 horas, com ca-
rácter eliminatório;

2.ª fase — prova oral, com a duração de 30 minutos;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção; 

c) 3.º método de selecção — Análise curricular. 

9.2. O candidato que falte ou desista de qualquer prova é 
automaticamente excluído, sem prejuízo do disposto no n.º 11 do 
artigo 32.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos» vigente.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos exigíveis 
aos candidatos para o exercício das funções a que se candida-
tam.

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; 
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Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho das funções a que se candidatam, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a qualificação e 
experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 
profissional complementar.

11. Sistema de classificação

11.1.  Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-
lecção são classificados de 0 a 100. 

11.2.  Serão excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

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 = 70%, dos quais:

1.ª Fase: prova escrita (com carácter eliminatório) — repre-
senta 60% da prova de conhecimentos;

2.ª Fase: prova oral — representa 40% da prova de conheci-
mentos;

Entrevista de selecção = 20%;

Análise curricular = 10%.

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», vigente.

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as informações 
sobre o local, data e hora da realização das provas em função 
dos métodos de selecção nas diversas fases, a lista classificativa 
das provas de conhecimentos (prova escrita) e a lista classifi-
cativa final aprovada são afixados no Centro de Atendimento 
e Informação da Direcção dos Serviços Correccionais, sito na 
Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, 
e colocados na página electrónica dos concursos da função 
pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na pá-
gina electrónica da DSC, em http://www.dsc.gov.mo/.

15. Programa das provas 

15.1. Organização e sistema político da Região Administrati-
va Especial de Macau

15.1.1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Ma-
cau da República Popular da China;

15.1.2. Lei n.º 1/1999 (Lei de Reunificação);

15.1.3. Lei n.º 2/1999 (Lei de Bases da Orgânica do Governo);
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15.2.1. 57/99/M

15.2.2. 110/99/M
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15.3.3. 39/99/M

15.3.4. 55/99/M
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15.4. 

15.4.1. 

15.4.2. 8/2004

15.4.3. 8/2006

15.4.4. 14/2009

15.4.5. 15/2009

15.4.6. 2/2011

15.4.7. 12/2015

15.4.8. 31/2004

15.4.9. 26/2009

15.4.10. 14/2016

15.1.4. Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públi-
cos), vigente;

15.2. Direito Administrativo

15.2.1. Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, que apro-
va o Código do Procedimento Administrativo;

15.2.2. Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro, que 
aprova o Código de Processo Administrativo Contencioso;

15.3. Direito Penal e Civil

15.3.1. Decreto-Lei n.º 58/95/M, de 14 de Novembro, que 
aprova o Código Penal, vigente;

15.3.2. Decreto-Lei n.º 48/96/M, de 2 de Setembro, que apro-
va o Código de Processo Penal, vigente;

15.3.3. Decreto-Lei n.º 39/99/M, de 3 de Agosto, que aprova 
o Código Civil, vigente;

15.3.4. Decreto-Lei n.º 55/99/M, de 8 de Outubro, que aprova 
o Código de Processo Civil, vigente;

15.3.5.  Lei n.º 6/2006 (Lei da cooperação judiciária em ma-
téria penal);

15.4. Regime jurídico da Função Pública

15.4.1. Estatuto dos Trabalhadores da Administração Públi-
ca de Macau, vigente;

15.4.2. Lei n.º 8/2004 (Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública);

15.4.3. Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos), vigente;

15.4.4. Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos), vigente;

15.4.5. Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Esta-
tuto do Pessoal de Direcção e Chefia);

15.4.6. Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família), vigente;

15.4.7. Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), vigente;

15.4.8. Regulamento Administrativo n.º 31/2004 (Regime 
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública);

15.4.9. Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia);

15.4.10. Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), vigente;
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15.6.2. 60/94/M
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15.6.8. 31/2015
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15.6.11. 24/2001

15.6.12. 13/2005

15.6.13. 4/2018

15.5. Regime da contratação

15.5.1. Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro (Re-
gime das despesas com obras e aquisição de bens e serviços), 
vigente;

15.5.2. Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho (Regula o pro-
cesso de aquisição de bens e serviços);

15.5.3. Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro (Aprova o 
regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas);

15.6. Leis relativas à Direcção dos Serviços Correccionais

15.6.1. Decreto-Lei n.º 40/94/M, de 25 de Julho (Aprova o 
regime de execução das medidas privativas da liberdade);

15.6.2. Decreto-Lei n.º 60/94/M, de 5 de Dezembro (Aprova 
o Regime Disciplinar do Corpo de Guardas Prisionais de Ma-
cau);

15.6.3. Decreto-Lei n.º 86/99/M, de 22 de Novembro (Regula 
o regime de intervenção jurisdicional na execução da pena de 
prisão e da medida de segurança de internamento e respectivos 
efeitos);

15.6.4. Lei n.º 7/2006, vigente (Estatuto do Pessoal da Car-
reira do Corpo de Guardas Prisionais);

15.6.5. Lei n.º 2/2007 (Regime Tutelar Educativo dos Jovens 
Infractores);

15.6.6. Regulamento Administrativo n.º 3/2022 (Regime dos 
concursos e dos cursos de formação do pessoal do Corpo de 
Guardas Prisionais);

15.6.7. Regulamento Administrativo n.º 27/2015 (Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços Correccionais), vi-
gente;

15.6.8. Regulamento Administrativo n.º 31/2015 (Regime do 
Fundo Correccional);

15.6.9. Despacho n.º 8/GM/96, de 31 de Janeiro (Aprova o 
Regulamento de Estabelecimento Prisional de Coloane);

15.6.10. Decreto-Lei n.º 113/99/M, de 17 de Dezembro 
(Aprova o Acordo entre o Governo de Portugal e o Governo 
de Macau sobre a Transferência de Pessoas Condenadas);

15.6.11. Aviso do Chefe do Executivo n.º 24/2001 (Respeitante 
à continuação da aplicação na Região Administrativa Especial 
de Macau do Acordo sobre a Transferência de Pessoas Conde-
nadas, concluído entre o Governo de Portugal e o Governo de 
Macau, em Lisboa, em 7 de Dezembro de 1999);

15.6.12. Aviso do Chefe do Executivo n.º 13/2005 (Manda 
publicar o Acordo entre o Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau e o Governo da Região Administrativa Es-
pecial de Hong Kong sobre a Transferência de Pessoas Conde-
nadas);

15.6.13. Aviso do Chefe do Executivo n.º 4/2018 (Manda pu-
blicar o «Acordo entre a Região Administrativa Especial de 
Macau da República Popular da China e a Mongólia sobre a 
Transferência de Pessoas Condenadas», feito em Macau, em 15 
de Dezembro de 2017);
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  Ana Sofia Dias Pedro

15.6.14. Aviso do Chefe do Executivo n.º 39/2018 (Manda 
publicar o Acordo entre a Região Administrativa Especial de 
Macau da República Popular da China e a República Federal 
da Nigéria sobre a Transferência de Pessoas Condenadas, feito 
em Macau, em 1 de Junho de 2018);

15.7. Delegação e subdelegação de competências

15.7.1. Ordem Executiva n.º 182/2019 (Delega competências 
executivas do Chefe do Executivo no Secretário para a Segu-
rança), vigente;

15.7.2. Despacho do Secretário para a Segurança n.º 193/2019 
(Subdelega competências no director da Direcção dos Serviços 
Correccionais);

15.7.3. Despacho n.º 00176-DP/DSC/2020, publicado no Bo-
letim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 35, II Série, de 26 de Agosto de 2020 (Delegação e subdele-
gação de competências no subdirector da Direcção dos Servi-
ços Correccionais);

15.8. Outros

15.8.1. Lei n.º 9/2002 (Lei de Bases da Segurança Interna da 
Região Administrativa Especial de Macau), vigente;

15.8.2. Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais);

15.8.3. Despacho do Chefe do Executivo n.º 160/2019 (Regu-
lamenta novamente a Comissão de Fiscalização da Disciplina 
das Forças e Serviços de Segurança de Macau, criada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 14/2005).

Durante a realização da prova de conhecimentos, os candi-
datos podem apenas consultar a legislação referida no progra-
ma do aviso (na sua versão original, sem outro apontamento 
escrito ou não textual ou qualquer anotação). Não podem 
consultar outros livros ou materiais informativos, nem podem 
utilizar aparelhos electrónicos.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos) vigente, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos) vigente, e do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos) vigente.

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: Chao Wai San, chefe, substituta, da Divisão de 
Organização, Planeamento e Apoio Jurídico.

Vogais efectivos: Noel Alberto de Jesus, técnico superior as-
sessor (chefia funcional); e

Ana Sofia Dias Pedro, técnica-especializada na área jurídica.



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3615

  

 况

 $20,316.00

14/2016

14/2009

12/2015

2022/I01/AP/TDTR

1. 

1.1. 

1.2. 

 

2. 

説

Vogais suplentes: Fan Ka Man, subcomissário (chefia funcio-
nal, substituto); e

Cheong Keng On, técnico superior assessor principal.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 10 de Fevereiro de 
2022.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 20 316,00)

Aviso do concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais comum

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 30 de Novembro de 2021, e nos termos do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», e da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», vi-
gentes, se encontra aberto o concurso de avaliação de compe-
tências profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de 
intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de in-
térprete-tradutor, nas línguas chinesa e portuguesa, da Direc-
ção dos Serviços Correccionais, e dos que vierem a verificar-se 
nesta Direcção de Serviços, na mesma forma de provimento, 
até ao termo da validade do concurso (Concurso n.º: 2022/I01/ 
/AP/TDTR):

1. Tipo de concurso e validade

1.1. Trata-se de um concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de 
gestão uniformizada e consiste na avaliação das competências 
específicas necessárias ao exercício de funções de intérprete-
-tradutor, nas línguas chinesa e portuguesa.

1.2. A validade do concurso é de dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final na página electrónica 
dos concursos da função pública, para o preenchimento do 
lugar vago e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, 
na mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria 
e área funcional.

2. Conteúdo funcional

Ao intérprete-tradutor compete efectuar a tradução de tex-
tos escritos de chinês para português e vice-versa, procurando 
respeitar o conteúdo e a forma dos mesmos; fazer a interpreta-
ção consecutiva ou simultânea de intervenções orais de chinês 
para português e vice-versa, procurando respeitar o sentido 
exacto do que é dito pelos intervenientes; prestar serviços de 
peritagem oficial em documentos escritos em qualquer das 
duas línguas (chinês/português); executar os trabalhos desig-
nados de tradução e interpretação (chinês/português) em áreas 
especializadas.
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3. Vencimento, direitos e regalias 

O intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo 
índice de vencimento 440, constante do Mapa 7 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» vigente, e usufrui dos direitos e regalias pre-
vistos no regime geral da Função Pública.

4. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida 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» vigente.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que correspon-
da a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de 
licenciatura, em tradução e interpretação em línguas chinesa e 
portuguesa ou em línguas chinesa ou portuguesa, ou em qual-
quer outra área e com aproveitamento no curso de formação — 
Programa de Aprendizagem de Tradução e Interpretação das 
Línguas Chinesa e Portuguesa, 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; ter maioridade; 
capacidade profissional, aptidão física e mental, até ao termo 
do prazo de apresentação de candidaturas (até ao dia 28 de 
Fevereiro 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» vigente.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1. 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 (17 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 
2022);

6.2. A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos de 
candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor de 
$300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

6.2.1. Em suporte de papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
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candidato, tem de ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 
9,00 e as 17,45 horas, e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30 horas, 
sem interrupção à hora do almoço), no balcão de atendimen-
to do Centro de Informação e Atendimento da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, sito na Avenida 
da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau. O paga-
mento da taxa de candidatura deve ser efectuado no mesmo 
momento (Formas de pagamento: em numerário ou através 
das máquinas e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por 
UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile 
Banking do Banco da China, Tai Fung Pay, GuangfaPay, 
LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e Alipay; ou por 
cartão Macau Pass e Mpay).

6.2.2. 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 
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 
momento (através da plataforma de pagamento online da 
«GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

7. Documentos a apresentar na candidatura 

7.1. 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 (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópia dos documentos comprovativos (e.g. 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar, habilitação profissional, etc.). 

7.2. 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 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», vigente.
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7.3. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1, e o registo biográ-
fico ou documento que comprova a situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, tendo tal facto ser declarado na apresentação 
da candidatura. 

7.4. As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 e dos documentos referidos no 
ponto 7.2 podem ser simples ou autenticadas.

7.5. Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1, 
ou os documentos referidos no ponto 7.2 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.

7.6. Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

7.7. Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 7.1 e no ponto 7.2, deve entregar os originais 
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 
prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 
do processo de provimento.

8. Métodos de selecção 

8.1. São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, de-
senvolvendo-se em duas fases:

1.ª fase — prova escrita, com a duração de 3 horas, com ca-
rácter eliminatório;

2.ª fase — prova oral, com a duração de 30 minutos;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção; 

c) 3.º método de selecção — Análise curricular. 

8.2. O candidato que falte ou desista de qualquer prova é 
automaticamente excluído, sem prejuízo do disposto no n.º 11 do 
artigo 32.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos» vigente.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos exigíveis 
aos candidatos para o exercício das funções a que se candidatam.

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; 
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Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho das funções a que se candidatam, ponde-
rando a habilitação académica e profissional, a qualificação e 
experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação 
profissional complementar.

10. Sistema de classificação

10.1. Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-
lecção são classificados de 0 a 100. 

10.2. Serão excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma: 

Provas de conhecimentos = 70%, dos quais:

1.ª Fase: prova escrita (com carácter eliminatório) — repre-
senta 60% da prova de conhecimentos;

2.ª Fase: prova oral — representa 40% da prova de conheci-
mentos;

Entrevista de selecção = 20%;

Análise curricular = 10%.

12. 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», vigente.

13. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as informações 
sobre o local, data e hora da realização das provas em função 
dos métodos de selecção nas diversas fases, a lista classificativa 
das provas de conhecimentos (prova escrita) e a lista classifi-
cativa final aprovada são afixados no Centro de Atendimento 
e Informação da Direcção dos Serviços Correccionais, sito na 
Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau, 
e colocados na página electrónica dos concursos da função 
pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na pá-
gina electrónica da DSC, em http://www.dsc.gov.mo/.

14. Programa das provas 

14.1. Tradução de chinês para português e vice-versa, redac-
ção de textos e capacidade de comunicação oral nas línguas 
chinesa e portuguesa;

14.2. Tradução e interpretação de matérias de Administra-
ção Pública da Região Administrativa Especial de Macau, ac-
tualidades nacionais e internacionais e conhecimentos gerais;

14.3. Lei Básica da Região Administrativa Especial de 
Macau da República Popular da China;
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14.4. Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, que aprova 
o Código do Procedimento Administrativo;

14.5. Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

14.6. Regulamento Administrativo n.º 27/2015 (Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços Correccionais) vi-
gente;

14.7. Lei n.º 7/2006, vigente (Estatuto do Pessoal da Carreira 
do Corpo de Guardas Prisionais);

14.8. Lei n.º 2/2007 (Regime Tutelar Educativo dos Jovens 
Infractores).

Durante a realização da prova de conhecimentos (prova 
escrita), os candidatos podem apenas consultar a legislação 
referida no programa do aviso e utilizar dicionários chinês-
-português/português chinês em papel, na sua versão original, 
sem outro apontamento escrito ou não textual ou qualquer 
anotação. Não podem consultar outros livros ou materiais in-
formativos, nem podem utilizar aparelhos electrónicos.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos) vigente, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos) vigente, e do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos) vigente.

16. 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). 

17. Composição do Júri

Presidente: Chao Wai San, chefe, substituta, da Divisão de 
Organização, Planeamento e Apoio Jurídico da Direcção dos 
Serviços Correccionais.

Vogais efectivos: David Ritchie, intérprete-tradutor assessor 
da Direcção dos Serviços Correccionais; e

Jessica da Silva Manhão, intérprete-tradutora assessora da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.

Vogais suplentes: Lam Soi Piu, intérprete-tradutor assessor 
da Direcção dos Serviços Correccionais; e

Wu Chon Kit, intérprete-tradutora chefe da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 10 de Fevereiro de 
2022.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 14 451,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, 

na Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 

Macau, para auxiliar, 5.º escalão, área de cozinheiro

(Concurso n.º 01-AUX-2021)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três 
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de auxiliar, 5.º escalão, da carreira de auxiliar, área de 
cozinheiro, da Direcção dos Serviços das Forças de Seguran-
ça de Macau, 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 24, II 
Série, de 16 de Junho de 2021:

Candidato aprovado:

N.º do 
cand.

 Nome Classificação
final

1 Ao Ieong Lao Fong 1530XXXX ..................... 57,13

Candidato excluído:

N.º do 
cand.

 Nome Nota

3 Tam Kam Chan 5133XXXX (a)

Observação:

(a) Por ter faltado à entrevista de selecção, nos termos do 
n.º 10 do art igo 31.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor re-
curso para a entidade que autorizou a abertura do concurso, 
no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à data da 
publicação da presente lista no Boletim Oficial da RAEM. 

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 4 de Fevereiro de 2022).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 27 de Janeiro de 2022.

O Júri:

Presidente: Wong Chong Seng, chefe assistente do Corpo de 
Bombeiros.

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

名 單

01-AUX-2021

 

1 1530XXXX .................................. 57.13

 

3 5133XXXX a

a 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016
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 $1,020.00

Vogais: Fan Pou Lam, subinspector alfandegário dos Servi-
ços de Alfândega; e

Lou Wai Kin, operário qualificado.

(Custo desta publicação $ 2 798,00)

Anúncio

Faz-se saber que, por despacho do Secretário para a Segu-
ranca, de 9 de Fevereiro de 2022, se anexaram ao processo do 
concurso público para a aquisição de «Serviço de transmissão 
de informações do sistema de previsão da chegada dos visitantes 
por via aérea», publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 26 de Janeiro de 
2022, os esclarecimentos prestados pela entidade que realiza o 
concurso, relacionados com as pertinentes questões recebidas.

A consulta dos esclarecimentos pode ser feita no Departa-
mento de Administração da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, em 
Macau, durante o horário de expediente, ou mediante a página 
electrónica desta Direcção de Serviços (http://www.fsm.gov.
mo/dsfsm).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 9 de Fevereiro de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Che Chio requerido os subsídios 
por morte, de funeral, de férias, de Natal e outras compensa-
ções pecuniárias, por falecimento da sua cônjuge Leong Lai 
Cheng, que foi adjunta-técnica principal, 1.º escalão, desta Di-
recção de Serviços, devem todos os que se julgam com direito 
à percepção dos subsídios e compensações acima referidos, 
requerer a esta Direcção de Serviços, no prazo de trinta dias 
a contar da data da publicação do presente édito no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a fim de 
deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, 
será resolvida a pretensão do requerente, findo que seja esse 
prazo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 31 de Janeiro de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)
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INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Concurso Público n.º 0002/IC-CCM/CP/2021

Prestação de serviços de manutenção e reparação do ar 

condicionado, electricidade, instalações e equipamentos do 

Complexo do Centro Cultural de Macau

Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/   
/M, de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho da 
Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
de 30 de Dezembro de 2021, o Instituto Cultural procede, em 
representação da entidade adjudicante, à abertura do concurso 
público para adjudicação da prestação de serviços de manuten-
ção e reparação do ar condicionado, electricidade, instalações 
e equipamentos do Complexo do Centro Cultural de Macau.

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural. 

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de manutenção e reparação do ar condicionado, electricidade, 
instalações e equipamentos do Complexo do Centro Cultural 
de Macau, sob alçada do Instituto Cultural.

5. Locais de realização da prestação dos serviços: Complexo 
do Centro Cultural de Macau.

6. Duração da prestação de serviços: dois anos, de 1 de Julho 
de 2022 até 30 de Junho de 2024.

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de noventa (90) dias a contar da data da respectiva 
abertura, prorrogável, nos termos previstos no artigo 36.º do 
Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de $390 000,00 
(trezentas e noventa mil patacas), deverá ser prestada mediante 
depósito em numerário ou através de garantia bancária a favor 
do Instituto Cultural do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau.

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a 4% 
do valor total de adjudicação.

11. Preço base: não definido.

12. Condições de admissão: os concorrentes devem estar 
inscritos na Direcção dos Serviços de Finanças e na Conserva-
tória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, para a prestação de serviços a 
que se refere o presente concurso.

13. Local, data e hora limite para entrega das propostas: 

 Local: no edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau. 
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 Data e hora: as propostas devem ser entregues até às 17,00 
horas do dia 14 de Março de 2022.

14. Sessão de esclarecimento e visita aos locais: 

A sessão de esclarecimentos terá lugar na sala de Conferên-
cias do CCM, na Avenida Xian Xing Hai s/n, Nape, pelas 10,00 
horas do 23 de Fevereiro de 2022, realizando-se a seguir a visita 
dos interessados aos locais onde será executada a prestação de 
serviços.

 Os interessados devem contactar o Instituto Cultural através 
do telefone 8797-7503 para participação na sessão de esclare-
cimentos, antes das 17,45 horas do dia 22 de Fevereiro de 2022. 
Cada empresa só pode fazer-se representar, no máximo por 
três pessoas.

