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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 25/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 1 e 3 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 5/2001 
(Organização e funcionamento do Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária), o Chefe do Executivo manda:

1. É renovado o mandato do membro permanente do Conselho 
Pedagógico do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Ma 
Iek, procuradora-adjunta do Ministério Público, pelo período 
de um ano, a partir de 1 de Março de 2022.

2. São renovados os mandatos dos membros permanentes 
do Conselho Pedagógico do Centro de Formação Jurídica e 
Judiciária, Liu Dexue, director da Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça, e Cheong Sio Hong, assessor do Gabinete 
do Secretário para a Administração e Justiça, pelo período de 
um ano, a partir de 3 de Abril de 2022.

18 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 26/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
cláusula 17.ª do «Contrato de Concessão do Serviço de Assistência 
na Recepção de Canais de Televisão Básicos» e dos n.os 1 e 2 do 
artigo 2.º e do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de 
Março, o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação, como delegado do Governo junto 
da Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A., de U Man 
Fong, pelo período de um ano.

2. O exercício das funções referidas no número anterior é 
remunerado pela quantia mensal equivalente ao valor do índice 
100 da tabela indiciária da Administração Pública.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Abril 
de 2022.

23 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng

Despacho do Chefe do Executivo n.º 27/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos pre-
vistos no n.º 1 do artigo 32.º dos Estatutos da TDM — Teledi-

澳 門 特 別 行 政 區

行 政 長 官 辦 公 室

第 25/2022號行政長官批示

5/2001

翊

 

第 26/2022號行政長官批示

13/92/M

 

第 27/2022號行政長官批示
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13/92/M

 

第 28/2022號行政長官批示

5/2016

5/2016

5/2016

 

第 29/2022號行政長官批示

16/2006

15/2009

26/2009

fusão de Macau, S.A., e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do 
artigo 2.º e do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de 
Março, o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação, como delegado do Governo junto 
da TDM — Teledifusão de Macau, S.A., de Ye Yixin, pelo 
período de um ano.

2. O exercício das funções acima referidas é remunerado 
pela quantia mensal de 9 900 patacas.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 4 de Março 
de 2022.

23 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 28/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 5 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 5/2016 (Conselho para a Renovação Urbana), o Chefe do 
Executivo manda:

1. É renovado o mandato dos seguintes vogais do Conselho 
para a Renovação Urbana, a que se refere a alínea 7) do n.º 4 
do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 5/2016, pelo 
período de três anos:

1) Chao Chi Kin; 2) Chan Weng Tat; 3) Lo Wa Kit.

2. São designados vogais do Conselho para a Renovação Ur-
bana, a que se refere a alínea 7) do n.º 4 do artigo 4.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 5/2016, pelo período de três anos:

1) Wong Yuk Sze; 2) Lee Kam Iut; 3) Lei Kuong Hong; 
4) Wong Kin Chong; 5) Wong Fai; 6) Mok Kai Meng; 7) Cheng 
Son Meng; 8) Che Chan U; 9) Tong Kai Chung; 10) Leong 
Chong In; 11) Lo Chi Cheong; 12) Yong Wing Tai; 13) Fong Ka 
Lam; 14) Chong For Ching; 15) Loi Iok Man; 16) Wong Io Leong; 
17) Mok Chi Wai; 18) Tam Hoi Ian.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 3 de Março 
de 2022.

24 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 29/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
dos artigos 2.º, n.º 2, alínea 1), e 5.º, n.os 1 a 3, do Regulamento 
Administrativo n.º 16/2006 (Organização e funcionamento do 
Fundo de Pensões) e do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposi-
ções Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Che-
fia), conjugados com o artigo 8.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), o Chefe do Executivo manda: 
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第 30/2022號行政長官批示

13/92/M

 

聲 明

–––––––

 

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

É renovada a comissão de serviço de Diana Maria Vital 
Costa, pelo período de um ano, a partir de 1 de Abril de 2022, 
como vice-presidente do Conselho de Administração do Fun-
do de Pensões, por possuir experiência e capacidade profissio-
nal adequadas para o exercício das suas funções.

25 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 30/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
cláusula 22.ª do «Contrato de Concessão do Serviço Público de 
Transporte Aéreo», em vigor, e dos n.os 1 e 2 do artigo 2.º e do 
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É nomeado delegado do Governo junto da Companhia 
de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L., Pun Keng Sang, 
pelo período de um ano.

2. O exercício das funções acima referidas é remunerado 
pela quantia mensal de 9 200 patacas.

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

25 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lau Ioc Ip cessa o 
cargo de assessora deste Gabinete, em comissão de serviço, a 
partir de 1 de Março de 2022, por motivo de aposentação 
voluntária.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 25 de Fevereiro de 
2022. — A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 25 de Janeiro de 2022:

Leong Chi Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo, 
para o exercício de funções nestes Serviços, progredindo 
para operário qualificado, 8.º escalão, índice 260, nos termos 
da alínea 4) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em 
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聲 明

c 12/2015

vigor, e dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 
partir de 5 de Fevereiro de 2022.

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

Chan Tim Fa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, para 
o exercício de funções nestes Serviços, ascendendo a técnica 
especialista, 1.º escalão, índice 505, nos termos da alínea 2) 
do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em 
vigor, e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despacho.

Yong Ming Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo, 
para o exercício de funções nestes Serviços, ascendendo 
a adjunta-técnica especialista principal, 1.º escalão, índice 
450, nos termos da alínea 1) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º 
da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), em vigor, e do n.º 2 do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos), em vigor, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos para o exercício de funções 
nestes Serviços, nos termos das alíneas 1) e 2) do n.º 1 e do 
n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, e do 
n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho:

Contrato administrativo de provimento sem termo

Lo Ian ascende a técnica superior assessora, 1.º escalão, índice 
600;

Vong Iut Mei de Assis ascende a adjunta-técnica especialista 
principal, 1.º escalão, índice 450;

Chao Sou Leng ascende a assistente técnica administrativa 
especialista, 1.º escalão, índice 305.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

Chan Wai Lan ascende a técnica superior principal, 1.º escalão, 
índice 540.

Contrato administrativo de provimento

Wong Kai Pong ascende a técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
índice 400.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que os contratos do pessoal 
abaixo identificado, para o exercício de funções nestes Servi-
ços, caducam em 24 de Fevereiro de 2022, por os mesmos atin-
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–––––––

 

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 42/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$449,820.00

2/2018

85/2021 181/2019

$449,820.00

girem o limite de idade para o exercício de funções públicas, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, em 
vigor, conjugada com a alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em 
vigor.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Ao Ieong Kuok Sang, motorista de ligeiros, 4.º escalão. 

Contrato administrativo de provimento

— Chan Chi Kuong, auxiliar, 8.º escalão.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 24 de Fevereiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA 

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 42/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, para o corrente ano eco-
nómico, um fundo permanente de $ 449 820,00 (quatrocentas 
e quarenta e nove mil e oitocentas e vinte patacas), constituído 
nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento 
Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enqua-
dramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços para os Assuntos La-
borais um fundo permanente de $ 449 820,00 (quatrocentas e 
quarenta e nove mil e oitocentas e vinte patacas), para ser geri-
do por uma comissão administrativa composta pelos seguintes 
membros:

Presidente: Wong Chi Hong, director dos Serviços e, nas 
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chan Ngai Fong, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira, substituto e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu 
substituto legal;

Vogal: Pun Io Fai, assistente técnica administrativa espe-
cialista e, nas suas faltas ou impedimentos, Chang Chan U, 
adjunto-técnico especialista.
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–––––––

 

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 23/2022號保安司司長批示

57/99/M

86/2021

182/2019

 

批 示 摘 錄

12/2015

540

15/2009 26/2009

100961

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 28 de Janeiro 
de 2022.

22 de Fevereiro de 2022.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 23 
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 23/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos das 
disposições dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 
de Outubro, conjugados com os n.os 1 e 5 da Ordem Executiva 
n.º 182/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 86/2021, o Secre-
tário para a Segurança manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, Sit Chong 
Meng, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para outorgar em nome do Governo da Região Administrativa 
Especial de Macau, por averbamento, a renovação do contrato 
individual de trabalho, pelo período de um ano, com Che Mei Wa.

22 de Fevereiro de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 13 de Janeiro de 2022:

Zhao Yuan — renovado o contrato individual de trabalho, nos 
termos do artigo 18.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Con-
trato de Trabalho nos Serviços Públicos), pelo período de 
um ano a partir de 4 de Março de 2022, passando a desem-
penhar, a partir do mesmo dia, funções de técnico superior 
principal, 1.º escalão, índice 540.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 4 de Fevereiro de 2022:

Wong Chi Fai, superintendente-geral n.º 100 961 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como director 
da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, nos 
termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 26/2009, a partir de 10 de Março de 
2022, por se manterem os fundamentos que prevaleceram à 
respectiva nomeação.
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–––––––

 

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 8/2022號運輸工務司司長批示

10/2013
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B9 94 98 1630 1634 B7

252 256 1237 1241

 

––––––––––

附件

（土地工務運輸局第2232.01號案卷及

土地委員會第42/2021號案卷）

Lam Loi Lap, chefe-mor adjunto n.º 410 871 — renovada a co-
missão de serviço, pelo período de um ano, como subdirec-
tor da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 
nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 25 de Março 
de 2022, por se manterem os fundamentos que prevalece-
ram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 22 de Feverei-
ro 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 8/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras), o Secretário para 
os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É revista, nos termos e condições constantes do contrato 
em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, a 
concessão, por aforamento, do terreno com a área global de 
704 m2, resultante da anexação, logo que demolidos os edifícios 
nele existentes, dos prédios situados na península de Macau, 
na Rua do Visconde Paço de Arcos n.os 161 a 177 e na Rua 
Nova do Comércio n.os 67 a 75, descritos na Conservatória do 
Registo Predial, doravante designada por CRP, sob os n.os 1 630 a 
1 634 a fls. 94 verso a 98 verso do livro B9, e n.os 1 237 a 1 241 a 
fls. 252 verso a 256 verso do livro B7, para ser aproveitado com 
a construção de um edifício de 10 pisos, sendo 3 pisos em cave, 
em regime de propriedade única, afecto à actividade hoteleira, 
para instalação de um estabelecimento do tipo alojamento de 
baixo custo.

2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

22 de Fevereiro de 2022.

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

––––––––––

ANEXO

(Processo n.º 2 232.01 da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes e Processo n.º 42/2021 da 

Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

A Região Administrativa Especial de Macau, como primeira 
outorgante, e

A Sociedade de Investimento Predial Lei Kuan, Limitada, 
como segunda outorgante.
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5427/1997

184/2019

Considerando que:

1. A Sociedade de Investimento Predial Lei Kuan, Limitada, 
com sede em Macau, na Rua de Pequim, n.os 173 a 177, Edifício 
Marina Plaza, r/c, P e Q, registada na Conservatória dos Re-
gistos Comerciais e de Bens Móveis sob o n.º 5 360 (SO), é 
titular do domínio útil do terreno, com a área global de 704 m2, 
resultante da anexação, logo que demolidos os edifícios neles 
existentes, dos prédios com os n.os 161 a 177 da Rua do Viscon-
de Paço de Arcos e n.os 67 a 75 da Rua Nova do Comércio, na 
península de Macau, descritos na CRP sob os n.os 1 630 a 1 634 
a fls. 94 verso a 98 verso do livro B9, e 1 237 a 1 241 a fls. 252 
verso a 256 verso do livro B7, conforme inscrição a seu favor 
sob o n.º 12 870.

2. O domínio directo sobre o mencionado terreno acha-
-se inscrito a favor do Estado sob o n.º 7 812 a fls. 475 do livro 
F32K e n.º 1 779 a fls. 28 do livro F14L.

3. Uma vez que a planta de condições urbanísticas emitida 
para o referido terreno pela Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, doravante designada por 
DSSOPT, admite como finalidade do solo o uso turístico e de 
diversões, a concessionária, tendo em vista o seu reaproveita-
mento, submeteu à referida Direcção dos Serviços, em 25 de 
Abril de 2016, um anteprojecto de obra de construção de um 
edifício, em regime de propriedade única, compreendendo 10 
pisos, sendo 3 pisos em cave, afecto à actividade hoteleira, para 
instalação de um estabelecimento do tipo alojamento de baixo 
custo e, em 15 de Maio de 2020, apresentou o projecto de obra 
que, por despacho do subdirector destes Serviços, de 28 de 
Agosto de 2020, foi considerado passível de aprovação, condi-
cionado ao cumprimento de alguns requisitos técnicos.

4. Nestas circunstâncias, em 18 de Agosto de 2016, a conces-
sionária solicitou autorização para modificar o aproveitamento 
do terreno, em conformidade com o referido anteprojecto, e a 
consequente revisão do contrato de concessão, nos termos do 
artigo 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras).

5. Reunidos os documentos necessários à instrução do pro-
cedimento, a DSSOPT procedeu ao cálculo das contrapartidas 
devidas e elaborou a minuta do contrato de revisão da conces-
são, que mereceu a concordância da concessionária, expressa 
em declaração apresentada em 27 de Outubro de 2021.

6. O terreno objecto do contrato, com a área de 704 m2, encon-
tra-se demarcado e assinalado na planta cadastral n.º 5 427/1997, 
emitida em 2 de Junho de 2021, pela Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro, doravante designada por DSCC.

7. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo o 
processo sido enviado à Comissão de Terras que, reunida em 
11 de Novembro de 2021, emitiu parecer favorável ao deferi-
mento do pedido.

8. Por despacho do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, de 24 de Novembro de 2021, proferido no uso das 
competências executivas delegadas pelo n.º 1 da Ordem Exe-
cutiva n.º 184/2019, foi autorizado o pedido de revisão da con-
cessão, de acordo com o proposto no parecer da Comissão de 
Terras.

9. As condições do contrato titulado pelo presente despacho 
foram notificadas à concessionária e por esta expressamente 
aceites, conforme declaração apresentada em 7 de Janeiro de 
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2022, assinada por Chiang Kin Tong e Leong Lai I, respectiva-
mente, casado e solteira, com domicílio na Rua de Pequim, 
n.os 173 a 177, Edifício Marina Plaza, r/c, P e Q, na qualidade 
de gerente-geral e de gerente, e em representação da Sociedade 
de Investimento Predial Lei Kuan, Limitada, qualidade e 
poderes verificados pelo 2.º Cartório Notarial, conforme reco-
nhecimento exarado naquela declaração.

10. A concessionária pagou o preço actualizado do domínio 
útil e o prémio estipulados no n.º 1 da cláusula terceira e na 
cláusula sétima, ambas do contrato titulado pelo presente 
despacho.