15. Local, data e hora do acto público de abertura de propos-
tas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data e hora: 16 de Março de 2022, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para esclare-
cimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados a concurso, podendo reclamar das deliberações da 
comissão de acordo com o disposto nos artigos 27.º e seguintes 
do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os concorrentes poderão fazer-se representar por procura-
dor, devendo este, apresentar procuração reconhecida que lhe 
confira poderes para o efeito, elaborada em conformidade com 
o modelo constante do Anexo X do programa do concurso, ou 
outro documento equivalente.

16. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços públi-
cos da Região Administrativa Especial de Macau, por motivos 
de tufão ou outras razões de força maior, a data prevista para 
a sessão de esclarecimento, para a visita aos locais, o termo 
do prazo para entrega das propostas ou a data e hora previstas 
para o acto público do concurso serão adiados para o primeiro 
dia útil seguinte, à mesma hora.

17. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
a obtenção de cópia do processo: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para a entrega de propostas.

Horas: Durante as horas de expediente, das 9,00 horas às 
13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, de segunda a sex-
ta-feira.

Para cópias do processo podem ser obtidas mediante o pa-
gamento de duzentas patacas ($200,00) por cópia, ou gratui-
tamente através da página electrónica do Instituto Cultural, 
http://www.icm.gov.mo.
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 $1,734.00

 Quaisquer alterações ou novas informações serão comu-
nicadas através da internet na página electrónica do Instituto 
Cultural (http://www.icm.gov.mo).

18. Critérios de apreciação e factores de ponderação

Critérios de apreciação Factores de ponderação

Preço 60%

Experiência da empresa 20%

Trabalhadores e plano de 
trabalhos 20%

Instituto Cultural, aos 10 de Fevereiro de 2022.

A Presidente do Instituto, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 5 708,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. do Concurso n.º 00921/02-MA.AP)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
vago do quadro do pessoal, e de um lugar vago de contrato admi-
nistrativo de provimento, de médico assistente, 1.º escalão, área 
funcional hospitalar (anatomia patológica), da carreira médica 
dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 39, II 
Série, de 29 de Setembro de 2021:

Candidato aprovado:

 Nome  valores

Chio Chan Fong .................................................................. 8,93

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Pro-
cedimento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode 
interpor recurso contencioso da presente lista de classificação 
final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.

(Aprovada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Fevereiro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 21 de Janeiro de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr.ª Wong Sio In, médica consultora de anatomia 
patológica.

Vogais efectivas: Dr.ª Hlaing Thazin, médica assistente de 
anatomia patológica; e

 Dr.ª Hung Huang Feng, médica assistente de anatomia pato-
lógica.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)
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Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 01421/04-TS)

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», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser 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 destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da prova 
de conhecimentos dos candidatos ao concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de 
gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago 
de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
técnico superior, área de arquitectura, do quadro do pessoal 
dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes 
Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 26, II Série, de 30 de Junho de 2021. 

Serviços de Saúde, aos 8 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Concurso Público n.º 5/P/22

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Fevereiro de 
2022, se encontra aberto o concurso público para «Prestação 
de Serviços de Aluguer do Terminal para Uso do Sistema 
de Vales de Saúde Electrónicos aos Serviços de Saúde», cujo 
programa do concurso e o caderno de encargos se encontram 
à disposição dos interessados desde o dia 16 de Fevereiro 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 $ 42,00 (quarenta e duas patacas), a 
título de custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: 
Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde, que se situa no 
r/c do Edifício do Centro Hospitalar Conde de São Januário) 
ou ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela 
internet na página electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

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 9 de Março de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 10 de Março 
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.
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A admissão a concurso depende da prestação de uma caução 
provisória no valor de $ 104 000,00 (cento e quatro mil patacas) 
a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerá-
rio ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou 
através de garantia bancária/seguro-caução de valor equivalen-
te.

Serviços de Saúde, aos 10 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 1/P/22 para a «Con-
cepção e execução de obras de remodelação da sala de Sistema 
de Osmose Inversa do Complexo de Cuidados de Saúde das 
Ilhas, bem como fornecimento e instalação de equipamentos», 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 2, II Série, de 12 de Janeiro de 2022, foram 
prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2.º do pro-
grama do concurso público, e foi feita aclaração complementar 
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. 

Serviços de Saúde, aos 10 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 952,00)

Avisos

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Hema/2022)

Por despacho do signatário, de 26 de Janeiro de 2022, são 
nomeados os membros do júri para a realização do exame de 
avaliação final de graduação em Hematologia/Imuno-hemote-
rapia das Dr.ª Lei Ka Lai e Dr.ª Lam Man Cheng (conforme o 
n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Administrativo n.º 45/2021 
e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Tavares Lopes, David, chefe de serviço de 
hematologia.

Vogais efectivos: Dr.ª Yung Ka Hung, médica consultora de 
hematologia; e

Dr. Wong Lap Cheng, médico consultor de hematologia.
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Vogais suplentes: Dr. Yu, Ming-Sheng, chefe de serviço de 
hematologia; e

Dr. Fung Siu Ming, médico consultor de hematologia.

Métodos da 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 referi-
das 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, prática 
e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 11 e 12 de Março de 2022.

Local da prova: sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Hematologia do Centro Hospitalar Conde 
de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora da prova e observações: o horário da prova e as observa-
ções 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 dispo-
nível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 7 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 561,00)

(Ref. do Concurso n.º 01321/04-TS)

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de engenharia de refrigera-
ção e de ar condicionado, do quadro do pessoal dos Serviços 
de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 26, II Série, de 30 de Junho de 2021, a prova de conheci-
mentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e será realiza-
da no dia  6 de Março de 2022, às 9,30 horas, no seguinte local:

— Centro de Saúde da Areia Preta (Hac Sa Wan) de Macau, 
3.º andar, Sala de Conferências, sita na Rua Central da Areia 
Preta, Lote de Terra 18, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 
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realização da prova escrita, bem como outras informações de 
interesse dos candidatos, encontram-se afixadas na  Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Con-
de de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
Macau, podendo ser consultadas no local indicado, dentro do 
horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 
horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como na pági-
na electrónica dos Serviços de Saúde, em http://www.ssm.gov.
mo/, e na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.
gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 10 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Aviso

Despacho n.º 1/ISAF/2022

1. Nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 30/95/M, de 
10 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 19 de 
Julho, e pelo Regulamento Administrativo n.º 35/2021, a Co-
missão Consultiva para a Publicidade de Medicamentos passa 
a ter a seguinte composição:

Presidente: Ng Kuok Leong, o vice-presidente do ISAF.

Vogais: Chefe do Departamento de Registo do ISAF;

Lok Mei Kun, médico dos Serviços de Saúde, ou, em sua 
substituição, Ng Sio Fan;

Leong Pek San, representante do Conselho de Consumido-
res, ou, em sua substituição, Ao Weng Tong; e

Kong Sui Ling, representante da Associação de Comercian-
tes de Medicamentos de Macau, ou, em sua substituição, Chan 
Ka Keong; e

Kuan Su Kun, representante da Associação de Medicamen-
tos Chineses, ou, em sua substituição, Wong Kin Wa.

2. É revogado o Despacho n.º 14/SS/2021, de 25 de Junho de 
2021, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 27, II Série, de 7 de Julho de 2021.

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 10 de Fevereiro de 2022.

O Presidente do ISAF, Choi Peng Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)
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公 告
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INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Concurso Público n.º 1/EO-CP/2022

Empreitada da obra de remodelação das instalações 

do Centro Integrado de Serviços Diurnos para Pessoas 

Portadoras de Deficiência, no r/c e 3.º andar DR/C 

do Edifício Cheng Tou da Ilha Verde

1. Entidade que põe a obra a concurso: Instituto de Acção 
Social (IAS).

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Avenida do Conselheiro Borja, 
Bacia Norte do Patane, Lotes L4 e L5, habitação económica 
«Edifício Cheng Tou», r/c e 3.º andar DR/C.

4. Objecto da empreitada: obra de remodelação no local de 
execução da obra.

5. Prazo máximo de execução: 210 dias (dias corridos).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de 90 dias, a contar da data do acto público de 
abertura das propostas, prorrogável, nos termos previstos no 
programa do concurso.

7. Tipo de empreitada: por série de preços.

8. Caução provisória: trezentas e trinta mil patacas ($330 000,00), 
a prestar mediante depósito em dinheiro, ou através de garantia 
bancária ou seguro-caução, nos termos da legislação ac-
tualmente em vigor (é considerada prestada a caução provisória 
aquando da emissão da prova pela Equipa de Contabilidade e 
Tesouraria do IAS).

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, em reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: 

São admitidas como concorrentes as entidades inscritas na 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 
(DSSOPT) para execução de obras, bem como as que à data do 
acto público de abertura das propostas tenham requerido a sua 
inscrição ou renovação, sendo, neste último caso, a admissão 
condicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou reno-
vação.

12. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 
IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau. 

Data e hora limite: 22 de Março de 2022, terça-feira, até às 
12,00 horas.
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 $4,960.00

13. Local, data e hora do acto público de abertura das pro-
postas:

Local: Sala de Reuniões do IAS, sita na Rua de Jorge Álvares, 
n.os 10-24, Edf. San Pou, 1.º andar, Macau. 

Data e hora: 23 de Março de 2022, quarta-feira, pelas 9,30 
horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 
Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

14. No caso de encerramento dos serviços públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
ou por motivo de força maior, a data limite para a entrega de 
propostas será adiada para o primeiro dia útil a seguir, man-
tendo-se a hora. A realização do acto público de abertura das 
propostas será adiada para o primeiro dia útil após o termo do 
prazo para entrega de propostas.

15. Local, data e hora para exame do processo e preço para a 
obtenção da cópia:

Local: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 
IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau.

Data: desde a data da publicação do presente anúncio até à 
data e hora limite para a entrega das propostas.

Hora: durante o horário de expediente do local referido.

Preço: mil patacas ($1 000,00) a pagar na Divisão Admi-
nistrativa e de Recursos Humanos do IAS pela aquisição do 
exemplar, em disco compacto, do processo do concurso.

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço da obra: 65%; 

— Prazo de execução: 15%;

— Experiência em execução de obras: 15%;

— Registo sobre a situação de segurança e saúde ocupacio-
nal: 5%.

A presente empreitada da obra será adjudicada para o con-
corrente que obtenha a maior pontuação. Em caso de igualda-
de na pontuação dar-se-á preferência à proposta de preço mais 
baixo.

17. Junção de esclarecimentos: os concorrentes deverão com-
parecer na Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 
IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, a partir de 16 
de Fevereiro de 2022 até à data limite para a entrega das pro-
postas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos 
adicionais.

Instituto de Acção Social, aos 27 de Janeiro de 2022.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 4 960,00)
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社 會 保 障 基 金

公 告
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 $1,417.00
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FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncios

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, no qua-
dro informativo da sede do Fundo de Segurança Social (FSS), 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 249-263, Edf. 
China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, podendo ser consultada, 
dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 
9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 
13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica do FSS (http://www.fss.gov.mo/) e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.
gov.mo/), a lista provisória dos candidatos ao concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de administração pública, em regime 
de contrato administrativo de provimento, do Fundo de Segu-
rança Social, 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 20, II 
Série, de 20 de Maio de 2021. 

Fundo de Segurança Social, aos 10 de Fevereiro de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.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 quadro informativo da sede do Fundo de Segurança Social 
(FSS), sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 249-263, 
Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, podendo ser con-
sultada, dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-
-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira 
das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizada 
na página electrónica do FSS (http://www.fss.gov.mo/) e da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
(http://www.safp.gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao 
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcio-
nais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preen-
chimento de quatro lugares de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-
-administrativo com atendimento ao público, em regime de 
contrato administrativo de provimento, do Fundo de Segu-
rança Social, 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 53, II 
Série, de 30 de Dezembro de 2020. 
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Fundo de Segurança Social, aos 10 de Fevereiro de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 371,00)

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Avisos

Despacho n.º 003/DESP/CA/2022

Usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 40/2021 (Organização e fun-
cionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), e pelo 
n.º 2 da Deliberação n.º 026/DELIB/CA/2022 do Conselho de 
Administração, determino:

1. São delegadas e subdelegadas no membro do Conselho de 
Administração, Wong Keng Chao, as seguintes competências 
próprias e delegadas: 

1) Dirigir e coordenar a Divisão Administrativa e Financeira 
e a Divisão de Apoio Geral; 

2) Exercer no âmbito das subunidades mencionadas na alí-
nea anterior, as seguintes competências:

(1) Aprovar, anualmente, o mapa de férias dos relativos tra-
balhadores;

(2) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias dos relativos trabalhadores, até ao limite legal-
mente previsto;

(3) Autorizar o gozo de férias, e decidir sobre pedidos da 
respectiva alteração e antecipação, bem como a justificação das 
faltas dos relativos trabalhadores;

(4) Homologar as avaliações do desempenho dos relativos 
trabalhadores, salvo as do pessoal de chefia;

(5) Determinar deslocações dos relativos trabalhadores, de 
que resulte direito à percepção de ajudas de custo por um dia;

(6) Autorizar a participação dos relativos trabalhadores em 
congressos, seminários, colóquios, palestras e outras activida-
des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau.

3) Assinar os contratos administrativos de provimento;

4) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 
provimento;

5) Assinar os diplomas de contagem e liquidação de tempo 
de serviço prestado pelos trabalhadores;

6) Autorizar a apresentação de trabalhadores e seus familia-
res às Juntas Médicas que funcionem no âmbito dos Serviços 
de Saúde;

 

 $1,371.00

文 化 發 展 基 金

通 告
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87/89/M

2/2011

8/2006

7) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e de sub-
sídios 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 antigui-
dade e dos subsídios de residência e de família) ou nos contratos 
e a atribuição do prémio de tempo de contribuição previsto no 
Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, 
estabelecido na Lei n.º 8/2006, aos trabalhadores do Fundo de 
Desenvolvimento da Cultura, nos termos legais;

8) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-
tratos com o Fundo de Desenvolvimento da Cultura ou com a 
Região Administrativa Especial de Macau;

9) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no Fundo de Desenvolvimento 
da Cultura, com exclusão dos excepcionados por lei;

10) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito de atribuições da Divisão Administrativa e Financeira 
e da Divisão de Apoio Geral;

11) Autorizar as despesas relativas à realização de obras e 
aquisição de bens e serviços, até ao montante de $ 100 000,00 
(cem mil patacas), sendo este valor reduzido a metade quando 
tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato 
escrito; 

12) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea an-
terior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 
ao funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, 
como sejam os de arrendamento de instalações e aluguer de 
bens móveis, pagamento de electricidade e água, serviços de 
limpeza, serviços de segurança, despesas de condomínio ou 
outras da mesma natureza; 

13) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$ 5 000,00 (cinco mil patacas);

14) Autorizar o processamento, liquidação e pagamento das 
despesas que hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento 
privativo do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, verifica-
dos os pressupostos de legalidade, cabimentação e autorização 
pela entidade competente;

15) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

16) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos 
ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura, que forem julgados 
incapazes para o serviço;

17) Autorizar a restituição de quantias indevidamente cobra-
das;

18) Aceitar e restituir os montantes depositados como cau-
ção, cancelar garantias bancárias e extinguir seguros-caução, 
bem como restituir quantias retidas como garantia ou a qual-
quer outro título apresentadas em processos de obras ou aqui-
sição de bens e serviços.

2. As presentes subdelegações de competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.



N.º 7 — 16-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3635

 

$5,516.00

004/DESP/CA/2022  

40/2021

026/DELI B/CA/2022

1

2

3

4

5

6

3. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas, cabe recurso hierárquico necessário.

4. A subdelegada poderá subdelegar no pessoal de chefia das 
subunidades respectivas, as competências que julgue adequa-
das ao bom funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da 
Cultura.

5. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 1 de 
Janeiro de 2022.

6. Sem prejuízo dos dispostos acima mencionados, o presen-
te despacho produz efeitos desde a data da sua publicação. 

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 10 de Fevereiro 
de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Cheong Kin 
Hong.

(Custo desta publicação $ 5 516,00)

Despacho n.º 004/DESP/CA/2022

Usando da faculdade conferida pelo n.º 2 do artigo 18.º do 
Regulamento Administrativo n.º 40/2021 (Organização e fun-
cionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), e pelo 
n.º 2 da Deliberação n.º 026/DELIB/CA/2022 do Conselho de 
Administração, determino:

1. São delegadas e subdelegadas no membro do Conselho de 
Administração, Chan Ka Io, as seguintes competências pró-
prias e delegadas: 

1) Dirigir e coordenar o Departamento de Apoio Financeiro 
a Actividades e Projectos; 

2) Exercer no âmbito da subunidade mencionada na alínea 
anterior, as seguintes competências:

(1) Aprovar, anualmente, o mapa de férias dos relativos tra-
balhadores;

(2) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias dos relativos trabalhadores, até ao limite legal-
mente previsto;

(3) Autorizar o gozo de férias, e decidir sobre pedidos da 
respectiva alteração e antecipação, bem como a justificação das 
faltas dos relativos trabalhadores;

(4) Homologar as avaliações do desempenho dos relativos 
trabalhadores, salvo as do pessoal de chefia;

(5) Determinar deslocações dos relativos trabalhadores, de 
que resulte direito à percepção de ajudas de custo por um dia;

(6) Autorizar a participação dos relativos trabalhadores em 
congressos, seminários, colóquios, palestras e outras activida-
des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau.

3) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito de atribuições do Departamento de Apoio Financeiro 
a Actividades e Projectos;
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4) Autorizar as despesas relativas à realização de obras e 
aquisição de bens e serviços, até ao montante de $ 100 000,00 
(cem mil patacas), sendo este valor reduzido a metade quando 
tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de contrato 
escrito; 

5) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$ 5 000,00 (cinco mil patacas);

2. As presentes subdelegações de competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas, cabe recurso hierárquico necessário.

4. O subdelegado poderá subdelegar no pessoal de chefia das 
subunidades respectivas, as competências que julgue adequa-
das ao bom funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da 
Cultura.

5. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 19 de 
Janeiro de 2022.

6. Sem prejuízo dos dispostos acima mencionados, o presen-
te despacho produz efeitos desde a data da sua publicação. 

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 10 de Fevereiro 
de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Cheong Kin 
Hong.

(Custo desta publicação $ 2 992,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Avisos

Despacho n.º 03/SOTDIR/2022

Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei 
n.º 15/2009, nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009 e no uso da faculdade conferida pelo n.º 3 
do Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas n.º 2/2022, determino:

1. São subdelegadas no subdirector, Lai Weng Leong, ou em 
quem o substitua nas suas ausências ou impedimentos, as se-
guintes competências:

1) Autorizar despesas com a aquisição de bens e serviços por 
força das dotações inscritas no capítulo da tabela de despesas 
do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau 
relativo à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes, adiante designada por DSSOPT, até ao montante 
de $500 000,00 (quinhentas mil patacas), sendo este valor redu-
zido a metade quando tenha sido dispensada a consulta;

2) Aceitar e restituir os montantes depositados como caução, 
cancelar garantias bancárias e extinguir seguros-caução, no 
âmbito da competência subdelegada nos termos da alínea ante-
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rior, bem como restituir as quantias retidas como garantia ou a 
qualquer outro título apresentadas em processos de aquisição 
de bens e serviços, incluindo as custeadas por verbas incluídas 
no PIDDA;

3) Praticar os actos referidos na alínea 28) do n.º 1 do Des-
pacho do Secretário para os Transporte e Obras Públicas 
n.º 2/2022;

4) No âmbito das acções conduzidas pelo Departamento de 
Planeamento Urbanístico, pelo Departamento de Gestão de 
Solos e pelo Departamento de Urbanização, autorizar a adop-
ção do trabalho por turnos.

2. São subdelegadas na chefe do Departamento Administra-
tivo e Financeiro, Lou Kuai Fong, ou em quem a substitua nas 
suas ausências ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Autorizar despesas com a aquisição de bens e serviços por 
força das dotações inscritas no capítulo da tabela de despesas 
do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau 
relativo à DSSOPT, necessárias ao funcionamento dos Ser-
viços, incluindo as despesas com reparação e manutenção de 
equipamento, até ao montante de $300 000,00 (trezentas mil 
patacas); 

2) Praticar os actos referidos nas alíneas 1), 10), 12), 16) e 
18) do n.º 1 do Despacho do Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas n.º 2/2022.

3. É subdelegada na chefe da Divisão de Estudos e Docu-
mentação, Che Hong, ou em quem a substitua nas suas ausên-
cias ou impedimentos, a competência para autorizar despesas 
com a aquisição de publicações, inscritas no capítulo da tabela 
de despesas do Orçamento da Região Administrativa Especial 
de Macau relativo à DSSOPT, até ao montante de $30 000,00 
(trinta mil patacas).

4. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.

5. Dos actos praticados no uso dos poderes subdelegados 
conferidos pelo presente despacho cabe recurso hierárquico 
necessário para o Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas.

6. São ratificados os actos praticados pelo subdirector, pela 
chefe de departamento e pela chefe de divisão, anteriormente 
identificados, no âmbito das competências ora subdelegadas, a 
partir de 15 de Janeiro de 2022.