Cláusula primeira — Objecto do contrato

1. Constitui objecto do presente contrato a revisão da con-
cessão, por aforamento, de um terreno com a área global de 
704 m2 (setecentos e quatro metros quadrados), resultantes 
da anexação, logo que demolidos os prédios n.os 161 a 177 da 
Rua do Visconde Paço de Arcos e n.os 67 a 75 da Rua Nova do 
Comércio, situados na península de Macau, descritos na CRP 
sob os n.os 1 237 a 1 241 as fls. 252 verso a 256 verso do livro 
B7 e os n.os 1 630 a 1 634 as fls. 94 verso a 98 verso do livro B9, 
cujo domínio útil se acha inscrito sob o n.º 12 870 a fls. 221 do 
livro G63L, a favor da segunda outorgante, demarcados e assi-
nalados na planta n.º 5 427/1997, emitida pela DSCC, em 2 de 
Junho de 2021.

2. Em consequência da presente revisão, o terreno referido 
no número anterior, de ora adiante designado simplesmente 
por terreno, passa a reger-se pelas cláusulas do presente con-
trato.

Cláusula segunda — Reaproveitamento do terreno e finalidade 
da concessão

1. Em conformidade com os usos de solos aí permitidos, 
designadamente o turístico e de diversões, o terreno é reapro-
veitado com a construção de um edifício afecto à actividade 
hoteleira, para instalação de um estabelecimento do tipo alo-
jamento de baixo custo, em regime de propriedade única, com-
preendendo 10 (dez) pisos, sendo 3 (três) em cave, com a área 
bruta de construção de 6 662 m2 (seis mil, seiscentos e sessenta 
e dois metros quadrados).

2. A área referida no número anterior pode ser sujeita a 
eventuais rectificações no momento do pedido de vistoria de 
obra, para efeito de emissão da licença de utilização.

3. A segunda outorgante é obrigada a submeter-se às prescri-
ções do plano urbanístico que vigore na zona onde o terreno se 
situe.

Cláusula terceira — Preço do domínio útil e foro

1. O preço do domínio útil do terreno é actualizado para 
$ 1 332 400,00 (um milhão, trezentas e trinta e duas mil, qua-
trocentas patacas).

2. O preço actualizado do domínio útil, estipulado no número 
anterior, é pago integralmente e de uma só vez, aquando da 
aceitação das condições do presente contrato, a que se refere o 
artigo 125.º da Lei n.º 10/2013.
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3. O foro anual a pagar é actualizado para $ 3 331,00 (três 
mil, trezentas e trinta e uma patacas).

4. O não pagamento pontual do foro determina a cobrança 
coerciva nos termos do processo de execução fiscal.

Cláusula quarta — Prazo de reaproveitamento

1. O reaproveitamento do terreno deve operar-se no prazo 
global de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
do despacho que titula a presente revisão da concessão.

2. O prazo referido no número anterior inclui os prazos para 
a apresentação, pela segunda outorgante, e apreciação, pela 
primeira outorgante, do projecto de obra e para a emissão das 
respectivas licenças.

3. A segunda outorgante deve observar os seguintes prazos:

1) 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação 
do despacho mencionado no n.º 1, para a elaboração e apresen-
tação do projecto de obra (projectos de fundações, estruturas, 
águas, esgotos, electricidade e demais projectos de especialidade);

2) 60 (sessenta) dias, contados da data da notificação da 
aprovação do projecto de obra, para a apresentação do pedido 
de emissão da licença de obras;

3) 15 (quinze) dias, contados da data de emissão da licença 
de obras, para a apresentação do pedido de início da obra.

4. Para efeitos do disposto no número anterior, os projectos 
só se consideram efectivamente apresentados, quando completa 
e devidamente instruídos com todos os elementos.

5. A requerimento da segunda outorgante, qualquer dos prazos 
referidos na presente cláusula pode ser suspenso ou prorro-
gado por autorização da primeira outorgante, por motivo não 
imputável à segunda outorgante e que a primeira outorgante 
considere justificativo.

6. O pedido referido no número anterior tem de ser apresen-
tado antes do termo do respectivo prazo.

Cláusula quinta — Encargos especiais

Constituem encargos especiais, a suportar exclusivamente 
pela segunda outorgante, a desocupação do terreno demarcado 
e assinalado na planta n.º 5 427/1997, emitida pela DSCC, em 
2 de Junho de 2021, e remoção do mesmo de todas as constru-
ções, materiais e infra-estruturas, porventura, aí existentes.

Cláusula sexta — Multa

1. Pelo incumprimento de qualquer um dos prazos fixados na 
cláusula quarta, a segunda outorgante fica sujeita a multa no 
montante correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) 
do prémio por cada dia de atraso, até 150 (cento e cinquenta) 
dias.

2. A segunda outorgante fica exonerada da responsabilidade 
referida no número anterior no caso da primeira outorgante ter 
autorizado a suspensão ou a prorrogação do prazo de reapro-
veitamento, por motivo não imputável à segunda outorgante e 
considerado justificativo pela primeira outorgante.
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$28,646,600.00
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4. 

5. 10/2013

6. 

Cláusula sétima — Prémio do contrato

Por força da presente revisão do contrato de concessão, a 
segunda outorgante paga à primeira outorgante, a título de 
prémio do contrato, o montante de $ 28 646 600,00 (vinte e 
oito milhões, seiscentas e quarenta e seis mil e seiscentas patacas), 
integralmente e de uma só vez, aquando da aceitação das con-
dições do presente contrato, a que se refere o artigo 125.º da 
Lei n.º 10/2013.

Cláusula oitava — Transmissão

1. A transmissão de situações decorrentes desta concessão, 
enquanto o terreno não estiver integralmente reaproveitado, 
depende de prévia autorização da primeira outorgante, sob 
pena de nulidade e de nenhum efeito, sem prejuízo do disposto 
na cláusula décima segunda.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, também se 
considera equivalente à transmissão de situações resultantes 
da presente concessão:

1) A transmissão, por uma ou várias vezes em acumulação, 
superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social da se-
gunda outorgante ou do capital social do seu sócio dominante;

2) A constituição de procuração ou substabelecimento que 
confira ao procurador poderes para a prática de todos os actos 
no procedimento ou a disposição das situações resultantes da 
concessão e que seja irrevogável sem o acordo do interessado, 
nos termos do n.º 3 do artigo 258.º do Código Civil.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando 
se verifique a transmissão superior a 10% (dez por cento) do 
capital da segunda outorgante ou do capital social do seu sócio 
dominante, estes devem comunicar o facto à DSSOPT no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da sua ocorrência, sob pena de 
aplicação de multa no montante correspondente a 1% (um por 
cento) do prémio na primeira infracção e de devolução na se-
gunda infracção.

4. A transmissão sujeita o transmissário à revisão das con-
dições do presente contrato, designadamente das relativas ao 
prazo de reaproveitamento e ao pagamento do prémio adicional.

5. Antes da conclusão do reaproveitamento, a segunda 
outorgante só pode constituir hipoteca voluntária sobre o direito 
resultante da concessão a favor de instituições de crédito legal-
mente autorizadas a exercer actividade na Região Administra-
tiva Especial de Macau, nos termos do n.º 5 do artigo 42.º da 
Lei n.º 10/2013.

6. A hipoteca constituída em violação do disposto no número 
anterior é nula.

Cláusula nona — Licença de utilização

A licença de utilização apenas é emitida desde que as multas, 
se as houver, estejam pagas.

Cláusula décima — Fiscalização

Durante o período de reaproveitamento do terreno conce-
dido, a segunda outorgante obriga-se a franquear o acesso ao 
mesmo e às obras aos representantes dos Serviços da Adminis-
tração, que aí se desloquem no desempenho da sua acção fisca-
lizadora, prestando-lhes toda a assistência e meios para o bom 
desempenho da sua função.
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Cláusula décima primeira — Caducidade

1. A presente concessão caduca nos seguintes casos:

1) Não conclusão do reaproveitamento, decorrido o prazo de 
150 (cento e cinquenta) dias, previsto no n.º 1 da cláusula sexta, 
independentemente de ter sido aplicada ou não a multa;

2) Suspensão, consecutiva ou intercalada, do reaproveita-
mento do terreno por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo 
por motivo não imputável à segunda outorgante e que a primeira 
outorgante considere justificativo.

2. A caducidade da concessão é declarada por despacho do 
Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

3. A caducidade da concessão determina a reversão para a 
primeira outorgante dos prémios pagos e de todas as benfeito-
rias por qualquer forma incorporadas no terreno, sem direito a 
qualquer indemnização ou compensação por parte da segunda 
outorgante, sem prejuízo da cobrança pela primeira outorgan-
te, dos foros em dívida e das eventuais multas ainda não pagas.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso 
de declaração da caducidade da concessão, revertem para a 
primeira outorgante tantos vigésimos do respectivo preço do 
domínio útil quantos os anos em que o terreno esteve na posse 
da segunda outorgante sem reaproveitamento, sendo-lhe resti-
tuído o remanescente do preço.

Cláusula décima segunda — Devolução do terreno

1. A primeira outorgante pode declarar a devolução do terre-
no quando se verifique qualquer dos seguintes factos:

1) Alteração não autorizada da finalidade de concessão ou 
da modificação do reaproveitamento do terreno;

2) Incumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula 
quinta;

3) Transmissão, sem autorização prévia, das situações resul-
tantes da concessão, com violação do disposto no n.º 1 da cláu-
sula oitava;

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

5) Quando a utilização do terreno se afaste dos fins para que 
foi concedido ou estes não estejam, em qualquer momento, a 
ser prosseguidos;

6) Quando, no seguimento de alteração do planeamento 
urbanístico que implique a impossibilidade de iniciar ou continuar 
o reaproveitamento do terreno, se verifique qualquer uma das 
situações referidas no n.º 2 do artigo 140.º da Lei n.º 10/2013;

7) Subaforamento.

2. A devolução do terreno é declarada por despacho do Chefe 
do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

3. A declaração de devolução do terreno produz os seguintes 
efeitos:

1) Extinção do domínio útil do terreno;
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2) Reversão para a primeira outorgante dos prémios e do 
preço do domínio útil pagos, bem como de todas as benfeito-
rias por qualquer forma incorporadas no terreno, tendo a con-
cessionária direito à indemnização a fixar por aquela.

4. A devolução do terreno nos termos da presente cláusula 
não prejudica a cobrança dos foros em dívida e das eventuais 
multas ainda não pagas.

5. No caso de devolução com fundamento na alínea 6) do 
n.º 1 da presente cláusula, a segunda outorgante tem direito 
à indemnização prevista nos n.os 5 e 6 do artigo 140.º da Lei 
n.º 10/2013.

Cláusula décima terceira — Foro competente

Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do 
presente contrato, o foro competente é o da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

Cláusula décima quarta — Legislação aplicável

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei 
n.º 10/2013 e demais legislação aplicável.
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–––––––

 

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 22 de Fevereiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling.
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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 18 de Fevereiro de 2022:

Lio Chi Weng — alterado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração para contrato administrativo de 
provimento sem termo com referência à categoria de adjun-
to-técnico principal, 1.º escalão, neste Comissariado, nos 
termos dos artigos 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir de 28 de Janeiro de 2022.

Wong Wai Seng — alterado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração para contrato administrativo de 
provimento sem termo com referência à categoria de adjun-
to-técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, neste Comissariado, nos 
termos dos artigos 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir de 28 de Janeiro de 2022.

–––––––
Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 24 de Fevereiro 

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

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Extracto de despacho

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

Cheong Kin Ian, subintendente — renovada a comissão de 
serviço, pelo período de um ano, como chefe da Divisão de 
Ligação de Assuntos Policiais e Relações Públicas destes 
Serviços, nos termos dos artigos 3.º e 16.º do Regulamento 
Administrativo n.º 5/2009, com as alterações introduzidas e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2021, 
artigos 36.º, n.º 2, alínea 2), 37.º, n.º 1, alínea 1), e 44.º, alínea 
7), da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças e 
Serviços de Segurança), e artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, con-
jugados com o artigo 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, por possuir competência profissional e expe-
riência adequadas para o exercício das suas funções, a partir 
de 1 de Abril de 2022.

–––––––

Serviços de Polícia Unitários, aos 24 de Fevereiro de 2022. — O 
Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U Man.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extracto de despacho

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

Lei Kuok Fai, técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
n.º 995141 — autorizada a cessação da comissão de serviço 
do lugar de chefe da Divisão de Disciplinar e de Apoio 

審 計 署

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

–––––––

 

警 察 總 局

批 示 摘 錄

20/2021 5/2009

13/2021

15/2009

26/2009

–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

26/2009 15/2009
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995141

–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/20 0 0

12/2015 3/GP T U I/2016

聲 明

亁

c 12/2015

–––––––

 

檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

13/1999

Jurídico, a seu pedido, a partir de 31 de Março de 2022, 
cessando, definitivamente, o exercício das suas funções e 
ficando desvinculado destes Serviços a partir do mesmo dia, 
nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 16.º do 
Regulamento Administrativo n.º 15/2009.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 22 de Fevereiro de 2022. — A 
Subdirectora-geral, Chau Kin Oi, superintendente-geral alfan-
degária.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extracto de despacho

Por despacho da chefe do Gabinete do Presidente do Tri-
bunal de Última Instância, de 16 de Fevereiro de 2022:

U Tak Fong, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento, deste 
Gabinete — renovado o referido contrato, pelo período de 
um ano, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento 
Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezem-
bro, artigos 4.º, 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 
conjugado com o n.º 1, alínea 7), do Despacho do Presidente 
do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, a partir 
de 10 de Março de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos, se declara que Lam Kin Un, mo-
torista de ligeiros, 6.º escalão, deste Gabinete, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, cessa as 
suas funções, por ter atingido o limite de idade, nos termos dos 
artigos 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente e 15.º, alínea 1), 
da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, a partir de 9 de Março de 
2022.

–––––––

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

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 11 de Fevereiro 
de 2022:

Chan Chi Peng, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços 
de Economia e Desenvolvimento Tecnológico — prorrogada 
a sua requisição, e remunerado pelo índice correspondente 
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14/2009

12/2015

14/2009

12/2015

14/2009

12/2015

14/2009

12/2015

–––––––

 

ao de inspector assessor, 3.º escalão, pelo período de um 
ano, para exercer funções na área jurídica neste Gabinete, 
nos termos do artigo 19.º, n.º 3, do Regulamento Adminis-
trativo n.º 13/1999 (Organização e funcionamento do Gabinete 
do Procurador), conjugado com o artigo 34.º do ETAPM, 
vigente, a partir de 1 de Março de 2022.