7. São revogados os Despachos n.º 03/SOTDIR/2021 e n.º 01/ 
/SOTDIR/2022. 

8. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação.

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 7 de Fevereiro de 2022).

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 31 de Janeiro de 2022.

 O Director dos Serviços, substituto, Wong Chiu Man.

(Custo desta publicação $ 3 658,00)

2 / 2 0 2 2

$300,000.00

叁

2/2022

$30,000.00 叁

03/SOTDIR/2021 01/SOTDIR/2022

 

 $3,658.00



3638    7   2022  2  16 

Despacho n.º 04/SOTDIR/2022

Ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, na alínea 
c) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/97/M, de 7 de Julho, e nos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
determino:

1. São delegadas no subdirector, Lai Weng Leong, ou em 
quem o substitua nas suas ausências ou impedimentos, no âmbito 
das acções conduzidas pelo Departamento de Planeamento 
Urbanístico, pelo Departamento de Gestão de Solos e pelo 
Departamento de Urbanização, as seguintes competências:

1) Aprovar os projectos de planta de condições urbanísticas;

2) Decidir sobre os pedidos de aprovação de anteprojectos 
de edifícios das classes P e M;

3) Decidir sobre os pedidos de aprovação de projectos de 
obra dos edifícios das classes A e MA desde que respeitem o 
respectivo anteprojecto aprovado;

4) Homologar os autos de vistoria final de obras de constru-
ção licenciadas, desde que todos os pareceres emitidos pelos 
representantes da comissão de vistoria sejam favoráveis, e emitir 
as respectivas licenças de utilização;

5) Decidir sobre os pedidos de emissão de certidões para 
efeitos de tratamento de registo provisório do edifício, nume-
ração policial, inscrição matricial na Direcção dos Serviços de 
Finanças e registo predial na Conservatória do Registo Predial, 
e emitir as respectivas certidões;

6) Praticar todos os actos que se mostrem necessários à 
resolução dos processos de obras executadas sem licença, 
designadamente ordenar a demolição de obras e aplicar as 
multas previstas na lei;

7) Praticar todos os actos que se mostrem necessários para o 
tratamento das construções que ameacem ruína ou ofereçam 
perigo para a saúde ou segurança pública, designadamente 
ordenar a sua demolição, reparação ou beneficiação, e aplicar 
as multas previstas na lei;

8) Praticar todos os actos que se mostrem necessários à reso-
lução dos processos de obras que violem o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios (RSCI), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 24/95/M, de 9 de Junho, ou a Lei n.º 15/2021 (Regime 
jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos), 
designadamente ordenar a demolição de obras e aplicar as 
multas previstas na lei;

9) Homologar os autos de entrega das infra-estruturas e da 
zona na qual é constituída servidão pública que são necessários 
entregar aos serviços públicos;

10) Assinar os ofícios que solicitem ao Corpo de Bombeiros 
a emissão de pareceres e que convoquem a presença de repre-
sentantes nas vistorias;

11) Emitir as certidões nos termos do disposto na alínea 3) 
do n.º 5 do artigo 9.º da Lei n.º 3/2010 (Proibição de prestação 
ilegal de alojamento) que comprovem que no prédio ou fracção 
autónoma não existem obras proibidas pela legislação em vigor;

12) Emitir as autorizações prévias previstas no artigo 4.º da 
Lei n.º 7/2013 (Regime jurídico da promessa de transmissão de 
edifícios em construção);

04/SOTDIR/2022

15/2009 29/97/M

c 26/2009

. 

P M

A MA

24/95/M
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7/2013
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13) Emitir as certidões referentes ao progresso da obra de 
construção do edifício na parte relativa ao número de pisos ou 
andares construídos previstas na alínea 4) do n.º 3 do artigo 
11.º da Lei n.º 7/2013 (Regime jurídico da promessa de trans-
missão de edifícios em construção);

14) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transfe-
rência de férias por motivos pessoais;

15) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas.

2. São delegadas no chefe do Departamento de Planeamento 
Urbanístico, Mak Tat Io, ou em quem o substitua nas suas 
ausências ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
subunidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferência 
de férias por motivos pessoais;

6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas;

7) Emitir documento autenticado referente a plantas de con-
dições urbanísticas de lotes de terreno anteriormente emitidas, 
em que não houve alteração do seu conteúdo, nem tenha sido 
ultrapassado o seu prazo de validade, assim como decidir sobre 
deficiências de instrução dos respectivos pedidos;

8) Decidir sobre deficiências de instrução de pedidos de 
plantas de condições urbanísticas;

9) Emitir as certidões no âmbito dos procedimentos que 
decorrem pelo departamento;

10) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões;

11) Solicitar às entidades exteriores a emissão de parecer e 
o fornecimento de informações necessários para a emissão de 
planta de condições urbanísticas e a realização de estudos de 
planeamento urbanístico.

3. São delegadas na chefe do Departamento de Gestão de 
Solos, Lam Mei Leng, ou em quem a substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
subunidade orgânica;
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2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferência 
de férias por motivos pessoais;

6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas;

7) Calcular o montante de contribuição especial devida pela 
renovação de concessões definitivas de arrendamento de terre-
no e comunicar o mesmo à Direcção dos Serviços de Finanças 
e à Conservatória do Registo Predial;

8) Emitir as certidões no âmbito dos procedimentos que 
decorrem pelo departamento;

9) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

4. São delegadas no chefe do Departamento de Urbanização, 
Lau Koc Kun, ou em quem o substitua nas suas ausências ou 
impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
subunidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferência 
de férias por motivos pessoais;

6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas;

7) Homologar e comunicar os pareceres solicitados pelas 
entidades competentes para efeitos de emissão de licenças admi-
nistrativas e instalação de caldeiras;

8) Decidir sobre os pedidos de aprovação de projectos de 
obra dos edifícios das classes P e M desde que respeitem o res-
pectivo anteprojecto aprovado;

9) Ordenar o embargo de obras executadas sem licença;

10) Decidir sobre os pedidos de aprovação de projectos de 
legalização de obras de modificação;
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11) Homologar os autos de vistoria efectuados às constru-
ções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde ou 
segurança pública;

12) Decidir sobre os pedidos de vedação de terrenos e de 
realização de trabalhos de prospecção geotécnica;

13) Emitir licenças de obras;

14) Decidir sobre os pedidos de prorrogação ou de revalida-
ção de licenças de obras;

15) Decidir sobre os pedidos de substituição de dono de 
obra, de técnicos e de empresas construtoras;

16) Emitir a autorização para a execução dos trabalhos 
referidos no n.º 9 do artigo 35.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 11/2017 que aprova o Regulamento técnico das redes de 
distribuição de gases combustíveis em baixa pressão e no n.º 7 
do artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2012 que 
aprova o Regulamento Técnico dos Gasodutos de Transporte 
de Gases Combustíveis em Alta Pressão;

17) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos no âmbito dos procedimentos que decor-
rem no respectivo departamento, com exclusão dos excepcio-
nados por lei;

18) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

5. São delegadas no chefe do Departamento de Edificações 
Públicas, Arnaldo Lucas Batalha Ung, ou em quem o substitua 
nas suas ausências ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
subunidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de empreitadas de obras públicas 
e de aquisição de bens e serviços que corram pela subunidade 
orgânica;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferência 
de férias por motivos pessoais;

6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas;

7) Praticar todos os actos respeitantes ao inquérito adminis-
trativo relativo a empreitadas de obras públicas cujo procedi-
mento corra pela subunidade, submetendo a decisão superior 
os casos em que tenha havido reclamações;

8) Emitir licenças de exploração provisória e definitiva de 
instalações eléctricas incluindo a transferência de titularidade 
da licença definitiva;
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9) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

6. São delegadas no chefe do Departamento de Infra-estru-
turas, U Weng Lon, ou em quem o substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
subunidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de empreitadas de obras públicas 
e de aquisição de bens e serviços que corram pela subunidade 
orgânica;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferência 
de férias por motivos pessoais;

6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas;

7) Praticar todos os actos respeitantes ao inquérito adminis-
trativo relativo a empreitadas de obras públicas cujo procedi-
mento corra pela subunidade, submetendo a decisão superior 
os casos em que tenha havido reclamações;

8) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

7. São delegadas na chefe do Departamento Jurídico, Maria 
de Nazaré Saias Portela, ou em quem a substitua nas suas 
ausências ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
subunidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferência 
de férias por motivos pessoais;

6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas;
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7) Decidir sobre os pedidos de informação, consulta do 
processo e passagem de certidões apresentados por advogados 
para efeitos judiciais;

8) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

8. São delegadas na chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro, Lou Kuai Fong, ou em quem a substitua nas suas 
ausências ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
subunidade orgânica;

2) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

3) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

4) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferên-
cia de férias por motivos pessoais;

6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas;

7) Autorizar a mudança de escalão nas categorias das carrei-
ras de pessoal dos quadros, do pessoal contratado na modali-
dade de contrato administrativo de provimento ou de contrato 
individual de trabalho;

8) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de empreitadas de obras públicas 
e de aquisição de bens e serviços que corram pelos serviços;

9) Visar os documentos justificativos de despesas efectuadas 
pelos serviços ou outros que, no âmbito das normas reguladoras 
da contabilidade pública, devam ser visados pela directora de 
Serviços;

10) Confirmar os pedidos de ajudas de custo e todos os que 
revistam natureza idêntica;

11) Assinar, autenticando-os, os cartões de acesso a cuida-
dos de saúde dos trabalhadores dos Serviços;

12) Assinar o expediente destinado a pedidos de empréstimos 
e mudanças de contas bancárias, a pedido dos trabalhadores;

13) Justificar as faltas dadas por motivo de doença;

14) Despachar os pedidos de cópia autenticada dos projectos 
de especialidade ou de documentos relacionados com o mesmo 
no âmbito dos processos com licença de utilização;

15) Decidir sobre os pedidos de emissão de certidão de 
inscrição dos técnicos, dos construtores civis e das empresas;

16) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
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cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

9. São delegadas na chefe da Divisão de Estudos e Documen-
tação, Che Hong, ou em quem a substitua nas suas ausências 
ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
subunidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferência 
de férias por motivos pessoais;

6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas;

7) Decidir sobre a aquisição de documentos e de publicações 
com interesse para as actividades destes Serviços;

8) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

10. São delegadas no chefe da Divisão de Informática, Lei 
Weng Kuong, ou em quem o substitua nas suas ausências ou 
impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
subunidade orgânica;

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferência 
de férias por motivos pessoais;

6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas;

7) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.
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11. São delegadas no chefe da Divisão de Licenciamento, Ao 
Peng Kin, ou em quem o substitua nas suas ausências ou impe-
dimentos, as seguintes competências:

1) Decidir sobre as deficiências de instrução de processos de 
licenciamento de obras particulares e respectivas correcções;

2) Solicitar às entidades exteriores os pareceres mencionados 
no Regulamento Geral da Construção Urbana (RGCU);

3) Decidir sobre os pedidos de aprovação de projectos de 
obras de conservação, consolidação, demolição, modificação e 
reparação;

4) Assinar os pedidos de comunicação das obras que não 
carecem de aprovação de projecto e emissão de licença, refe-
ridos na alínea a) do n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento Geral 
da Construção Urbana (RGCU), alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 24/2009;

5) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões;

6) Decidir sobre os pedidos de emissão de cópia autenticada 
de projectos e de documentos relacionados com os mesmos no 
âmbito dos processos com licença de utilização, mas que não 
foram ainda arquivados.

12. São delegadas no chefe da Divisão de Fiscalização, Lei 
Kin Fong, ou em quem o substitua nas suas ausências ou impe-
dimentos, as seguintes competências:

1) Despachar os pedidos de vistoria final das obras licencia-
das e de vistoria de edifícios que ameacem ruína;

2) Assinar as convocações de vistoria final de obras licencia-
das e de vistoria de edifícios que ameacem ruína;

3) Decidir sobre os pedidos relacionados com o início das 
obras particulares e assinar os respectivos ofícios;

4) Autorizar a realização de betonagem de obras particulares 
licenciadas;

5) Decidir sobre as convocações de vistorias, para efeitos de 
licenciamento administrativo de actividades, feitas por parte 
das entidades competentes;

6) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões;

7) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
com excepção dos respeitantes à fiscalização de obras;

8) Assinar as notificações relativas a infiltrações de água em 
edifícios e de entupimento da rede de esgotos.

13. São delegadas no chefe da Divisão de Apoio Técnico, 
Chan Leong Fat, ou em quem o substitua nas suas ausências ou 
impedimentos, as seguintes competências:

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva 
subunidade orgânica;
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2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 
do início dos períodos diários de trabalho;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 
serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 
facturas relativas a processos de aquisição de bens e serviços 
que corram pela subunidade orgânica;

5) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferência 
de férias por motivos pessoais;

6) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 
como a justificação de faltas;

7) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores, 
bem como o expediente necessário à mera instrução dos pro-
cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e 
à execução das respectivas decisões.

14. A delegação de assinatura de ofícios não abrange, em 
caso algum, a daqueles que devam ser endereçados aos Gabi-
netes do Chefe do Executivo e dos Secretários, aos Tribunais e 
Ministério Público e às Forças de Segurança, nem a expediente 
dirigido a serviços exteriores à Região Administrativa Espe-
cial de Macau, no âmbito das atribuições da DSSOPT.

15. Todas as assinaturas devem ser precedidas do seguinte 
modelo:

Pelo Director dos Serviços, Substituto

 O Chefe do ........

 Nome

16. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo 
dos poderes de avocação e superintendência.

17. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados pelas 
alíneas 2) a 8) do n.º 1 e pelas alíneas 8) a 11) do n.º 4 cabe 
recurso hierárquico necessário para o Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas.

18. Dos demais actos praticados no uso dos poderes delegados 
conferidos pelo presente despacho, cabe recurso hierárquico 
necessário para o delegante.

19. São ratificados os actos praticados pelo subdirector, pelos 
chefes de departamento, pelo chefe de departamento substituto 
e pelos chefes de divisão, anteriormente identificados, no âmbito 
das competências ora delegadas, a partir de 15 de Janeiro de 
2022.

20. São ratificados os actos praticados a partir de 1 de Feve-
reiro de 2022 pelo chefe de departamento identificada no ponto 
5, bem como os actos por este praticados entre 15 e 31 de Janeiro 
de 2022 no exercício do cargo em regime de substituição, no 
âmbito das competências ora delegadas.

21. São revogados os Despachos n.º 04/SOTDIR/2021 e n.º 02/    
/SOTDIR/2022.
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 $22,672.00

海 事 及 水 務 局

公 告

14/2009

14/2016

 

 $1,303.00

交 通 事 務 局

通 告

01/EC/DSAT/2022

21/2021 14/2016

22. O presente despacho produz efeitos a partir da data da 
sua publicação.

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
aos 31 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, substituto, Wong Chiu Man.

(Custo desta publicação $ 22 672,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado, no Centro de 
Prestação de Serviços ao Público da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água, sito na Calçada da Barra, 
Macau, e publicado no website destes Serviços e na página 
electrónica dos concursos da função pública, o aviso referente 
à abertura do concurso de acesso, de prestação de provas, con-
dicionado aos trabalhadores destes Serviços, nos termos defini-
dos na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), vigente, e no Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efei-
tos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), vigente, 
para o preenchimento de cinco lugares de pessoal marítimo 
principal, 1.º escalão, da carreira de pessoal marítimo, providos 
em regime de contrato administrativo de provimento de pessoal 
da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
com cinco dias úteis de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau. 

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 4 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, substituto, Kuok Kin.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Aviso

Aviso do concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais comum

(Referência n.º 01/EC/DSAT/2022)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 23 de Dezembro de 2021, e nos ter-
mos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
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to, 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 profis-
sionais ou funcionais comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada, para o preenchimento de quatro lugares vagos em re-
gime de contrato administrativo de provimento, de examinador 
de condução de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de examinador 
de condução, da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trá-
fego, e dos que vierem a verificar-se, nesta Direcção de Serviços, 
na mesma forma de provimento, até ao termo da validade do 
concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de 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 examinador de condução.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica 
dos concursos da função pública, para o preenchimento dos 
lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 
Serviços, 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, 
enquadrados 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

Procede ao exame dos candidatos a condutores de veículos 
motorizados e motociclos: avalia os conhecimentos da con-
dução dos candidatos decidindo se estão aptos a conduzir o 
respectivo tipo de veículos a que se candidatam; procede ao 
exame dos instrutores do ensino da condução, avaliando se os 
candidatos têm os conhecimentos do ensino da condução e a 
capacidade técnica; fiscalizar os centros de instrução da con-
dução, assegurando se os instruendos do centro de aprendiza-
gem são titulares da respectiva licença de aprendizagem, se os 
instrutores do ensino da condução são titulares da respectiva 
licença do ensino da condução, e se as escolas de condução se 
encontram licenciadas e são detentoras de alvará válido, bem 
como se o material didáctico e o demais equipamento cum-
prem com os requisitos definidos por lei.

4. Vencimento, direitos e regalias

O examinador de condução de 2.ª classe, 1.º escalão, vence 
pelo índice de vencimento 260, nível 3, constante do Mapa 2 do 
Anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores 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.
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5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida 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 estejam habilitados 
com o ensino secundário complementar, sejam titulares da 
carta de condução ou da permissão especial de condução, que 
satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomea-
damente: ser residente permanente da Região Administrativa 
Especial de Macau, maioridade, com capacidade profissional, 
aptidão física e mental, até ao termo do prazo da apresenta-
ção de candidaturas (até ao dia 28 de Fevereiro de 2022) e se 
encontrem nas situações indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), republicado e reordenado pelo Regulamen-
to 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 (17 de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 
2022);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte 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 candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 
9,00 horas e as 17,45 horas, e sexta-feira entre as 9,00 horas e as 
17,30 horas), no balcão de atendimento da área de atendimento 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (China 
Plaza), sito na Avenida da Praia Grande n.os 762-804, Edifício 
China Plaza, 3.º andar. O pagamento da taxa de candidatura 
deve ser efectuado no mesmo momento (Formas de pagamen-
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8.4 8.1 a b c d

8.2

to: em numerário ou através das máquinas e aparelhos da 
«GovPay», nomeadamente por Mobile Banking do Banco da 
China e Tai Fung Pay; ou por cartão Macau Pass e MPay).

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 
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 mes-
mo momento (através da plataforma de pagamento online da 
«GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

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;

c) Cópia da carta de condução de Macau ou da permissão 
especial de condução;

d) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

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), b), c) e d) do ponto 8.1, e o registo bio-
gráfico ou documento que comprova a situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo tal facto ser declarado na apresenta-
ção da candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1 e dos documentos referidos 
no ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.
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8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do pon-
to 8.1 ou dos documentos referidos no ponto 8.2 quando solici-
tados, 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 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, 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), b), c) e d) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os ori-
ginais ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro 
do prazo para a entrega dos documentos necessários à instru-
ção do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 Os métodos incluem:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, com 
carácter eliminatório, desenvolver-se-ão em 2 fases;

1.ª fase: prova escrita, com a duração de três horas;

2.ª fase: prova prática da condução de veículos da subcatego-
ria A1 (motociclos com caixa de velocidade automática) e da 
subcategoria C (veículos pesados de mercadorias com caixa de 
velocidade manual);

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 A prova de conhecimentos e a prova prática de condução 
serão realizadas em diferentes datas.

9.3 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos e na prova prática de condução forem em número infe-
rior a 50, passarão todos à entrevista de selecção.

9.5 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos e na prova prática de condução forem em número igual 
ou superior a 50, passarão à entrevista de selecção os candida-
tos aprovados que se encontrem nos primeiros cinquenta luga-
res, por ordem decrescente de classificação. No caso de haver 
mais do que um candidato com a mesma classificação posicio-
nado em último lugar, podem passar à entrevista de selecção 
todos os candidatos com igualdade de classificação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;
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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;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de uma determinada função, ponderando 
a habilitação académica, os documentos comprovativos de 
habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-
zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

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 nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

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 = 50%;

a) Prova escrita (representa 60% da prova de conhecimen-
tos);

b) Prova prática de condução (representa 40% da prova de 
conhecimentos);

Entrevista de selecção = 20%; e

Análise curricular = 30%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência pre-
vistas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º 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.

14. Publicação 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 balcão de atendimento da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c 
— Macau, e colocados na página electrónica dos concursos da 
função pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como 
na página electrónica da Direcção dos Serviços para os Assun-
tos de Tráfego, em http://www.dsat.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;
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15.2 Regulamento Administrativo n.º 3/2008 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego;

15.3 Ordem Executiva n.º 45/2010 — Quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego;

15.4 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M;

15.5 Lei n.º 3/2007 — Lei do Trânsito Rodoviário;

15.6 Regulamento do Trânsito Rodoviário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 17/93/M e alterado pelos Regulamentos Admi-
nistrativos n.º 15/2007, n.º 13/2008, n.º 19/2013, n.º 20/2013, 
n.º 24/2016 e n.º 7/2017;

15.7 Portaria n.º 222/98/M e que aprova o Regulamento das 
Escolas e do Ensino da Condução;

15.8 Regulamento Administrativo n.º 1/2016 — Regula-
mento de utilização do Centro de Aprendizagem e Exames de 
Condução;

15.9 Despacho n.º 20/98/M — Critérios para a realização das 
provas práticas de ciclomotores e motociclos;

15.10 Conhecimentos sobre condução segura;

15.11 Redacção de relatórios e documentos oficiais.

Aos candidatos apenas é permitida, na prova de conheci-
mentos (prova escrita), a consulta da legislação referida no 
respectivo programa do aviso (na sua versão original, sem ano-
tações 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» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 2/2021, e 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.