Por despachos do chefe deste Gabinete, de 15 de Fevereiro 
de 2022:

Lau Yun Kwong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
neste Gabinete, progredindo para motorista de ligeiros, 5.º 
escalão, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos serviços 
públicos), a partir de 29 de Janeiro de 2022.

Chong Mio I — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo neste 
Gabinete, progredindo para auxiliar, 5.º escalão, nos termos 
do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 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 29 de 
Janeiro de 2022.

Cheang Kin Heng, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, deste Gabinete — nomeada, definitiva-
mente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 3 e 5, 
do ETAPM, vigente, a partir de 16 de Março de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 17 de Feve-
reiro de 2022:

Ho Lourenço Wai Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
neste Gabinete, ascendendo a técnico especialista principal, 
1.º escalão, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), a partir da data da sua publicação.

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 17 de Fevereiro 
de 2022:

Da Luz Júlio Pedro — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
neste Gabinete, progredindo para técnico especialista, 2.º esca-
lão, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 
(Regime do contrato de trabalho nos serviços públicos), a 
partir de 21 de Janeiro de 2022.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 23 de Fevereiro de 2022. — O 
Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.
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政 策 研 究 和 區 域 發 展 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

4/2017 14/2009

12/2015

650

–––––––

  

新 聞 局

批 示 摘 錄

a

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Extractos de despachos

Por despachos de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 10 de 
Fevereiro 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 possuírem capacidade de 
gestão e experiência profissional adequadas para o exercício 
das suas funções, a partir das datas abaixo indicadas:

Un Kin Chong, como chefe do Departamento de Estudo de 
Políticas, a partir de 1 de Abril de 2022;

Lin Son Sam, como chefe da Divisão de Economia e Vida da 
População, a partir de 30 de Abril de 2022.

Por despachos do director destes Serviços, de 15 de Feve-
reiro de 2022:

Sam Man Lou, Ieong Man Cheong e Cheang Wai Chong — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 
administrativos de provimento sem termo progredindo à ca-
tegoria de técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 650, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 
4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado 
com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 16 
de Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvi-
mento Regional, aos 23 de Fevereiro de 2022. — O Director 
dos Serviços, Cheong Chok Man.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extracto de despacho

Por despacho da directora do Gabinete, de 26 de Janeiro 
de 2022:

Chan Chan Fai, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, deste Gabinete — nomeado, definitiva-
mente, para o mesmo lugar, nos termos dos artigos 20.º, n.º 1, 
alínea a), e 22.º, n.os 3 e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 4 
de Março de 2022.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 22 de Fevereiro de 
2022. — A Directora do Gabinete, Chan Lou.
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個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

430

12/2015 14/2009

240

–––––––

 

行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

365

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

305

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extractos de despachos

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 8 de 
Fevereiro de 2022: 

Chang Heng Pan, técnico superior assessor principal, 2.º escalão, 
do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública — renovada a sua requisição, pelo 
período de um ano, para o exercício das funções na mesma 
categoria e escalão neste Gabinete, nos termos do artigo 
34.º do ETAPM, vigente, a partir de 29 de Março de 2022.

Por despachos do coordenador do Gabinete, de 8 de Feve-
reiro de 2022:

Lei Lei — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de um ano, como técnica superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, índice 430, neste Gabinete, nos termos dos artigos 
4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 
Março de 2022.

Mak Kuok Meng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para motorista de ligeiros, 7.º escalão, índice 240, neste Ga-
binete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 e conjugado 
com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, a partir de 31 de Dezembro de 2021.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 21 de Feve-
reiro de 2022. — O Coordenador do Gabinete, Yang Chongwei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho da subdirectora, de 19 de Novembro de 
2021:

Kou Chi Chio — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo progredin-
do à categoria de adjunto-técnico principal, 2.º escalão, índice 
365, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 19 de Novembro 
de 2021.

Por despacho do director, de 16 de Fevereiro de 2022:

Chan Ka Ian — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo para 
adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, conjugados com o artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da sua publicação 
no Boletim Oficial da RAEM.



N.º 9 — 2-3-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3887

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

485

聲 明

a

–––––––

 

身 份 證 明 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

15/2009 26/2009

4/2017 14/2009

12/2015

Por despacho do director, de 22 de Fevereiro de 2022:

Chan Wai Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
para técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, 
área de gestão de recursos humanos, da carreira de técnico 
superior, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, 
alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugados 
com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data 
da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Ha Lay Yieu, intérpre-
te-tradutora assessora, 4.º escalão, do quadro do pessoal destes 
Serviços, desligada do serviço, para efeitos de aposentação vo-
luntária, nos termos do artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, 
vigente, a partir de 1 de Março de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 23 de Fevereiro de 2022. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 4 de Fevereiro de 2022:

Xu Xin — renovada a comissão de serviço, pelo período de um 
ano, como chefe da Divisão de Registo Criminal destes Ser-
viços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir capa-
cidade de gestão e experiência profissional adequadas para 
o exercício das suas funções, a partir de 3 de Abril de 2022.

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

Chao Wai Ieng — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do 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 possuir competência profissio-
nal e aptidão adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 18 de Março de 2022.

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 8 de Feve-
reiro de 2022:

Wong Hong Kit — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para auxiliar, 5.º escalão, índice 150, nestes 
Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, 
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150

–––––––

 

市 政 署

決 議 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

345

9/2018 25/2018

15/2009

26/2009

15/2009 26/2009

1. 

2. 

3. 

03/07/2000-31/12/2001

01/01/2002-03/08/2009

da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado 
com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 4 de 
Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 22 de Fevereiro 
de 2022. — A Directora dos Serviços, Wong Pou Ieng.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extractos de deliberações

Por deliberações do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais deste Instituto, na sessão realiza-
da em 11 de Fevereiro de 2022:

Cheang Kam Weng, assistente técnico administrativo especia-
lista, 3.º escalão, do DAA, provido em regime de contrato 
administrativo de provimento — alterada a categoria para 
assistente técnico administrativo especialista principal, 1.º 
escalão, índice 345, a partir da data da publicação no Boletim 
Oficial da RAEM do respectivo extracto de deliberação, nos 
termos da alínea 1) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º da 
Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021.

Cristina Bernardete Candido — nomeada, em comissão de 
serviço, pelo período de um ano, chefe da Divisão de Planea-
mento e Organização, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 20.º da Lei n.º 9/2018, da alínea 8) do n.º 2 do artigo 
4.º do Regulamento Administrativo n.º 25/2018, da alínea 2) 
do n.º 3 do artigo 2.º, n.º 2 do artigo 4.º e artigo 5.º da 
Lei n.º 15/2009, conjugados com o n.º 2 do artigo 2.º, n.º 2 do 
artigo 3.º, artigo 5.º e artigo 7.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009, a partir de 8 de Março de 2022.

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e n.º 1 do 
artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, é publi-
cada a nota, relativa aos fundamentos da respectiva nomeação 
e ao currículo académico e profissional da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Cristina Bernardete Candido possui competência profis-
sional e aptidão para o exercício do cargo de chefe da Divisão 
de Planeamento e Organização, como o curriculum vitae 
demonstra.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia (Engenharia Informática)

3. Currículo profissional:

— 03/07/2000 − 31/12/2001 — técnica superior de informática 
da Câmara Municipal de Macau Provisória;

— 01/01/2002 − 03/08/2009 — técnica superior de informática 
do Instituto para os Assuntos Municipais;
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18/04/2005-31/12/2010

04/08/2009-31/12/2018

01/01/2019-

08/09/2021-

–––––––

 

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

109037

b

107/85/M

250

2/2011 1/2014

108642

b

107/85/M

250

2/2011 1/2014

— 18/04/2005 − 31/12/2010 — chefia funcional da Divisão de 
Informática dos Serviços Financeiros e Informáticos do Insti-
tuto para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 04/08/2009 − 31/12/2018 — técnica superior do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/01/2019 − até à presente data — técnica superior do 
Instituto para os Assuntos Municipais;

— 08/09/2021 − até à presente data — chefe da Divisão de 
Planeamento e Organização do Departamento de Organização 
e Informática, substituta, do Instituto para os Assuntos Municipais.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 17 de Fevereiro 
de 2022. — A Administradora do Conselho de Administração 
para os Assuntos Municipais, To Sok I.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 16 de Fevereiro de 2022:

1. Kuok Man Sam, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-
tor 109037 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 17 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. Cheong Chi Kuong, guarda de primeira, 4.º escalão, do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública, com o número de 
subscritor 108642 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 17 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal 
correspondente 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.
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109312

b

107/85/M

250

2/2011 1/2014

85847

a

a

385

2/2011 1/2014

103489

b

107/85/M

400

2/2011

1/2014

109479

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

1. Liu Peng Kun, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
109312 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 17 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.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 17 de Fevereiro de 2022:

1. Leong Kam Fung, assistente técnica administrativa espe-
cialista principal, 4.º escalão, da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, com o número de subscritor 
85847 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desliga-
da 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 20 de Janeiro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 385 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 8 prémios de antiguidade, nos termos 
dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se re-
fere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 18 de Fevereiro de 2022:

1. Chan Fong Meng, chefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, com o número de subscritor 103489 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 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 22 de Janeiro 
de 2022, uma pensão mensal correspondente ao índice 400 
da tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, 
n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do re-
ferido estatuto, por contar 32 anos de serviço, acrescida do 
montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos 
dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se 
refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Sou Chong Kuan, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-
tor 109479 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
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a

107/85/M

250

2/2011 1/2014

109380

b

107/85/M

250

2/2011

1/2014

108936

a

107/85/M

250

2/2011 1/2014

116530

b

107/85/M

260

2/2011

1/2014

ligado 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. Ng Mio Leng, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
109380 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 31 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. Ieong Kin Chong, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-
tor 108936 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligado 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 20 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. Loi Nga Teng, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
116530 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 20 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.
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99384

a

107/85/M

400

2/2011

1/2014

162213

a

107/85/M

270 2/2011

1/2014

109886

a

107/85/M

555

2/2011

1/2014

43338

107/85/M

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 21 de Fevereiro de 2022:

1. Ho Man I, adjunta-técnica especialista principal, 4.º escalão, 
da Direcção dos Serviços de Finanças, com o número de 
subscritor 99384 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência, desligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, 
n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
voluntária por declaração — fixada, nos termos do artigo 
1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 
com início em 4 de Fevereiro de 2022, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 400 da tabela em vigor, calculada 
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 32 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 
antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 
e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. U Pou Wa, adjunta-técnica especialista principal, 2.º escalão, 
da Direcção dos Serviços de Finanças, com o número de 
subscritor 162213 do Regime de Aposentação e Sobrevivên-
cia, desligada 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 14 de Fevereiro 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 23 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.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 22 de Fevereiro de 2022:

1. Fong Hon Vai, técnico superior assessor principal, 4.º es-
calão, dos Serviços de Saúde, com o número de subscritor 
109886 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 7 de Fevereiro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 555 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. Ng Soi Sun, viúva de U Weng Cheong, que foi guarda, apo-
sentado do Corpo de Polícia de Segurança Pública, com o 
número de subscritor 43338 do Regime de Aposentação e 
Sobrevivência — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
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2/2011

1/2014

108499

a

107/85/M

250

2/2011 1/2014

109363

a

107/85/M

250

2/2011 1/2014

108871

a

107/85/M

280

2/2011 1/2014

em 17 de Dezembro de 2021, uma pensão mensal a que cor-
responde o índice 105 correspondente a 50% da pensão do 
falecido, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado com o 
artigo 271.º, n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, a que acresce 
o montante relativo a 50% dos 6 prémios de antiguidade do 
mesmo, nos termos do artigo 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 tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.

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

1. Chan Sio Tong, bombeiro de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Bombeiros, com o número de subscritor 108499 do Regi-
me de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço 
de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, 
nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
30 de Novembro, com início em 4 de Fevereiro de 2022, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 250 da tabela em 
vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-
gado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por 
contar 30 anos de serviço, acrescida do montante 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. Lou Sai Kan, bombeiro de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Bombeiros, com o número de subscritor 109363 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de 
acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vi-
gor, 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 7 de Fevereiro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 250 da tabela 
em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, con-
jugado 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 U Kuok, bombeiro-principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Bombeiros, com o número de subscritor 108871 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de 
acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, 
nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, 
de 30 de Novembro, com início em 7 de Fevereiro 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, con-
jugado 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. Lo Kun Fai, chefe, 4.º escalão, do Corpo de Bombeiros, com 
o número de subscritor 112801 do Regime de Aposentação 
e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com o arti-
go 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou seja, apo-
sentação voluntária por requerimento — fixada, com início 
em 7 de Fevereiro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 500 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, 
alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 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. Kuok Peng Kuan, bombeiro de primeira, 4.º escalão, do 
Corpo de Bombeiros, com o número de subscritor 109045 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do De-
creto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 
2 de Fevereiro de 2022, uma pensão mensal correspondente 
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.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 16 de Fevereiro de 2022:

Iun Mei, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 da 
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, com o número de contribuinte 3010642, can-
celada a inscrição no Regime de Previdência em 30 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 34 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Ho Man Keong, auxiliar do Instituto do Desporto, com o 
número de contribuinte 6015520, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 1 de Fevereiro 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 
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Contribuições da RAEM», por completar 34 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 39.º, n.º 6, da Lei n.º 8/2006, por o motivo de can-
celamento da inscrição não corresponder ao estipulado no 
artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.

Wong Ut Sim, auxiliar de enfermagem dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6103799, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 24 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 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.

Ng Vai Leng, trabalhadora do Instituto Cultural, com o número 
de contribuinte 6190330, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 1 de Fevereiro 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 7 anos de 
tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos ter-
mos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 21 de Fevereiro de 2022:

Leong Choi Sang, auxiliar do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de contribuinte 6030767, can-
celada a inscrição no Regime de Previdência em 29 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 Con-
tribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 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.

Ng Kin Hong, motorista de pesados do Instituto para os As-
suntos Municipais, com o número de contribuinte 6035890, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 28 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, cor-
respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-
ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 
e da «Conta Especial», por completar 35 anos de tempo de 
contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos 
artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Wong Ka, trabalhador do Instituto Cultural, com o número de 
contribuinte 6088919, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 1 de Fevereiro de 2022, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 



3896    9   2022  3  2 

6120227

8/2006

6190314

8/2006

6194263

8/2006

 

4/2017 2/2021 14/2009

a

485

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

400

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.

Leong Man Wai, trabalhador do Instituto Cultural, com o 
número de contribuinte 6120227, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 1 de Fevereiro 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.

Chu Fu Wa, trabalhador do Instituto Cultural, com o número 
de contribuinte 6190314, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 1 de Fevereiro 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 7 anos de 
tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Wong Sai Hou, trabalhador do Instituto Cultural, com o 
número de contribuinte 6194263, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 1 de Fevereiro 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 6 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despachos da presidente do Conselho de Administração, 
de 24 de Fevereiro de 2022:

Leong Fong Ha — nomeada, definitivamente, técnica superior 
de 1.a classe, 1.º escalão, índice 485, do quadro do pessoal 
deste Fundo, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 
2, 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 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM. 

Lei I Fan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo para 
adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, índice 400, neste 
Fundo, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 
e 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 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.
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聲 明

–––––––

 

印 務 局

批 示 摘 錄

Jovito Alberto 

Monteiro da Costa

–––––––
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批 示 摘 錄
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12/2015

430

4/2017 14/2009

12/2015

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Ana Maria dos Santos, 
adjunta-técnica especialista principal, 2.º escalão, do quadro 
do pessoal deste Fundo, cessa, a seu pedido, as funções neste 
Fundo, a partir de 2 de Março de 2022.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 24 de Fevereiro de 2022. — A Presi-
dente do Conselho de Administração, Ermelinda M. C. Xavier.

IMPRENSA OFICIAL

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 21 de Fevereiro de 2022:

Jovito Alberto Monteiro da Costa, intérprete-tradutor asses-
sor, 2.º escalão, do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços de Administração e Função Pública — exerce funções 
nesta Imprensa, em regime de destacamento, pelo período 
de um ano, nos termos do artigo 33.º do ETAPM, vigente, a 
partir de 1 de Março de 2022.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 24 de Fevereiro de 2022. — A Admi-
nistradora, Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 10 de Janeiro de 2022:

Wu Chan Lon — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
430, área de mecânica e materiais, nestes Serviços, nos ter-
mos do artigo 10.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 4/2017, conjugado com os artigos 3.º, n.º 2, 4.º e 5.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Março de 2022. 

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 24 de Janeiro de 2022:

Cheong Kuan U — contratado em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
430, área de electrónica e comunicação, nestes Serviços, nos 
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650
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545
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465

Ana Maria Aires da Silva Jorge Valente

355

termos do artigo 10.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, conjugado com os artigos 3.º, n.º 2, 4.º e 5.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Março de 2022. 

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 15 de Fevereiro de 2022. — O Director dos Servi-
ços, Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 2 de Dezembro de 2021:

Chan Wai Meng — provido 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, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, 5.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», a partir de 14 de Fevereiro de 2022.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 12 de Janeiro 
de 2022:

Chan Sou San — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como adjunto-técnico de 
2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 16 de Março de 
2022.

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 7 de Feve-
reiro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo, para as categorias, índices e a partir 
das datas a cada um a seguir indicados, 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:

Lei Iat Fan, para técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 
650, a partir de 16 de Janeiro de 2022;

Ricardo Manuel Lei Ferreira, para técnico especialista, 3.º 
escalão, índice 545, a partir de 16 de Janeiro de 2022;

Fong Ka Lok, para técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 
420, a partir de 29 de Janeiro de 2022;

Vai Hin Kuai, para adjunto-técnico especialista principal, 2.º 
escalão, índice 465, a partir de 30 de Janeiro de 2022;

Ana Maria Aires da Silva Jorge Valente, para assistente téc-
nico administrativo especialista principal, 2.º escalão, índice 
355, a partir de 16 de Janeiro de 2022.
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4/2017 14/2009

12/2015

485

Por despacho do signatário, de 16 de Fevereiro de 2022:

Hoi Hong Ieng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento de longa duração 
com referência à categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, índice 485, 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 despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 16 de Dezembro de 2021: 

Ieong Un Man, classificada em 4.º lugar no concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, a que se refere a lista inserta 
no Boletim Oficial da RAEM n.º 51/2019, II Série, de 18 de 
Dezembro de 2019, para o preenchimento de técnico supe-
rior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de promoção turística, da 
carreira de técnico superior do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Turismo — nomeada, em comissão de serviço, 
técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, do quadro do 
pessoal destes Serviços, nos termos da alínea b) do n.º 8 do 
artigo 22.º e do n.º 12 do artigo 23.º do ETAPM, vigente, dos 
artigos 17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos), e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), indo ocupar a vaga 
constante do Regulamento Administrativo n.º 18/2011, de 
18 de Julho. 

Lok Ngan Teng, classificada em 3.º lugar no concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, a que se refere a 
lista inserta no Boletim Oficial da RAEM n.º 51/2019, II 
Série, de 18 de Dezembro de 2019, para o preenchimento 
de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de promo-
ção turística, da carreira de técnico superior do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo — nomeada, 
provisoriamente, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos do n.º 1 
do artigo 22.º do ETAPM, vigente, dos artigos 17.º e 
18.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 (Regi-
me das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), indo ocupar a vaga constante do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2011, de 18 de Julho.

Por despacho da directora dos Serviços, de 21 de Feverei-
ro de 2022:

Chang Leng In — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a do 
seu contrato administrativo de provimento ascendendo a 
técnica especialista principal, 1.º escalão, índice 560, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), 2, 3 
e 4, 17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015, conjugados com o artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

Extractos de licenças

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0039/R/2022, em 19 
de Janeiro de 2022, à sociedade “新銀河娛樂2006有限公司” 
em chinês, «Nova Galaxy Entretenimento 2006 Companhia 

旅 遊 局

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零二一年十二月十六日作出的批

示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第八

款b）項及第二十三條第十二款，經第4/2017號法律修改的第

14/2009號法律《公務人員職程制度》第十七條和第十八條，以及

經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員

的招聘、甄選及晉級培訓》之規定，在二零一九年十二月十八日

第五十一期《澳門特別行政區公報》第二組公佈的統一管理制度

進行的專業或職務能力評估對外開考以填補旅遊局人員編制內

高級技術員職程第一職階二等高級技術員（旅遊推廣範疇）成績

名單中排名第四的合格應考人楊婉雯，獲定期委任為本局人員

編制第一職階二等高級技術員，以填補七月十八日第18/2011號

行政法規所設立之職位。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第一

款，經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程

制度》第十七條和第十八條，以及經第23/2017號行政法規修改

的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》之

規定，在二零一九年十二月十八日第五十一期《澳門特別行政區

公報》第二組公佈的統一管理制度進行的專業或職務能力評估

對外開考以填補旅遊局人員編制內高級技術員職程第一職階二

等高級技術員（旅遊推廣範疇）成績名單中排名第三的合格應考

人陸雁婷，獲臨時委任為本局人員編制第一職階二等高級技術

員，以填補七月十八日第18/2011號行政法規所設立之職位。

摘錄自本局局長於二零二二年二月二十一日作出的批示：

根據現行第14/2009號法律第十四條第一款（一）項、第二

款、第三款和第四款，及第十七條和第十八條，以及第12/2015號

法律第四條第二款，結合經第21/2021號行政法規修改及重新

公佈的第14/2016號行政法規第五條之規定，以附註形式修改曾

羚賢在本局擔任職務的行政任用合同第三條款，晉級為第一職

階首席特級技術員，薪俸點為560點，自本批示摘錄公佈日起生

效。

准 照 摘 錄

中文名稱為“名人閣”，葡文名稱為“Restaurante Pavilhão”

和英文名稱為“Pavilion Court”的餐廳，在二零二二年一月十九
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日獲發第0039/R/2022號准照，持有人為“新銀河娛樂2006有限

公司”，葡文名稱為“Nova Galaxy Entretenimento 2006 Com-

panhia Limitada”和英文名稱為“New Galaxy Entertainment 

2006 Company Limited”。場所位於路氹填海區，蓮花海濱大

馬路東面及望德聖母灣大馬路南面，“銀河”酒店第1期，地面層

（G/F）（娛樂場內）。

（是項刊登費用為 $544.00）

中文名稱為“添好運點心專門店”，葡文名稱為“Ti m Ho 

Wan Dim Sum”和英文名稱為“Tim Ho Wan, The Dim-Sum 

S p e c i a l i s t s”的餐廳，在二零二二年一月十九日獲發第0040/

R/2022號准照，持有人為“T H W（澳門）一人有限公司”，葡文

名稱為“THW (Macau) Sociedade Unipessoal Limitada”和

英文名稱為“THW (Macau) Company Limited”。場所位於

路氹城，路氹連貫公路第5及6部分，“澳門倫敦人酒店”第1層

（L1）。

（是項刊登費用為 $522.00）

中文名稱為“至正潮菜”，葡文名稱為“O Restaurante Chi 

Ching Chiu Choi”和英文名稱為“Chi Ching Chiu Choi”的

餐廳，在二零二二年一月二十日獲發第0041/R/2022號准照，持

有人為“威尼斯人路氹股份有限公司”，葡文名稱為“Venet ia n 

Cotai, S.A.”和英文名稱為“Venetian Cotai Limited”。場所

位於路氹填海區，路氹連貫公路以西，望德聖母灣大馬路以南，

“澳門威尼斯人酒店”第1層（L01）（娛樂場內）。

（是項刊登費用為 $499.00）

中文名稱為“星巴克咖啡”，葡文名稱為“Café Starbucks”

和英文名稱為“Starbucks Coffee”的餐廳，在二零二二年一月

二十六日獲發第0044/R/2022號准照，持有人為“美心星巴克咖

啡餐飲（澳門）有限公司”，葡文名稱為“Café Coffee Concepts 

(Macau) Limitada”和英文名稱為“Coffee Concepts (Macau) 

Limited”。場所位於路氹填海區，鄰近體育館大馬路“美獅美高

梅”酒店地面層（G/F），120號店舖。

（是項刊登費用為 $488.00）

中文名稱為“路環壹號公寓”和葡文名稱為“P e n s ã o 

‘Coloane n.º 1’”的經濟型住宿場所，在二零二二年一月二十八日

獲發第0045/A BC/2022號准照，持有人為“租售王（大灣區）顧

問服務一人有限公司”。場所位於路環計單奴街45-47號。

（是項刊登費用為 $397.00）

–––––––

二零二二年二月二十四日於旅遊局

局長 文綺華

Limitada» em português e «New Galaxy Entertainment 2006 
Company Limited» em inglês, para o restaurante denominado 
“名人閣” em chinês, «Restaurante Pavilhão» em português e 
«Pavilion Court» em inglês, sito em Cotai, Nascente da Avenida 
Marginal Flor de Lótus e a Sul da Estrada da Baía de Nossa 
Senhora da Esperança, Fase 1, r/c (G/F) do «Hotel Galáxia» 
(Interior do casino).

(Custo desta publicação $ 544,00)

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0040/R/2022, em 19 
de Janeiro de 2022, à sociedade “THW（澳門）一人有限公司” 
em chinês, «THW (Macau) Sociedade Unipessoal Limitada» 
em português e «THW (Macau) Company Limited» em inglês, 
para o restaurante denominado “添好運點心專門店” em chinês, 
«Tim Ho Wan Dim Sum» em português e «Tim Ho Wan, The 
Dim-Sum Specialists» em inglês, sito em Cotai, a Poente do 
Istmo Taipa-Coloane, parcelas 5 e 6, piso 1 (L1) do hotel «O 
Hotel Londrino Macau».

(Custo desta publicação $ 522,00)

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0041/R/2022, em 20 
de Janeiro de 2022, à sociedade “威尼斯人路氹股份有限公司” 
em chinês, «Venetian Cotai, S.A.» em português e «Venetian 
Cotai Limited» em inglês, para o restaurante denominado “至
正潮菜” em chinês, «O Restaurante Chi Ching Chiu Choi» em 
português e «Chi Ching Chiu Choi» em inglês, sito em Cotai, 
a Poente do Istmo Taipa-Coloane e a Sul da Baía da Nossa 
Senhora de Esperança, Piso L01 do Hotel «The Venetian 
Macao» (Interior do casino).

(Custo desta publicação $ 499,00)

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0044/R/2022, em 26 
de Janeiro de 2022, à sociedade “美心星巴克咖啡餐飲（澳門）
有限公司” em chinês, «Café Coffee Concepts (Macau) Limitada» 
em português e «Coffee Concepts (Macau) Limited» em inglês, 
para o restaurante denominado “星巴克咖啡” em chinês, 
«Café Starbucks» em português e «Starbucks Coffee» em 
inglês, sito em Cotai, junto à Avenida da Nave Desportiva, r/c 
(G/F), loja 120 do Hotel «MGM Cotai».

(Custo desta publicação $ 488,00)

Foi emitida a licença de alojamento de baixo custo n.º 0045/  
/ABC/2022, em 28 de Janeiro de 2022, à sociedade “租售王（大
灣區）顧問服務一人有限公司” em chinês, para o alojamento de 
baixo custo denominado “路環壹號公寓” em chinês e «Pensão 
“Coloane n.º 1”» em português, sito em Rua do Caetano n.os 45-47, 
Coloane.

(Custo desta publicação $ 397,00)

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 24 de Fevereiro de 
2022. — A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna 

Fernandes.
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博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄

摘錄自簽署人於二零二二年二月四日作出的批示： 

根據第12/2015號法律第四條第二款、第三款及第六條第一

款的規定，江保寧及劉昶在本局擔任第一職階輕型車輛司機職

務的行政任用合同續期一年，自二零二二年三月一日起生效。

摘錄自簽署人於二零二二年二月七日作出的批示： 

根據現行第14/2009號法律第十三條第一款二項，以及第

12/2015號法律第四條第二款及第三款的規定，以附註形式修改

伍安璐在本局擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，

轉為第三職階顧問高級技術員，薪俸點650，並根據《行政程序

法典》第一百一十八條第二款a）項的規定，追溯自二零二二年一

月二日起生效。

更 正

按照經濟財政司司長於二零二二年一月二十八日作出之批

示，對刊登於二零二一年八月四日第三十一期《澳門特別行政區

公報》第二組第11739頁及11755頁之本局人員轉入名單的文本更

正如下：

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 4 de Fevereiro de 2022:

Kong Pou Neng e Lau Joao Chong — renovados os contratos 
administrativos de provimento, por mais um ano, como moto-
ristas de ligeiros, 1.º escalão, nesta Direcção de Serviços, nos 
termos dos artigos 4.º, n.os 2, 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 1 de Março de 2022.