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: Wong Wa Ian, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Ung Kam Ieong, chefia funcional (examina-
dor de condução especialista); e

Lei Sin Tong, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Fong Kuan Chi, examinador de condução 
especialista; e

Choi Hou, técnico superior de 1.ª classe.
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 $15,866.00

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

25

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 25

6. 

7. 

8. B.3 B.4 B.5

9. 675

1 1

450

8

9

10. 

11. 

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 28 
de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 15 866,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

Concurso público de empreitada de obra pública designada 

por «Empreitada de construção de edifício de escritórios para a 

administração no lote 25 no Nape — Fundações e caves»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Região Administrativa 
Especial de Macau.

2. Serviço por onde corre o procedimento do concurso: Ga-
binete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto da empreitada: construção de fundações e caves 
de edifício de escritórios para a administração.

5. Local de execução: Lote 25 no NAPE.

6. Obra dividida por partes: não.

7. Admissibilidade de apresentação de anteprojecto: não.

8. Tipo de empreitada: a empreitada é por preço global, com 
excepção dos trabalhos de previstos no item B.3, B.4 e B.5. da 
lista de preços unitários que serão por série de preços.

9. Prazo de execução da obra: o prazo máximo global de 
construção é de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias de tra-
balho, contados a partir da data de consignação, com 1 (uma) 
meta obrigatória de execução, sendo a: 

— Primeira (1.ª) meta obrigatória: conclusão de execução de 
fundações por estacas e estacas de muro de retenção, com o 
prazo máximo de execução de 450 (quatrocentos e cinquenta) 
dias de trabalho, contado a partir da data de consignação.

(Indicado pelo concorrente; deve consultar os pontos 8 e 9 
do preâmbulo do programa do concurso).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: pessoas, singulares ou colec-
tivas, inscritas na DSSOPT na modalidade de execução de 
obras, bem como aquelas que à data limite de apresentação de 
propostas tenham requerido ou renovado a referida inscrição, 
sendo que neste último caso a admissão é condicionada ao de-
ferimento do pedido de inscrição ou renovação. 

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupa-
mento, só podem submeter uma única proposta.
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40/99/M

13. 

9:00 12:45 14:30 17:00

$2,000.00

14. 

15. 

16. 90

74/99/M

17. $8,000,000.00

18. 5%

5%

19. 

12. Modalidade jurídica da associação a adoptar pelo con-
corrente em agrupamento a quem venha eventualmente a ser 
adjudicada a empreitada: consórcio externo nos termos previs-
tos no Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, 
de 3 de Agosto.

13. Local e hora para consulta do processo do concurso e ob-
tenção de cópias: 

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar. 

Hora: todos os dias úteis, das 9,00 às 12,45 e das 14,30 às 
17,00 horas. 

Cópias do processo do concurso: versão digital, mediante o 
pagamento de $2 000,00 (duas mil patacas).

14. Local, data e hora limite para a entrega das propostas: 

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar. 

Data e hora limite: dia 16 de Março de 2022, quarta-feira, até 
às 17,00 horas.

Em caso de encerramento do Serviço (GDI) na hora limite 
para a entrega de propostas por motivo de força maior, o prazo 
para a entrega das propostas é adiado para o primeiro dia útil 
seguinte à mesma hora.

15. Língua a utilizar na redacção da proposta: a proposta 
e os documentos que a acompanham devem estar redigidos 
numa das línguas oficiais da RAEM. É permitida a utilização 
de língua não oficial da RAEM nos casos expressamente indi-
cados no programa do presente concurso.

16. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a 
contar a partir da data de encerramento do acto público do 
concurso, prorrogável nos termos do artigo 93.º do Decreto-
-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro.

17. Caução provisória: $8 000 000,00 (oito milhões de pata-
cas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancá-
ria ou seguro-caução aprovado nos termos legais.

18. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o adjudicatário tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, em reforço da caução definitiva prestada).

19. Data de realização do acto público do concurso:

Local: sala de reunião do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar.

Dia e hora: 17 de Março de 2022, quinta-feira, pelas 9,30 ho-
ras.

Em caso de encerramento do Serviço (GDI) para o referido 
acto público, por motivo de força maior ou qualquer outro mo-
tivo impeditivo, a data de realização do acto público do con-
curso é adiada para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora.
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30%
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 $5,709.00

通 告

A

2.2

 

 $1,020.00

Os concorrentes ou os seus representantes devidamente 
mandatados devem estar presentes no acto público para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 
de Novembro, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

20. Critérios de apreciação das propostas: 

— Preço da empreitada: 50%;

— Prazo de execução: 30%;

— Experiência e qualidade em obras: 20%.

21. Critério de adjudicação:

A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação 
total mais elevada e, no caso de haver empate na pontuação 
total mais elevada, a adjudicação é efectuada ao concorrente 
com a proposta de preço mais baixo.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
11 de Fevereiro de 2022.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 5 709,00)

Aviso

Faz-se saber que em relação ao concurso público para 
empreitada de obra pública designada por «Empreitada de 
construção de vias públicas e rede de drenagem na Zona A 
dos Novos Aterros Urbanos — Arruamentos da Zona Oeste», 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 4, II Série, de 26 de Janeiro de 2022, foram 
prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do progra-
ma do concurso, e foi feita aclaração complementar conforme 
necessidades, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao 
processo do concurso. 

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-
-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício 
Nam Kwong, 9.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
10 de Fevereiro de 2022.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)
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着

1 010/2022

63-69
678 6 ED

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

1

 

 $2,326.00

(Custo desta publicação $ 2 326,00)
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1 011/2022

Macau International 
Association for Glycobiology

MIAG Associação 
I nter nac iona l de Gl icobiolog ia de 
Macau

强

爲

氹

46 6 9 AH

1
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2. 

3. 

Honorary Chairman
Chairperson President

F o u n d i n g 
President
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 $2,966.00

(Custo desta publicação $ 2 966,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

The Black Fitness Club

着

2022
1/2022 11

Certifico, para efeitos de publicação, que 
foi constituída por documento autenticado 
assinado neste cartório, no dia 31 de Janeiro 

de 2022, uma associação com a denomi-
nação em epígrafe, cujos objecto e sede 
constam do estatuto em anexo, sendo acto 
constitutivo e estatuto arquivados neste 
cartório no maço de documentos de asso-
ciações e de instituição de fundações do 
ano 2022, número 1/2022 sob o documento 
número 11.

 
The Black Fitness Club

 氹

23 I
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Cartório Privado, em Macau, aos 31 de 
Janeiro de 2022. — O Notário, Mak Heng 

Ip.

 $2,589.00

(Custo desta publicação $ 2 589,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022
1/2022 12

Certifico, para efeitos de publicação, que 
foi constituída por documento autenticado 
assinado neste cartório, no dia 7 de Fevereiro 
de 2022, uma associação com a denominação 
em epígrafe, cujos objecto e sede constam do 
estatuto em anexo, sendo acto constitutivo e 
estatuto arquivados neste cartório no maço 
de documentos de associações e de insti-
tuição de fundações do ano 2022, número 
1/2022 sob o documento número 12.

氹

21C
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Cartório Privado, em Macau, aos 7 de 
Fevereiro de 2022. — O Notário, Mak Heng 

Ip.

 $2,483.00

(Custo desta publicação $ 2 483,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022
1/2022 13

Certifico, para efeitos de publicação, que 
foi constituída por documento autenticado 
assinado neste cartório, no dia 8 de Feve-
reiro de 2022, uma associação com a deno-
minação em epígrafe, cujos objecto e sede 
constam do estatuto em anexo, sendo acto 
constitutivo e estatuto arquivados neste 
cartório no maço de documentos de asso-
ciações e de instituição de fundações do 
ano 2022, número 1/2022 sob o documento 
número 13.

121-A 121-B 4
B
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Cartório Privado, em Macau, aos 8 de 
Fevereiro de 2022. — O Notário, Mak 
Heng Ip.

 $2,247.00

(Custo desta publicação $ 2 247,00)

    

 

着

1 013/2022

 

 $420.00

(Custo desta publicação $ 420,00)

    

 

着

1 012/2022

C e n t r o Ju ve n i l 
de Bud ismo de Macau

Macau Youth Buddhism Centre

B F

1. 

2. 

3. 

4. 
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 $3,548.00

(Custo desta publicação $ 3 548,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação da Igreja de Cristo 
(Iglésia Ni Kristo)

1/2022
1

1

Estatutos

CAPÍTULO I

Artigo primeiro

(Denominação, natureza e dura-
ção)

A Associação da Igreja de Cristo (Iglésia 
Ni Cristo) é uma pessoa colectiva de direi-
to privado, sem fins lucrativos, constituída 
por tempo indeterminado, contando-se o 
seu início a partir de hoje.

Artigo segundo

(Sede)

A Igreja de Cristo (Iglésia Ni Cristo) 
tem a sua sede em Macau, na Avenida do 
Almirante Lacerda, n.º 123, Edifício In-
dustrial Hip Va, 6.º andar A, B.
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Artigo terceiro

(Fins)

Um. A Igreja de Cristo (Iglésia Ni Cris-
to) tem por finalidade a promoção e divul-
gação dos interesses espirituais, princípios 
e ensinamentos da «Iglésia Ni Cristo», fun-
dada em 1914, nas Filipinas.

Dois. Para a prossecução dos fins esta-
belecidos no número anterior, cabe, nomea-
damente, à Igreja de Cristo:

a) Orientar e apoiar os seus membros 
na adopção dos ensinamentos de Deus e 
Nosso Senhor Jesus Cristo, vertidos nas 
Sagradas Escrituras;

b) Assegurar a realização de missas ou 
outras sessões periódicas de culto e oração 
entre os membros;

c) Realizar encontros, palestras, con-
ferências ou quaisquer outras iniciativas 
destinadas a aproximar os seus membros, 
bem como todos quantos queiram aderir 
e participar, segundo os ensinamentos da 
Sagrada Bíblia;

d) Ajudar e incentivar os seus membros 
a viver de acordo com os altos padrões mo-
rais constantes dos ensinamentos da Sagra-
da Bíblia; e

e) Promover a sã convivência e o mútuo 
respeito entre todos os Homens, indepen-
dentemente da sua raça, cor, credo, nacio-
nalidade ou religião.