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

Ng On Lou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo com re-
ferência à categoria de técnico superior assessor, 3.º escalão, 
índice 650, nesta Direcção de Serviços, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado 
com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, com efeitos re-
troactivos a partir de 2 de Janeiro de 2022, ao abrigo do arti-
go 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Rectificação

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 28 de Janeiro de 2022, procede-se à seguinte 
rectificação da lista nominativa do pessoal que transita destes 
Serviços, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 31/2021, 
II Série, de 4 de Agosto, a páginas 11739 e 11755:

原文為︰

人員組別及姓名

於二零二一年六月二十一日之狀況 於二零二一年六月二十二日之狀況

任用方式 備註

職位/職級 職階 職位/職級 職階

馬偉基 首席特級督察 3 首席特級督察 3 長期行政任用

合同

更正為︰

人員組別及姓名

於二零二一年六月二十一日之狀況 於二零二一年六月二十二日之狀況

任用方式 備註

職位/職級 職階 職位/職級 職階

馬偉基 首席特級督察 3 首席特級督察 3 行政任用合同

Onde se lê:

Grupo de pessoal e nome
Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021

Forma de provimento Obs.
Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Ma Vai Kei I nspector espec ia l i sta 
principal

3 Inspector especia l ista 
principal

3 Contrato administrativo 
de provimento de longa 
duração
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Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 23 de 
Fevereiro de 2022. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

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

Lei Vai Peng, técnica superior assessora principal, 2.º escalão, 
de nomeação definitiva, destes Serviços, na situação de licença 
sem vencimento de curta duração — autorizada a prorroga-
ção da licença sem vencimento de longa duração, no período 
de 23 de Fevereiro de 2022 a 22 de Março de 2023, nos ter-
mos dos artigos 136.º, alínea b), e 137.º, n.os 1 e 2, e conjuga-
dos com o artigo 140.º do ETAPM, vigente.

Por despachos do signatário, de 17 de Fevereiro de 2022:

Au Ka Weng, Ieong Fong Ian e Tsui Kit Leng, técnicas de esta-
tísticas principais, 2.º escalão — nomeada, definitivamente, 
técnicas de estatísticas especialistas, 1.º escalão, índice 540, 
da carreira especial na área de estatística do quadro do pes-
soal destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alí-
nea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzi-
das pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente, a partir da data da publicação no Boletim 
Oficial da RAEM do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 22 de Feve-
reiro de 2022. — O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 19/2022, 
de 17 de Fevereiro de 2022: 

Lei Kam Hong, chefe n.º 171901, do Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública — passa à situação de «adido ao quadro», nos 
termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º do 

deve ler-se:

Grupo de pessoal e nome
Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021

Forma de provimento Obs.
Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Ma Vai Kei I nspector espec ia l i sta 
principal

3 Inspector especia l ista 
principal

3 Contrato administrativo 
de provimento 

–––––––

二零二二年二月二十三日於博彩監察協調局

局長 何浩瀚

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零二二年一月十八日作出的批

示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第一百三十六條b）

項、第一百三十七條第一款、第二款及第一百四十條的規定，處

於短期無薪假狀況的本局確定委任的第二職階首席顧問高級技

術員李慧冰，獲批准接續長期無薪假，自二零二二年二月二十三

日至二零二三年三月二十二日。

摘錄自本人於二零二二年二月十七日作出的批示：

根據經第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009

號法律第十四條第一款（二）項及第二款、現行《澳門公共行政

工作人員通則》第二十二條第八款a）項的規定，第二職階首席統

計技術員區家穎、楊鳳欣及崔潔玲獲確定委任為本局人員編制

統計範疇特別職程的第一職階特級統計技術員，薪俸點為540，

並自本批示摘要於《澳門特別行政區公報》公佈日起生效。

–––––––

二零二二年二月二十二日於統計暨普查局

局長 楊名就

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零二二年二月十七日作出的第

19/2022號批示：

根據第14/2018號法律第十三條及第十六條、經第98/2019號

行政命令修改的第34/2018號行政法規第四十五條及第四十六
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條，以及第13/2021號法律《保安部隊及保安部門人員通則》第

四十四條（四）項之規定，治安警察局警長編號171901李錦雄，

由二零二二年一月二日起處於“附於編制”狀況。

–––––––

二零二二年二月二十三日於治安警察局

局長 吳錦華警務總監

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

摘錄自代局長於二零二二年一月十日作出的批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第一百四十二條第

一款及第五款，以及公佈於二零二零年一月二日第一期第二組

《澳門特別行政區公報》的第189/2019號保安司司長批示第一款

（十六）項之規定，處於長期無薪假狀況的第一職階一等刑事偵

查員余衍釗，自二零二二年二月二十一日起回任本局人員編制。

摘錄自保安司司長於二零二二年二月四日作出的批示：

根據第14/2020號法律修改的第5/2006號法律第十一條第一

款、第十二條（七）項及第二十條，第35/2020號行政法規第三條

第二款（九）項及第四款、第三十六條、第三十八條第一款（一）

項、第二款、第三十九條及第四十二條第二款（一）項，聯同第

15/2009號法律第一條第一款及第三款、第二條第一款、第三款

（二）項、第五條及第三十四條，第26/2009號行政法規第一條、

第八條、第九條第二款及第二十一條，以及現行《澳門公共行政

工作人員通則》第二十三條第七款之規定，本局國際刑警組織中

國國家中心局澳門支局負責人蔡昕暉因具備適當經驗及專業能

力履行職務，故其定期委任自二零二二年三月六日起續期一年。

根據第14/2020號法律修改的第5/2006號法律第十一條第一

款及第二十條，第35/2020號行政法規第二十三條第二款（三）

項、第二十六條、第三十八條第一款（一）項、第二款及第三十九

條，聯同第15/2009號法律第一條第一款及第三款、第二條第一

款、第三款（二）項、第五條及第三十四條，第26/2009號行政法

規第一條、第八條、第九條第二款及第二十一條，以及現行《澳門

公共行政工作人員通則》第二十三條第七款之規定，本局犯罪現

場勘查處處長陳煥文因具備適當經驗及專業能力履行職務，故

其定期委任自二零二二年三月六日起續期一年。

–––––––

二零二二年二月二十四日於司法警察局

代局長 杜淑森

Regulamento Administrativo n.º 34/2018, na redacção da Or-
dem Executiva n.º 98/2019, e 44.º, alínea 4), da Lei n.º 13/2021, 
«Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança», 
vigente, a partir de 2 de Janeiro de 2022.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 23 de Fevereiro 
de 2022. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-
-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho do director, substituto, de 10 de Janeiro de 
2022:

U In Chio, investigador criminal de 1.ª classe, 1.º escalão, na 
situação de licença sem vencimento de longa duração — 
reingressa no quadro do pessoal desta Polícia, nos termos do 
artigo 142.º, n.os 1 e 5, do ETAPM, vigente, e com referência 
ao disposto no n.º 1, alínea 16), do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 189/2019, publicado no Boletim Oficial 
da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a partir de 21 
de Fevereiro de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 4 de Fevereiro de 2022:

Choi Ian Fai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como responsável do Subgabinete de Macau do 
Gabinete Central Nacional Chinês da Interpol desta Polícia, 
nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, 12.º, alínea 7), e 20.º da Lei 
n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 3.º, n.º 2, alínea 
9), e 4, 36.º, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, 39.º e 42.º, n.º 2, alínea 
1), 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 6 de Março de 2022.

Chan Wun Man — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe da Divisão de Inspecção ao 
Local do Crime 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 23.º, n.º 2, alínea 3), 26.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 6 de Março de 2022.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 24 de Fevereiro de 2022. — A Directora, 
substituta, Tou Sok Sam.
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懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

摘錄自簽署人於二零二二年一月十一日作出的批示：

Bach Thi Van Anh、Bui Huy Duong、Dao Van Dung、

Doan Thi Thu Huyen、Duong Van Dai、Ho Thuong Huong、

Hoang Thanh Huyen、Le Quang Dao、Le Thi Duyen、Le Thi 

Huong、Le Thi Ngoan、Le Thi Tuyet Mai、Le Van Thinh、

Le Xuan Gioi、Ngo Dinh Phong Giang、Nguyen The Duyet、

Nguyen The Hien、Nguyen Thi Huong、Nguyen Thi Huyen、

Nguyen Thi Nguyen、Nguyen Thi Phuong Lanh、Nguyen Thu 

Huong、Nguyen Van Nam、Nguyen Van Tam、Pham Van 

Nam、Phan Hong Van、Tran Cao Cuong、Tran Dinh Dung、

Tran Quang Nam、Tran Thi Huong、Tran Van Luong、Tran 

Van Luu、Tran Xuan Tai、Trieu Duc Tuong及Trinh Anh Ha，

第四職階警員——根據現行第12/2015號法律第四條第二款及第

三款，以及第六條第一款的規定，其行政任用合同獲續期一年，

自二零二二年三月二十一日起生效。

摘錄自懲教管理局局長於二零二二年一月二十七日作出的批

示：

Ana Sof ia Dias Pedro——根據現行第12/2015號法律第

十八條第四款的規定，其擔任法律範疇的專業技術職務之個人

勞動合同，獲續期一年，薪俸點為600點，自二零二二年五月十五

日起生效。

摘錄自懲教管理局代副局長於二零二二年二月八日作出的

批示：

何瑋健、黃浩賢及梁綺婷，第一職階二等技術輔導員——

根據現行第12/2015號法律第四條第二款及第三款，以及第六條

第一款的規定，其行政任用合同獲續期一年，自二零二二年四月

二十七日起生效。

摘錄自人力資源處代處長於二零二二年二月八日作出的批

示：

楊渭榮，第三職階技術工人，屬不具期限的行政任用合

同——根據現行第14/2009號法律第十三條第二款（二）項及第

四款，配合現行第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附註

方式修改其合同第三條款，晉階至第四職階技術工人，薪俸點為

180點，自二零二一年十二月三十一日起生效。

麥駿豪，第一職階特級技術輔導員，屬不具期限的行政任用

合同——根據現行第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及

第四款，配合現行第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附

註方式修改其合同第三條款，晉階至第二職階特級技術輔導員，

薪俸點為415點，自二零二二年一月一日起生效。

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 11 de Janeiro de 2022:

Bach Thi Van Anh, Bui Huy Duong, Dao Van Dung, Doan 
Thi Thu Huyen, Duong Van Dai, Ho Thuong Huong, Hoang 
Thanh Huyen, Le Quang Dao, Le Thi Duyen, Le Thi Huong, 
Le Thi Ngoan, Le Thi Tuyet Mai, Le Van Thinh, Le Xuan 
Gioi, Ngo Dinh Phong Giang, Nguyen The Duyet, Nguyen 
The Hien, Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Huyen, Nguyen 
Thi Nguyen, Nguyen Thi Phuong Lanh, Nguyen Thu Huong, 
Nguyen Van Nam, Nguyen Van Tam, Pham Van Nam, Phan 
Hong Van, Tran Cao Cuong, Tran Dinh Dung, Tran Quang 
Nam, Tran Thi Huong, Tran Van Luong, Tran Van Luu, 
Tran Xuan Tai, Trieu Duc Tuong e Trinh Anh Ha, guardas, 
4.º escalão — renovados os contratos administrativos de 
provimento, pelo período de um ano, nos termos dos artigos 
4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir 
de 21 de Março de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 27 de Janeiro 
de 2022: 

Ana Sofia Dias Pedro — renovado o contrato individual de 
trabalho, pelo período de um ano, para exercer funções de 
técnica especializada na área jurídica, índice 600, nos ter-
mos do artigo 18.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir 
de 15 de Maio de 2022.

Por despachos da subdirectora da DSC, substituta, de 8 de 
Fevereiro de 2022:

Ho Wai Kin, Vong Hou In e Leong I Teng, adjuntos-técnicos 
de 2.ª classe, 1.º escalão — renovados os contratos adminis-
trativos de provimento, pelo período de um ano, nos termos 
dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, vigen-
te, a partir de 27 de Abril de 2022.

Por despachos da chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
substituta, de 8 de Fevereiro de 2022:

Ieong Wai Weng, operário qualificado, 3.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo — al-
terada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato 
com referência à mesma categoria, 4.º escalão, índice 180, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 31 de Dezembro de 2021.

Mak Chon Hou, adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, em regi-
me de contrato administrativo de provimento sem termo — al-
terada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com 
referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice 415, nos termos 
do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 
conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, vigente, 
a partir de 1 de Janeiro de 2022.
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朱穎麟，第一職階首席技術輔導員，屬不具期限的行政任用

合同——根據現行第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及

第四款，配合現行第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附

註方式修改其合同第三條款，晉階至第二職階首席技術輔導員，

薪俸點為365點，自二零二二年一月一日起生效。

何秀媚，第一職階首席技術員，屬不具期限的行政任用合

同——根據現行第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及第

四款，配合現行第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附註

方式修改其合同第三條款，晉階至第二職階首席技術員，薪俸點

為470點，自二零二二年一月十四日起生效。

林麗媚及黎凱盈，第一職階一等技術員，屬長期行政任用合

同——根據現行第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及第

四款，配合現行第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附註

方式修改其合同第三條款，晉階至第二職階一等技術員，薪俸點

為420點，自二零二二年一月十四日起生效。

劉嘉麗，第二職階特級技術員，屬不具期限的行政任用合

同——根據現行第14/2009號法律第十三條第一款（二）項及第

四款，配合現行第12/2015號法律第四條第二款的規定，以附註

方式修改其合同第三條款，晉階至第三職階特級技術員，薪俸點

為545點，自二零二二年一月二十三日起生效。

摘錄自懲教管理局局長於二零二二年二月十七日作出的批

示：

何秀媚，第二職階首席技術員——根據現行第14/2009號法

律第十四條第一款（二）項、第二款、第三款及第四款、現行第

14/2016號行政法規第五條、以及現行第12/2015號法律第四條的

規定，以附註方式修改其不具期限的行政任用合同第三條款，晉

級為第一職階特級技術員，薪俸點為505點，並自本批示摘要於

《澳門特別行政區公報》公佈之日起生效。

林麗媚及黎凱盈，第二職階一等技術員——根據現行第

14/2009號法律第十四條第一款（二）項、第二款、第三款及第四

款、現行第14/2016號行政法規第五條、以及現行第12/2015號法

律第四條的規定，以附註方式修改其長期行政任用合同第三條

款，晉級為第一職階首席技術員，薪俸點為450點，並自本批示

摘要於《澳門特別行政區公報》公佈之日起生效。

聲 明

懲教管理局第二職階特級技術輔導員莫漢輝，屬不具期限

的行政任用合同——應其要求終止於本局之職務，自二零二二年

二月十四日起生效。

–––––––

二零二二年二月二十二日於懲教管理局

局長 趙崇遠副局長代行

Chu Weng Lon, adjunto-técnico principal, 1.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo — al-
terada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato 
com referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice 365, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 1 de Janeiro de 2022.

Ho Sau Mei, técnica principal, 1.º escalão, em regime de con-
trato administrativo de provimento sem termo — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com 
referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice 470, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 14 de Janeiro de 2022.

Lam Lai Mei e Lai Hoi Ieng, técnicas de 1.ª classe, 1.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento de 
longa duração — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos referidos contratos com referência à mesma categoria, 2.º 
escalão, índice 420, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 14 de Janeiro de 
2022.

Lao Ka Lai, técnica especialista, 2.º escalão, em regime de con-
trato administrativo de provimento sem termo — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com 
referência à mesma categoria, 3.º escalão, índice 545, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 23 de Janeiro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 17 de Feverei-
ro de 2022:

Ho Sau Mei, técnica principal, 2.º escalão — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de 
provimento sem termo com referência à categoria de técnico 
especialista, 1.º escalão, índice 505, nos termos dos artigos 
14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente, e 4.º 
da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir da data da sua publica-
ção no Boletim Oficial da RAEM.

Lam Lai Mei e Lai Hoi Ieng, técnicas de 1.ª classe, 2.º escalão 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contra-
tos administrativos de provimento de longa duração com re-
ferência à categoria de técnico principal, 1.º escalão, índice 
450, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, da 
Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir 
da data da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Declaração

Mok Hon Fai, adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, da 
DSC, em regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo — cessou as funções nestes Serviços, a seu pedi-
do, a partir de 14 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 22 de Fevereiro de 
2022. — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirec-
tor.
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

摘錄自簽署人於二零二一年十一月二十九日之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十四條第一款

c）項、第二款及第12/2015號法律第十五條（一）項之規定，本局

第四職階技術工人梁漢奇因達擔任公共職務之年齡上限，其不

具期限的行政任用合同自二零二二年二月二十一日起失效，故自

同日起終止其在本局之職務。

摘錄自簽署人於二零二二年二月十一日之批示：

根據第14/2 0 09號法律第十三條第一款（二）項，以及第

12/2015號法律第四條之規定，以附註方式修改下列工作人員在

本局擔任職務的行政任用合同第三條款，職級、薪俸點及生效日

期分別如下：

自二零二二年一月一日起：

——龍善衡晉階至第二職階二等高級技術員，薪俸點為

455；

——曹麗華及張曉嵐晉階至第二職階首席技術輔導員，薪

俸點為365。

自二零二二年一月二十九日起：

——呂嘉雯晉階至第二職階特級技術員，薪俸點為525。

自二零二二年一月三十一日起：

——黃德潮晉階至第二職階二等高級技術員，薪俸點為455。

根據第14 /2 0 0 9號法律第十三條第二款（一）項，以及第

12/2015號法律第四條之規定，以附註方式修改下列工作人員在

本局擔任職務的行政任用合同第三條款，職級、薪俸點及生效日

期分別如下：

自二零二二年一月一日起：

——劉權勝、禤華、李愛賢、黃泉仔、趙淑娟、吳俏媚、陳玉

明、朱容飛、梁玉群、林小英、麥艷芳、劉嘉琪及梁美霞晉階至第

二職階勤雜人員，薪俸點為120。

自二零二二年一月十四日起：

——張金容及陳雪瑩晉階至第二職階勤雜人員，薪俸點為

120。

–––––––

二零二二年二月二十一日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美關務總監

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

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

Leong Hon Kei, operário qualificado, 4.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, destes 
Serviços — caducou o contrato administrativo de provimen-
to sem termo, por ter atingido o limite de idade, desde 21 
de Fevereiro de 2022, tendo cessado as suas funções desde 
a mesma data, nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 
2, do ETAPM, vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 
15.º da Lei n.º 12/2015.

Por despachos da signatária, de 11 de Fevereiro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus CAP para as categorias, 
índices e datas indicados, nestes Serviços, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, conjugado com 
o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

A partir de 1 de Janeiro de 2022:

— Long Sin Hang progride para técnico superior de 2.ª clas-
se, 2.º escalão, índice 455;

— Tso Kam Carmen Leiva e Cheong Hio Lam progridem 
para adjuntos-técnicos principais, 2.º escalão, índice 365.

A partir de 29 de Janeiro de 2022:

— Loi Ka Man progride para técnica especialista, 2.º esca-
lão, índice 525.

A partir de 31 de Janeiro de 2022:

— Wong Tak Chio progride para técnico superior de 2.ª classe, 
2.º escalão, índice 455.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus CAP para as categorias, 
índices e datas indicados, nestes Serviços, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, conjugado com 
o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

A partir de 1 de Janeiro de 2022:

— Lau Kun Seng, Hun Wa, Li Aixian, Wong Chun Chai, 
Zhao Shujuan, Ng Chio Mei, Chan Iok Meng, Zhu Rongfei, 
Leong Iok Kuan, Lam Sio Ieng, Mai Yanfang, Lao Ka Kei e 
Leong Mei Ha progridem para auxiliares, 2.º escalão, índice 
120.

A partir de 14 de Janeiro de 2022:

— Cheong Kam Iong e Chen Xueying progridem para auxi-
liares, 2.º escalão, índice 120.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 21 de Fevereiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.
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海 關 福 利 會

聲 明 書

摘要

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款

的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項

轉移：

OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Declaração

Extrato

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):

二零二二年財政年度第一次預算修改

1.ª alteração orçamental do ano financeiro de 2022

組織分類：720001

Classificação Orgânica:

功能分類

Classificação

funcional

經濟分類

Classificação

económica

名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações

　 　 海關福利會——部門預算

Instituto de Obra Social dos Serviços de Alfândega — 

Orçamento do Serviço

5-02-0

　

32-99-00-00-00 其他

Outras

$ 14,000.00

5-02-0

　

39-01-00-00-00 備用撥款

Dotação provisional

$ 14,000.00

　總額

Total  

$ 14,000.00 $ 14,000.00

核准依據：

Referente à autorização:

07/02/2022之保安司司長批示

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Segurança, de 07/02/2022

–––––––

O Presidente, Vong Man Chong, director-geral dos S.A. — 
A Vice-Presidente, Chau Kin Oi, subdirectora-geral. — A Se-
cretária, Ung Ka Vai, chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro. — A Secretária, Lam Choi Hong, inspectora al-
fandegária. — O Vogal, Wan Tai Wai, técnico superior assessor 
principal do D.A.J.T. da D.S.F.

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 22 de Novembro de 2021:

Cheang Tat Heng — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período de seis meses, como auxi-
liar, 1.º escalão, índice 110, área de servente, nestes Serviços, 
nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime 

主席：海關關長 黃文忠——副主席：副關長 周見靄——

秘書：行政財政廳廳長  吳嘉慧——秘書：關務督察  林彩

紅——委員：財政局稅務管理及訟務處首席顧問高級技術員 雲

大衛

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長二零二一年十一月二十二日批示：

鄭達興——根據經第4/2017號法律及第2/2021號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二，以及經

第2/2021號法律修改的第12/2015號法律《公共部門勞動合同制
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度》第四條及第五條第一款的規定，以行政任用合同制度聘用為

本局第一職階勤雜人員（雜役範疇），薪俸點為110，為期半年，

自二零二二年二月二十一日起生效。 

摘錄自時任本局局長二零二二年一月十三日批示：

應潘嘉莉的請求，其在本局以長期行政任用合同擔任第一

職階二等技術輔導員的職務，自二零二二年二月二十三日起予以

終止。

摘錄自時任本局局長二零二二年一月二十五日批示：

鄧偉強，本局定期委任之學校督導員，根據六月三十日第

26/97/M號法令第六條的規定，其作為學校督導協調員，自二零

二二年三月十五日起續任至二零二二年七月三日止。

摘錄自本局行政廳廳長二零二二年一月二十五日批示：

根據第12/2010號法律《非高等教育公立學校教師及教學助

理員職程制度》第十一條和附件表六，以及經第2/2021號法律修

改的第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條的規定，

下列工作人員在本局擔任如下職務的行政任用合同，以附註形

式修改合同第三條款，日期、職程、職階及薪俸點如下：

李美美，自二零二二年一月三日起轉為第八職階教學助理

員，薪俸點為400；

Paula Cristina da Costa Giga，自二零二二年一月四日起轉

為第三職階教學助理員，薪俸點為300。

摘錄自社會文化司司長二零二二年一月二十六日批示：

劉嘉麗——根據經第4/2017號法律及第2/2021號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二、以及經

第2/2021號法律修改的第12/2015號法律《公共部門勞動合同制

度》第四條及第六條第二款（一）項的規定，其在本局擔任第二

職階二等高級技術員的行政任用合同獲修改為長期行政任用合

同，為期三年，薪俸點為455，自二零二二年一月十二日起生效。 

根據經第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009

號法律《公務人員職程制度》附件一表二、以及經第2/2021號法

律修改的第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

第六條第二款（二）項的規定，本局下列長期行政任用合同人員

修改為不具期限的行政任用合同： 

胡安琪，第一職階首席技術員，薪俸點為450，自二零二二年

一月二日起生效；

das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», al-
terada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 
5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 21 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do então director destes Serviços, de 13 de 
Janeiro de 2022:

Pun Ka Lei — cessou, a seu pedido, o contrato administrativo 
de provimento de longa duração, como adjunta-técnica de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 23 de Feverei-
ro de 2022.

Por despacho do então director destes Serviços, de 25 de 
Janeiro de 2022:

Tang Wai Keong, inspector escolar, em comissão de serviço, 
destes Serviços — renovado como coordenador da Inspecção 
Escolar, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 26/97/M, 
de 30 de Junho, a partir de 15 de Março de 2022 e termo em 3 
de Julho de 2022.

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-
ção destes Serviços, de 25 de Janeiro de 2022:

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, escalões, índices e datas a cada 
uma indicados, para exercerem funções nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 11.º e 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 4.º da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Lei Mei Mei, para auxiliar de ensino, 8.º escalão, índice 400, 
a partir de 3 de Janeiro de 2022;

Paula Cristina da Costa Giga, para auxiliar de ensino, 3.º es-
calão, índice 300, a partir de 4 de Janeiro de 2022.

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

Lao Ka Lai, técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 
455, em regime de contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterado para contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 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, n.º 2, alí-
nea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 12 de Janeiro de 2022.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento 
de longa duração, destes Serviços — alterado para regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, nos 
termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», alte-
rada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, 
alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Wu On Kei, como técnica principal, 1.º escalão, índice 450, a 
partir de 2 de Janeiro de 2022;
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劉景仲，第一職階一等技術員，薪俸點為400，自二零二二年

一月六日起生效；

鄺鳳霞及黃卿蘭，第三職階勤雜人員，薪俸點為130，自二零

二二年一月二日起生效。

摘錄自本局行政廳廳長二零二二年二月八日批示：

根據第12/2010號法律《非高等教育公立學校教師及教學

助理員職程制度》第七條、第二十七條和附件表一及表四，經第

2/2021號法律修改的第12/2015號法律《公共部門勞動合同制

度》第四條，以及第4/2021號法律《修改十一月一日第67/99/M號

法令核准的〈教育及青年發展局教學人員通則〉》第七條的規定，

下列工作人員在本局擔任如下職務的行政任用合同，以附註形

式修改合同第三條款，日期、職程、職階及薪俸點如下：

陳英倫，自二零二二年一月二日起轉為第九職階中學教育一

級教師，薪俸點為680；

劉永歡，自二零二二年一月四日起轉為第四職階中學教育一

級教師，薪俸點為515；

勞翠麗，自二零二二年一月十三日起轉為第五職階幼兒教育

及小學教育一級教師（小學），薪俸點為525；

Ana Sofia de Serôdio Custódio，自二零二二年一月五日起

轉為第六職階幼兒教育及小學教育一級教師（幼兒），薪俸點為

555；

楊月明，自二零二二年一月一日起轉為第二職階幼兒教育及

小學教育一級教師（幼兒），薪俸點為455。

根據經第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009

號法律《公務人員職程制度》第十三條及附件一表二，以及經第

2/2021號法律修改的第12/2015號法律《公共部門勞動合同制

度》第四條的規定，下列工作人員在本局擔任如下職務的行政任

用合同，以附註形式修改合同第三條款，日期、職程、職級、職階

及薪俸點如下：

Nuno Miguel Costa Alves Martins及譚振興，自二零二二

年一月十六日起轉為第三職階顧問高級技術員，薪俸點為650；

周俊豪及張倩韻，分別自二零二二年一月五日及二零二二年

一月十二日起轉為第二職階二等高級技術員，薪俸點為455；

布紹祥、曹玉籣及譚啟志，自二零二二年一月十六日起轉為

第三職階特級技術員，薪俸點為545；

王斯敏，自二零二二年一月二十一日起轉為第二職階首席技

術員，薪俸點為470；

Lao Keng Chong, como técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, ín-
dice 400, a partir de 6 de Janeiro de 2022;

Kuong Fong Ha e Vong Heng Lan, como auxiliares, 3.º esca-
lão, índice 130, a partir de 2 de Janeiro de 2022.