CAPÍTULO II

Artigo quarto

(Associados)

Um. Qualquer pessoa, independente-
mente do sexo, cor, raça, credo, naciona-
lidade ou religião, pode ser membro da 
Associação, sendo gratuita a sua inscrição.

Dois. A admissão como associado de-
pende da aprendizagem dos ensinamentos 
fundamentais das Sagradas Escrituras, 
ministrados por um Pastor ou outro mem-
bro devidamente autorizado, para tal, pela 
Associação.

Três. No fim da aprendizagem, o candi-
dato será aceite se, voluntária e conscien-
temente, declarar ser sua intenção pôr em 
prática tais ensinamentos como modo de 
vida.

Quatro. O candidato aceite como mem-
bro da Associação deverá receber o baptis-
mo ministrado por um Pastor da Igreja de 
Cristo.

Cinco. Nenhum membro é obrigado a 
manter a sua qualidade de associado, po-

dendo livremente deixar de o ser quando o 
entender conveniente.

Artigo quinto

(Exclusão de associados)

Um. Serão excluídos da Associação, 
mediante del iberação da Direcção os 
membros que deixarem de cumprir os seus 
deveres de associado, em especial não as-
sistindo, com regularidade, aos serviços re-
ligiosos e outras actividades desenvolvidas 
pela Associação, deixarem de contribuir 
activamente para a prossecução dos seus 
fins, ou violarem gravemente os ensina-
mentos e princípios que regem a Associa-
ção da Igreja de Cristo.

Dois. A exclusão de membro será prece-
dida de processo disciplinar no qual será 
sempre assegurado o direito de defesa.

Artigo sexto

São deveres dos associados:

Um. Respeitar os estatutos e cumprir as 
deliberações da Associação.

Dois. Desempenhar, com lealdade, to-
dos os cargos e funções para que forem 
eleitos ou indigitados.

Três. Contribuir activamente para a 
prossecução dos fins a que a Associação se 
propõe.

Artigo sétimo

(Direitos dos associados)

Os associados têm direito a:

a) Participar nas assembleias gerais;

b) Participar em todas as actividades 
religiosas, recreativas, culturais, sociais ou 
filantrópicas promovidas pela Associação; 
e

c) Usufruir de todos os serviços presta-
dos pela Associação.

CAPÍTULO III

(Dos órgãos sociais)

Artigo oitavo

São órgãos da Associação: o Conselho 
Geral da Fé, a Assembleia Geral, a Direc-
ção e o Conselho Fiscal.

Artigo nono

(Conselho Geral da Fé)

Um. O Conselho Geral da Fé é cons-
tituído por um número mínimo de onze 

membros que, excepto o presidente, serão 
escolhidos pela Assembleia Geral de entre 
Pastor Residente, Evangelistas ou outros 
ministros do culto.

Dois. O presidente do Conselho Geral 
da Fé será sempre, por inerência, o pre-
sidente vitalício da organização-mãe, de-
nominada Iglésia Ni Cristo, com sede nas 
Filipinas.

Três. O Pastor Geral, que é também o 
presidente vitalício da Associação da Igre-
ja de Cristo, pode delegar os seus poderes 
no Pastor Residente ou em qualquer outro 
membro do Conselho ou da Direcção.

Artigo décimo

(Competência do Conselho Geral 
da Fé)

Compete ao Conselho Geral da Fé:

a) Aprovar o regulamento e quaisquer 
regras de funcionamento interno;

b) Definir e aprovar o plano de activida-
des da Associação;

c) Designar a Direcção; e

d) Deliberar sobre quaisquer matérias e 
exercer quaisquer atribuições que, por lei 
ou pelos presentes estatutos, não estejam 
reservadas aos outros órgãos.

Artigo décimo primeiro

(Funcionamento do Conselho 
Geral da Fé)

O Conselho Geral da Fé reunirá sempre 
que o seu presidente, ou um mínimo de 
três dos seus membros, julgue conveniente.

Artigo décimo segundo

(Assembleia Geral)

A Assembleia Geral é constituída por 
todos os associados e terá uma mesa com-
posta por um presidente, um vice-presiden-
te e um secretário.

Artigo décimo terceiro

(Competências da Assembleia 
Geral)

Compete, em especial, à Assembleia Ge-
ral:

a) Dar parecer sobre todos os assuntos 
relacionados com a prossecução dos fins da 
Associação;

b) Eleger e destituir os titulares do Con-
selho Fiscal e do Conselho Geral da Fé, 
com excepção do seu presidente;
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c) Aprovar o balanço, relatório e contas 
anuais;

d) Exercer as demais competências que 
lhe são atribuídas por lei; e

e) Alterar os Estatutos da Associação, 
após parecer favorável do Conselho Ge-
ral da Fé presidido pelo Pastor-Geral, e 
mediante o voto favorável mínimo de três 
quartos dos votos dos associados presiden-
tes.

Artigo décimo quarto

(Funcionamento da Assembleia 
Geral)

Um. A Assembleia Geral reúne, ordina-
riamente, uma vez por ano.

Dois. Reúne, extraordinariamente:

a) Por convocação do presidente da As-
sembleia Geral;

b) A requerimento do Conselho Geral 
da Fé;

c) A requerimento da Direcção; e

d) A requerimento de, pelo menos, três 
quartos dos associados.

Três. A convocação para a Assembleia 
Geral será realizada nos termos legalmente 
estabelecidos e com, pelo menos, dez dias 
de antecedência sobre a data marcada.

Quatro. A Assembleia Geral considerar-
-se-á legalmente constituída à hora marca-
da para a sua realização estando presentes, 
pelo menos, metade dos seus associados. 
Na falta de «quórum», a Assembleia Geral 
reunir-se-á meia hora depois da hora mar-
cada no aviso convocatório com qualquer 
número de presenças.

Artigo décimo quinto

(Direcção)

Um. A Direcção é composta por um 
número ímpar de membros, num mínimo 
de cinco e num máximo de dezassete, 
escolhidos, bienalmente, pelos membros 
do Conselho Geral da Fé, de entre os seus 
membros, podendo ser sucessivamente 
reeleitos.

Dois. Sem prejuízo da possibilidade de 
alteração, por parte da Direcção quando 
o entender conveniente, os seus membros 
terão as designações funcionais seguintes:

Presidente;

Vice-Presidente;

Secretário;

Secretário Adjunto;

Tesoureiro;

Tesoureiro Adjunto; e

Vogal.

Três. Sem prejuízo das competências da 
Direcção, cada um dos seus membros terão 
ainda as funções que lhe forem especifi-
camente atribuídas pela Direcção ou pelo 
Conselho Geral da Fé.

Artigo décimo sexto

(Competência da Direcção)

Compete à Direcção assegurar o funcio-
namento da Associação, atenta à prossecu-
ção dos seus fins e, em especial:

a) Elaborar o balanço, relatório e contas 
anuais;

b) Deliberar sobre a admissão e exclusão 
de associados;

c) A qualquer título adquirir, alienar e 
onerar quaisquer bens móveis e imóveis e 
direitos, participações ou valores;

d) Contrair empréstimos ou outras for-
mas de financiamento;

e) Requerer a convocação da Assembleia 
Geral, quando o entender conveniente e, 
no mínimo, uma vez por ano para aprova-
ção de balanço, relatório e contas;

f) Organizar as sessões religiosas e, bem 
assim, quaisquer comissões de trabalho e 
de coordenação nas diversas áreas de inte-
resse para os fins a prosseguir pela Asso-
ciação;

g) Convidar personalidades para partici-
par na promoção das actividades da Asso-
ciação; e

h) Solicitar pareceres ao Conselho Fiscal 
sobre as matérias que julgue conveniente.

Artigo décimo sétimo

(Funcionamento da Direcção)

Um. A Direcção reúne uma vez por mês 
e sempre que o presidente a convoque, só 
podendo deliberar estando presentes a 
maioria dos seus membros.

Dois. Se for considerado necessário, 
serão convocados para participar nas reu-
niões os membros encarregados de coorde-
nar as várias áreas de interesses da Asso-
ciação, ou quaisquer outras pessoas que se 
julgue conveniente.

Artigo décimo oitavo

(Conselho Fiscal)

Um. O Conselho Fiscal é constituído 
por um número ímpar de membros, eleitos 
bienalmente, por voto secreto, pela assem-
bleia geral, num mínimo de três, podendo 
ser sucessivamente reeleitos.

Dois. Os membros do Conselho Fiscal 
elegem, de entre si, um presidente, um se-
cretário e um vogal.

Três. Para além das atribuições que lhe 
cabem, legal e estatutariamente, compe-
te especialmente ao Conselho Fiscal dar 
parecer sobre o balanço, relatório anual e 
contas elaborados pela Direcção.

Artigo décimo nono

(Funcionamento e convocação 
do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal reúne, ordinariamen-
te, no mês de Fevereiro para elaboração de 
parecer sobre o balanço, relatório e contas 
e, extraordinariamente, por convocação do 
seu presidente.

Artigo vigésimo

(Representação de Associação)

Um. A Associação será representada, 
em juízo ou fora dele, conjuntamente por 
quaisquer três dos membros da Direcção, 
dos quais um será o tesoureiro.

Dois. A Direcção pode ainda conferir 
livremente a representação da Associação 
a qualquer membro da Direcção ou a man-
datário por ela designado.

Três. Nos poderes de representação ante-
riormente referidos, estão também compre-
endidos os poderes de aquisição, alienação, 
oneração e arrendamento de quaisquer bens 
móveis ou imóveis e direitos, participações 
ou valores da Associação e, bem assim, a 
obtenção de financiamentos.

CAPÍTULO IV

(Das disposições finais)

Artigo vigésimo primeiro

(Receitas)

Constituem, em especial, receitas da As-
sociação:

a) Os subsídios ou donativos efectuados 
por quaisquer entidades públicas ou pri-
vadas e, nomeadamente, por instituições e 
personalidades de Macau ou do exterior e 
dos próprios associados; e
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b) Os rendimentos dos bens próprios da 
Associação.

Artigo vigésimo segundo

(Destino dos bens)

Em caso de extinção, e depois de liqui-
dadas todas as dívidas e responsabilidades, 
os bens da Associação serão transferidos 
para a Iglésia Ni Cristo, com sede nas Fili-
pinas, salvo se lhe tiverem sido doados ou 
deixados com qualquer encargo, ou quando 
estejam afectos a um certo fim, hipóteses 
em que vigorará o regime estatuído na lei.

Artigo vigésimo terceiro

Nos casos omissos, aplicam-se as normas 
que regulam as associações na lei civil em 
vigor.
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