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-
ção destes Serviços, de 8 de Fevereiro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, escalões, índices e datas a cada 
um indicados, para exercerem funções nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 7.º e 27.º e dos mapas I e IV anexos à Lei 
n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Docentes e Auxiliares 
de Ensino das Escolas Oficiais do Ensino Não Superior», 
4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, e 7.º da Lei 
n.º 4/2021 «Alteração ao “Estatuto do Pessoal Docente da 
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 
Juventude”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, de 1 de 
Novembro»:

Chan Ieng Lon, para docente do ensino secundário de nível 1, 
9.º escalão, índice 680, a partir de 2 de Janeiro de 2022;

Lao Weng Fun, para docente do ensino secundário de nível 1, 
4.º escalão, índice 515, a partir de 4 de Janeiro de 2022;

Lou Choi Lai, para docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (primário), 5.º escalão, índice 525, a partir de 13 de 
Janeiro de 2022;

Ana Sofia de Serôdio Custódio, para docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 (infantil), 6.º escalão, índice 555, 
a partir de 5 de Janeiro de 2022;

Ieong Ut Meng, para docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (infantil), 2.º escalão, índice 455, a partir de 1 de 
Janeiro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices e 
datas a cada um indicados, para exercerem funções nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 2 do anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Nuno Miguel Costa Alves Martins e Tam Chan Heng, para 
técnicos superiores assessores, 3.º escalão, índice 650, a partir 
de 16 de Janeiro de 2022;

Chao Chon Hou e Cheong Sin Wan, para técnicos superiores 
de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 5 de Janeiro de 
2022 e de 12 de Janeiro de 2022, respectivamente;

Bo Siu Cheong, Chou Iok Lan e Tam Kai Chi, para técnicos 
especialistas, 3.º escalão, índice 545, a partir de 16 de Janeiro 
de 2022;

Wong Si Man, para técnica principal, 2.º escalão, índice 470, 
a partir de 21 de Janeiro de 2022;
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張玉萍、何咏詩、楊偉茵、梁翠姿及杜文威，自二零二二年一

月十六日起轉為第三職階特級技術輔導員，薪俸點為430；

詹健德，自二零二一年十二月三十一日起轉為第四職階技術

工人，薪俸點為180；

張瑞棠，自二零二一年十二月三十一日起轉為第九職階勤雜

人員，薪俸點為220；

崔冠玲，自二零二二年一月二十九日起轉為第八職階勤雜人

員，薪俸點為200；

文成杰，自二零二二年一月一日起轉為第七職階勤雜人員，

薪俸點為180；

陳慧貞、崔美容、莊佳煥、駱明及戴美琴，自二零二二年一月

二日起轉為第三職階勤雜人員，薪俸點為130。

根據經第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009

號法律《公務人員職程制度》第十三條，第2/2021號法律第五條

第一款（二）項、第二款、第十二條及其附件二表二，以及經第

2/2021號法律修改的第12/2015號法律《公共部門勞動合同制

度》第四條的規定，下列工作人員在本局擔任如下職務的行政任

用合同，以附註形式修改合同第三條款，日期、職程、職級、職階

及薪俸點如下：

林淑儀及黃麗瓊，自二零二二年一月十六日起轉為第三職階

特級行政技術助理員，薪俸點為330；

何雪梅，自二零二二年一月十二日起轉為第二職階特級行政

技術助理員，薪俸點為315。

摘錄自本局副局長二零二二年二月十五日批示：

根據經第4/2017號法律及第2/2021號法律修改的第14/2009

號法律《公務人員職程制度》第十四條、第十五條及附件一表

二、經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律《公共部門勞動

合同制度》第四條，以及經第23/2017號行政法規和第21/2021號

行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選

及晉級培訓》第五條的規定，下列工作人員在本局擔任如下職務

的行政任用合同，以附註形式修改合同第三條款，職程、職級、

職階及薪俸點如下，自本批示摘錄公佈日起生效：

何智穎及楊敏珊，轉為第一職階一等技術輔導員，薪俸點為

305。

聲 明

為應有之效力，茲聲明在本局以不具期限的行政任用合同

方式擔任第九職階勤雜人員之余瑞貞，因達擔任公共職務之年

Cheong Iok Peng, Ho Weng Si, Ieong Wai Ian, Leong Choi 
Chi e To Man Wai, para adjuntos-técnicos especialistas, 3.º es-
calão, índice 430, a partir de 16 de Janeiro de 2022;

Jim Kin Tak, para operário qualificado, 4.º escalão, índice 
180, a partir de 31 de Dezembro de 2021;

Cheong Soi Tong, para auxiliar, 9.º escalão, índice 220, a par-
tir de 31 de Dezembro de 2021;

Choi Kun Leng, para auxiliar, 8.º escalão, índice 200, a partir 
de 29 de Janeiro de 2022;

Man Seng Kit, para auxiliar, 7.º escalão, índice 180, a partir 
de 1 de Janeiro de 2022;

Chan Wai Cheng, Choi Mei Iong, Chong Kai Wun, Lok 
Meng e Tai Mei Kam, para auxiliares, 3.º escalão, índice 130, a 
partir de 2 de Janeiro de 2022.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices e 
datas a cada uma indicados, para exercerem funções nestes 
Serviços, nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 «Regi-
me das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 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, 
4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Lam Sok I e Wong Lai Keng, para assistentes técnicas admi-
nistrativas especialistas, 3.º escalão, índice 330, a partir de 16 
de Janeiro de 2022;

Ho Suet Mui, para assistente técnica administrativa especia-
lista, 2.º escalão, índice 315, a partir de 12 de Janeiro de 2022.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 15 de 
Fevereiro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões e índices 
a cada um indicados, para exercerem funções nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 14.º e 15.º e do mapa 2 do anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021 
e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, Selecção e Formação para efeitos de Acesso dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterado pelos Regu-
lamentos Administrativos n.os 23/2017 e 21/2021, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho:

Ho Chi Weng e Ieong Man San, para adjuntos-técnicos de 1.ª 
classe, 1.º escalão, índice 305.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que U Soi Cheng, auxiliar, 
9.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo, nestes Serviços, cessou as suas funções, por ter 
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齡上限，根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十四條之

規定，自二零二二年二月二十日起終止職務。

–––––––

二零二二年二月二十四日於教育及青年發展局

局長 龔志明

文 化 局

批 示 摘 錄

摘錄自時任局長於二零二二年一月十三日作出的批示﹕

根據第41/2021號行政法規第二條及第三條第二款的規定，

下述人員在本局擔任職務的個人勞動合同，自二零二二年二月一

日起予以解除：

Lu Jia、王佳婧、后則周、周琛、陳琰樂、邢慧芳、楊柯岩、王

灝、曹慧、郭慶、王粵、施為民、鄭麗琴、羅婭、徐陽、王笑影、梁

木、Vit Polasek、郭康、肖凡、李峻、呂瀟、蔡雷、呂佳、鄺葆莉、

Radim Navráti l、魯岩、鍾國玉、張太陽、翁斯貝、開賽、David 

Guy Michel Rouault、容正先、吳天遐、田丁、賈磊、姜曉東、陳

曉蓉、陳水英、賈雪飛、鄺葆賢、郭雙喜、錢青、張悅如、魏青、林

潔、夏軍、孫嫿然、李峰、鄧樂、董禮治、李明陽、朱文耀、蔡鋒、

田杰、韓洋、張雅玲、劉馨然、姚遠征、李暢、王娟、蘇文揚、林家

禾、梁愛勤、汪加、黃世豪、朱富華、吳偉玲及梁文威。

根據第41/2021號行政法規第二條及第三條第二款，以及第

21/2009號法律第十四條的規定，下述人員自二零二二年二月一

日起移轉至澳門樂團有限公司擔任職務：

簡栢堅、李思蕾、李文浩、李月穎、袁菲菲、Marko Lopez de 

Vicuña Klug、Tibor Tóth、陳超、Michael Geoffrey Kirby、朱

武昆、姚堯、梁仁昭、韋子東、謝博聞、許惠子、田玥、張凱、李可

威、李娜、Kiyeol Kim、閻峰及李彤。

摘錄自社會文化司司長於二零二二年二月四日作出的批示﹕

根據第15/2009號法律第五條第一款及第26/2009號行政法

規第八條的規定，本局文化遺產廳廳長蔡健龍因具備適當經驗

及專業能力履行職務，故其定期委任獲續期兩年，自二零二二年

二月二十八日起生效。

atingido o limite máximo de idade para o exercício de funções 
públicas, nos termos do artigo 44.º do «Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau», vigente, a partir 
de 20 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 24 de Fevereiro de 2022. — O Director dos 
Serviços, Kong Chi Meng.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos da então presidente deste Instituto, de 13 
de Janeiro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados, deste Instituto — res-
cindidos os contratos individuais de trabalho, para exerce-
rem funções, neste Instituto, nos termos dos artigos 2.º e 3.º, 
n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 41/2021, a partir 
de 1 de Fevereiro de 2022:

Lu Jia, Wang Jiajing, Hou Zezhou, Zhou Chen, Chen Yanle, 
Xing Huifang, Yang Keyan, Wang Hao, Cao Hui, Guo Qing, 
Wang Yue, Shi Weimin, Zheng Liqin, Luo Ya, Xu Yang, Wang 
Xiaoying, Liang Mu, Vit Polasek, Guo Kang, Xiao Fan, Li Jun, 
Lu Xiao, Cai Lei, Lu Jia, Kuong Pou Lei, Radim Navrátil, Lu 
Yan, Zhong Guoyu, Zhang Taiyang, Weng Sibei, Kai Sai, 
David Guy Michel Rouault, Yung Tsang Shien, Wu Tianxia, Tian 
Ding, Jia Lei, Jiang Xiaodong, Chan Hio Iong, Chan Soi Ieng, 
Jia Xuefei, Kuong Pou In, Guo Shuangxi, Qian Qing, Zhang 
Yueru, Wei Qing, Lin Jie, Xia Jun, Sun Huaran, Li Feng, Deng 
Le, Dong Lizhi, Li Mingyang, Choo Boon Yeow, Cai Feng, 
Tian Jie, Han Yang, Chang Ya Ling, Liu Xinran, Yao Yuan-
zheng, Li Chang, Wang Juan, Sou Man Ieong, Lin Chia Ho, 
Leong Oi Kan, Wong Ka, Wong Sai Hou, Chu Fu Wa, Ng Vai 
Leng e Leong Man Wai.

Os trabalhadores abaixo mencionados — transferidos para a 
Sociedade Orquestra de Macau, Limitada, para exercerem 
funções, nos termos dos artigos 2.º e 3.º, n.º 2, do Regula-
mento Administrativo n.º 41/2021 e 14.º da Lei n.º 21/2009, a 
partir de 1 de Fevereiro de 2022:

Kan Pak Kin Francis, Li Silei, Li Wenhao, Li Yueying, Yuan 
Feifei, Marko Lopez de Vicuña Klug, Tibor Tóth, Chen Chao, 
Michael Geoffrey Kirby, Zhu Wukun, Yao Yao, Leung Yan 
Chiu, Wei Zidong, Xie Bowen, Xu Huizi, Tian Yue, Zhang 
Kai, Li Kewei, Li Na, Kiyeol Kim, Yan Feng e Li Tong.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 4 de Fevereiro de 2022:

Choi Kin Long — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como chefe do Departamento do Património 
Cultural deste Instituto, nos termos dos artigos 5.º, n.º 1, da 
Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
por possuir competência profissional e experiência adequa-
das para o exercício das suas funções, a partir de 28 de 
Fevereiro de 2022.
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摘錄自簽署人於二零二二年二月十八日作出的批示：

根據第12/2015號法律第四條，以及第14/2009號法律第十三

條的規定，以附註形式修改本局下列工作人員的行政任用合同第

三條款，晉階至緊接職階，並按照十月十一日第57/99/M號法令

核准的《行政程序法典》第一百一十八條第二款a）項規定，追溯

自下指日期起生效：

自二零二二年一月十四日起生效：

陸麗媚——第二職階首席技術輔導員，薪俸點為365；

卓小瑛——第二職階特級技術輔導員，薪俸點為415；

自二零二二年一月十八日起生效：

劉子龍——第二職階首席技術輔導員，薪俸點為365；

自二零二二年一月二十一日起生效：

梁國輝及張加瑩——第二職階一等技術員，薪俸點為420；

自二零二二年一月二十三日起生效：

徐舜瑩——第二職階一等行政技術助理員，薪俸點為240。

–––––––

二零二二年二月二十四日於文化局

局長 梁惠敏

衛 生 局

批 示 摘 錄

摘錄自本局局長於二零二一年十月二十九日的批示：

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、第

8/2010號法律第八條、以及經第2/2021號法律修改的第14/2009

號法律第十三條第一款（二）項的規定，葉倩菁、關偉健、郭燕

娥、黃雅麗、歐陽婉玲、黎美婷及林晚成在本局擔任行政任用合

同第一職階特級衛生督察，以附註形式修改合同第三條款，轉

為第二職階特級衛生督察，並按十月十一日第57/99/M號法令核

准的《行政程序法典》第一百一十八條第二款a）項，追溯自二零

二一年九月四日起生效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、第

8/2010號法律第八條、以及經第2/2021號法律修改的第14/2009

號法律第十三條第一款（二）項的規定，關鎮雄在本局擔任行政

任用合同第一職階特級衛生督察，以附註形式修改合同第三條

Por despachos da signatária, de 18 de Fevereiro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento progredindo para o escalão imediato, neste Insti-
tuto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º da 
Lei n.º 14/2009, e com efeitos retroactivos a partir das datas 
indicadas, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro: 

A partir de 14 de Janeiro de 2022:

Lok Lai Mei, para adjunta-técnica principal, 2.º escalão, índice 
365;

Cheok Sio Ieng, para adjunta-técnica especialista, 2.º escalão, 
índice 415;

A partir de 18 de Janeiro de 2022:

Lao Chi Long, para adjunto-técnico principal, 2.º escalão, 
índice 365;

A partir de 21 de Janeiro de 2022:

Leong Kuok Fai e Cheong Ka Ieng, para técnicos de 1.ª classe, 
2.º escalão, índice 420;

A partir de 23 de Janeiro de 2022:

Choi Son Ieng, para assistente técnica administrativa de 1.ª 
classe, 2.º escalão, índice 240.

–––––––

Instituto Cultural, aos 24 de Fevereiro de 2022. — A Presidente 
do Instituto, Leong Wai Man.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 29 de Outubro 
de 2021:

Ip Sin Cheng, Kuan Wai Kin, Kuok In Ngo, Wong Nga Lai, 
Ao Ieong Un Leng, Lai Mei Teng e Lam Man Seng, inspec-
tores sanitários especialistas, 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 inspector sanitário especialista, 2.º 
escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, e 8.º da Lei n.º 8/2010, conjugados 
com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 4 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.

Kuan Chan Hong, inspector sanitário especialista, 1.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 inspector sa-
nitário especialista, 2.º escalão, nos termos dos artigos 4.º 
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款，轉為第二職階特級衛生督察，並按十月十一日第57/99/M號

法令核准的《行政程序法典》第一百一十八條第二款a）項，追溯

自二零二一年十月十一日起生效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、第

8/2010號法律第八條、以及經第2/2021號法律修改的第14/2009

號法律第十三條第一款（二）項的規定，黃志偉和陳志容在本局

擔任行政任用合同第一職階一等衛生督察，以附註形式修改合

同第三條款，轉為第二職階一等衛生督察，並按十月十一日第

57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第一百一十八條第二款

a）項，追溯自二零二一年十月十六日起生效。

摘錄自本局局長於二零二一年十一月十一日的批示：

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，楊佩儀在本局擔任行政任用合同第二職階主治

醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第三職階主治醫生，

並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第

一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二一年九月二十六日起生

效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，鍾景生在本局擔任行政任用合同第二職階主治

醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第三職階主治醫生，

並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第

一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二一年八月二十八日起生

效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，余美媟、歐仲源、黎裕忠及梁永權在本局擔任

行政任用合同第二職階主治醫生，以附註形式修改合同第三條

款，轉為第三職階主治醫生，並按十月十一日第57/99/M號法令

核准的《行政程序法典》第一百一十八條第二款a）項，追溯自二

零二一年九月二十七日起生效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 8.º da Lei 
n.º 8/2010, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 11 de Outubro 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 Chi Wai e Chan Chi Iong, inspectores sanitários de 1.ª 
classe, 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 
inspector sanitário de 1.ª classe, 2.º escalão, nos termos dos 
artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 8.º 
da Lei n.º 8/2010, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 16 de Outubro de 2021, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Por despachos do director dos Serviços, de 11 de Novem-
bro de 2021:

Ieong Pui I, médico assistente, 2.º escalão, contratado por con-
trato administrativo de provimento, destes Serviços — altera-
da, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referên-
cia à categoria de médico assistente, 3.º escalão, nos termos 
dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, conju-
gados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, al-
terada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
26 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.

Chong Keng Sang, médico assistente, 2.º escalão, contra-
tado por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de médico assistente, 
3.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e 17.º da Lei n.º 10/2010, al-
terada pela Lei n.º 18/2020, conjugados com o artigo 13.º, 
n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
com efeitos retroactivos a partir de 28 de Agosto 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.

U Mei Sit, Ao Chong Un, Lai U Chong e Leong Weng Kun, 
médicos assistentes, 2.º escalão, contratados por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de médico assistente, 3.º escalão, nos termos dos 
artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 
17.º da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, conju-
gados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
de 27 de Setembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, 
alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan Chong Ku, médico geral, 3.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
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及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，陳鐘錮在本局擔任行政任用合同第三職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第四職階普通科醫

生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第

一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二一年九月七日起生效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，游健生在本局擔任行政任用合同第一職階主

治醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階主治醫

生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》

第一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二一年九月十七日起生

效。

摘錄自本局局長於二零二一年十一月二十九日的批示：

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，鄭霆鋒、林潤明、梁開業、繆智豐及梅仲常在本

局擔任行政任用合同第二職階主治醫生，以附註形式修改合同

第三條款，轉為第三職階主治醫生，並按十月十一日第57/99/M

號法令核准的《行政程序法典》第一百一十八條第二款a）項，追

溯自二零二一年九月二十六日起生效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，譚鳳婷在本局擔任行政任用合同第三職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第四職階普通科醫

生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第

一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二一年十一月二十日起生

效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，鄭芷欣在本局擔任行政任用合同第三職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第四職階普通科醫

生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第

一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二一年十一月十七日起生

效。

referência à categoria de médico geral, 4.º escalão, nos termos 
dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, conju-
gados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, al-
terada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
7 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.

Iao Kin Sang, médico assistente, 1.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de médico assistente, 2.º escalão, 
nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei 
n.º 18/2020, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 17 de Setembro de 2021, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimen-
to Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
de 11 de Outubro.

Por despachos do director dos Serviços, de 29 de Novem-
bro de 2021:

Cheang Teng Fong, Lam Ion Meng, Leong Hoi Ip, Miu Chi 
Fong e Mui Chong Seong, médicos assistentes, 2.º escalão, 
contratados por contratos administrativos de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos contratos com referência à categoria de médico assisten-
te, 3.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada 
pela Lei n.º 18/2020, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 26 de 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.

Tam Fong Teng, médico geral, 3.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de médico geral, 4.º escalão, nos termos 
dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, con-
jugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
de 20 de Novembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, 
alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Cheang Chi Ian, médico geral, 3.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 médico geral, 4.º escalão, nos termos dos arti-
gos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 17.º 
da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, conjugados 
com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 17 de 
Novembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
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根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，林穎芝、李麗貞、梁綺雯、畢玉琴、唐東盈及羅

宇根在本局擔任行政任用合同第三職階普通科醫生，以附註形

式修改合同第三條款，轉為第四職階普通科醫生，並按十月十一

日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第一百一十八條第

二款a）項，追溯自二零二一年十一月十六日起生效。

摘錄自本局代局長於二零二一年十二月十三日的批示：

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，何婉儀在本局擔任行政任用合同第三職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第四職階普通科醫

生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》

第一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二一年十二月四日起生

效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，李霆峰、趙淑文及林霜在本局擔任行政任用合

同第三職階普通科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為

第四職階普通科醫生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的

《行政程序法典》第一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二一

年十二月十四日起生效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，劉錦瑜在本局擔任行政任用合同第三職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第四職階普通科醫

生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》

第一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二一年十二月七日起生

效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，葉澍峰、何妙蓮、陳智豪、李鴻燊及黎睿在本局

擔任行政任用合同第一職階普通科醫生，以附註形式修改合同

第三條款，轉為第二職階普通科醫生，並按十月十一日第57/99/

Lam Weng Chi, Lei Lai Cheng, Leong I Man, Pat Iok Kam, 
Tong Tong Ieng e Lo U Kan, médicos gerais, 3.º escalão, 
contratados por contratos administrativos de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos contratos com referência à categoria de médico geral, 4.º 
escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, altera-
da pela Lei n.º 2/2021, e 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada pela 
Lei n.º 18/2020, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 16 de Novembro de 2021, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

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

Ho Un I, médico geral, 3.º escalão, contratado por contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 
à categoria de médico geral, 4.º escalão, nos termos dos arti-
gos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 17.º 
da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, conjugados 
com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 4 de 
Dezembro 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 Teng Fong Fernando, Chio Sok Man e Lam Seong, mé-
dicos gerais, 3.º escalão, contratados por contratos admi-
nistrativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
categoria de médico geral, 4.º escalão, nos termos dos arti-
gos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 17.º 
da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, conjugados 
com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 14 de 
Dezembro 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.

Lao Kam U, médico geral, 3.º escalão, contratado por contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 
à categoria de médico geral, 4.º escalão, nos termos dos arti-
gos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 17.º 
da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, conjugados 
com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 7 de 
Dezembro 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.

Yip Shue Fung, Ho Miu Lin, Chan Chi Hou, Lei Hong San e 
Lai Yui, médicos gerais, 1.º escalão, contratados por contra-
tos administrativos de provimento, destes Serviços — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com re-
ferência à categoria de médico geral, 2.º escalão, nos termos 
dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, con-
jugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
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M號法令核准的《行政程序法典》第一百一十八條第二款a）項，

追溯自二零二一年十二月十六日起生效。

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條、及

根據經第18/2020號法律修改的第10/2010號法律第十七條、以

及經第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，符明映在本局擔任行政任用合同第三職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第四職階普通科醫

生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第

一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二一年十二月二十八日起

生效。

摘錄自本局局長於二零二二年一月十日的批示：

根據經第2/2021號法律修改的第12/2015號法律第四條及經

第2/2021號法律修改的第14/2009號法律第十三條第一款（二）

項的規定，譚偉書、潘綺雯、羅敏珊及譚文欣在本局擔任行政任

用合同第一職階二等高級技術員，以附註形式修改合同第三條

款，轉為第二職階二等高級技術員，自二零二二年一月十三日起

生效。

按照二零二二年二月十四日本局社區醫療衛生範疇代副局

長的批示：

黃慧兒——獲准許從事護士職業，牌照編號是：E-3557。

（是項刊登費用為 $306.00）

林文波——獲准許從事中醫生職業，牌照編號是：W-0797。

（是項刊登費用為 $318.00）

唐權——獲准許從事診療輔助技術員（放射）職業，牌照編

號是：T-0873。

（是項刊登費用為 $329.00）

摘錄自局長於二零二二年二月十五日的批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第三款

和第五款的規定，本局臨時委任第一職階二等高級技術員胡錦

和，獲確定委任出任該職位，自二零二一年六月十日起生效。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第二款

的規定，本局第一職階二等高級技術員梁日滔，其臨時委任自二

零二一年六月十日起續任一年。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十二條第二款

的規定，本局第一職階二等藥劑師黃宏威、彭暋媛及湯浩霖，其

臨時委任自二零二一年十二月二日起續任一年。

de 16 de Dezembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, 
alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Fu Meng Ieng, médico geral, 3.º escalão, contratado por contra-
to administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 
à categoria de médico geral, 4.º escalão, nos termos dos arti-
gos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 17.º 
da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, conjugados 
com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 28 de 
Dezembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

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

Tam Wai Su, Pun I Man, Lo Man San e Tam Man Ian, téc-
nicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, contratados por 
contratos administrativos de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com 
referência à categoria de técnico superior de 2.ª classe, 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 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 13 de Janeiro de 2022.

Por despachos da subdirectora dos Serviços, substituta, 
da Área de Cuidados de Saúde Comunitários, de 14 de 
Fevereiro de 2022:

Wong Wai I — concedida autorização para o exercício privado 
da profissão de enfermeiro, licença n.º E-3557.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Lam Man Po — concedida autorização para o exercício privado 
da profissão de médico de medicina tradicional chinesa, 
licença n.º W-0797.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Tang Quan — concedida autorização para o exercício privado 
da profissão de técnico de meios auxiliares de diagnóstico e 
terapêutica (radiológica), licença n.º T-0873.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despachos do director dos Serviços, de 15 de Fevereiro 
de 2022:

Wu Kam Wo, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, definiti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, 
n.os 3 e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 10 de Junho de 2021.

Leong Iat Tou, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
destes Serviços — renovada a sua nomeação provisória, 
pelo período de um ano, nos termos do artigo 22.º, n.º 2, do 
ETAPM, vigente, a partir de 10 de Junho de 2021.

Wong Wang Wai, Pang Man Wun e Tong Hou Lam, farmacêu-
ticos de 2.ª classe, 1.º escalão, destes Serviços — renovadas 
as suas nomeações provisórias, pelo período de um ano, nos 
termos do artigo 22.º, n.º 2, do ETAPM, vigente, a partir de 
2 de Dezembro de 2021.
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Por despachos da subdirectora dos Serviços, substituta, 
da Área de Cuidados de Saúde Comunitários, de 17 de 
Fevereiro de 2022:

Eufémia Elisa Mak e Chan Sok Man — concedidas autoriza-
ções para o exercício privado da profissão de médico dentista, 
licenças n.os D-0329 e D-0330.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Ao Ieong Chi Kin, Lai Jin e Ng Ka Ian — concedidas autori-
zações para o exercício privado da profissão de médico de 
medicina tradicional chinesa, licenças n.os W-0798, W-0799 
e W-0800.

(Custo desta publicação $ 340,00)

Wong Chon Ian — concedida autorização para o exercício pri-
vado da profissão de terapeuta (fisioterapia), licença n.º T-0874.

(Custo desta publicação $ 318,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 24 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 do Instituto, de 17 de Fevereiro 
de 2022:

Autorizada a mudança de instalações da Farmácia «Cidadão», 
alvará n.º 47, para a Praça das Portas do Cerco, n.º 370, 
Jardim San Pou, Bloco I, «L», r/c, com kok-chai, Macau, e 
manutenção da comercialização de estupefacientes e subs-
tâncias psicotrópicas compreendidos nas Tabelas I a IV, 
com excepção da Tabela II-A, referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
do Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 19 de Julho.

(Custo desta publicação $ 431,00)

Por despacho do vice-presidente do Instituto, de 17 de 
Fevereiro de 2022:

Conforme o pedido do portador da titularidade, Alpha, Produ-
tos Farmacêuticos (Grupo) Limitada, é cancelado o alvará 
n.º 185 da Farmácia «Alpha (Loja Sun Star Plaza 2)», com 
o local de funcionamento registado na Rua dos Hortelãos, 
n.º 104, Sun Star Plaza, Bloco III «M», r/c com coc-chai, 
Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 18 de Fevereiro de 2022. — O Presidente, Choi Peng 
Cheong.

按照二零二二年二月十七日本局社區醫療衛生範疇代副局

長的批示：

麥家利、陳淑敏——獲准許從事牙科醫生職業，牌照編號分

別是：D-0329、D-0330。

（是項刊登費用為 $329.00）

歐陽智健、賴金、吳家恩——獲准許從事中醫生職業，牌照

編號分別是：W-0798、W-0799、W-0800。

（是項刊登費用為 $340.00）

黃俊胤——獲准許從事治療師（物理治療）職業，牌照編號

是：T-0874。

（是項刊登費用為 $318.00）

–––––––

二零二二年二月二十四日於衛生局

局長 羅奕龍

藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄

按照局長於二零二二年二月十七日之批示：

核准准照編號為第47號的“尚利民藥房＂搬遷及維持從事七

月十九日第34/99/M號法令第一條第二款所指的表一至表四的

麻醉品及精神科物質及其製劑之買賣（但表二A所列者除外）許

可，新址位於澳門關閘廣場370號新寶花園第一座L座地下及閣

仔。

（是項刊登費用為 $431.00）

按照副局長於二零二二年二月十七日之批示：

應准照持有人非凡醫藥集團有限公司的申請，取消編號為第

185號以及商號名稱為“非凡藥房（信達廣場分店2）”的准照，該

商號的登記營業地點為澳門菜園路104號信達廣場第三座M座

地下及閣仔。

（是項刊登費用為 $408.00）

–––––––

二零二二年二月十八日於藥物監督管理局

局長 蔡炳祥
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文 化 發 展 基 金

決 議 摘 錄

摘錄自行政委員會於二零二二年二月十日會議作出的決議：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（二）項及第四款，第12/2015號法律第四條第二款及第三款

之規定，以附註形式修改陳小琪在本基金擔任職務的不具期限

的行政任用合同第三條款，晉階為第二職階首席技術員，薪俸點

470點，自二零二二年一月八日起生效。

批 示 摘 錄

摘錄自行政委員會委員於二零二二年二月十六日作出的批

示：

根據第12/2015號法律第四條第二款、第三款及第六條第一

款的規定，譚佩儀在本基金擔任第二職階一等技術員的行政任

用合同續期兩年，自二零二二年三月十九日起生效。

聲 明 書

摘要

根據第2/2018號行政法規第五十二條及第五十三條第五款

的規定，茲公佈下列（澳門特別行政區財政預算/二零二二）款項

轉移：

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração, na sessão 
realizada em 10 de Fevereiro de 2022:

Chan Sio Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gredindo a técnico principal, 2.º escalão, índice 470, neste 
Fundo, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, n.os 2 e 3, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 8 de Janeiro de 2022.

Extracto de despacho

Por despacho do membro do Conselho de Administração, 
de 16 de Fevereiro de 2022:

Tam Pui I — renovado o contrato administrativo de provimen-
to, pelo período de dois anos, como técnico de 1.ª classe, 2.º 
escalão, neste Fundo, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 
6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de Março de 2022.

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):

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.

職能

Func.

經濟

Económica

818001     文化發展基金

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

  8-11-0 32-02-19-00-00 研究及顧問

Estudos e consultadoria

 $ 300,000.00

  8-11-0 39-01-00-00-00 備用撥款

Dotação provisional

$ 500,000.00
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分類 Classificação

名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/ 

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

職能

Func.

經濟

Económica

  8-11-0 44-01-00-00-00 股本出資

Participação em capital social

$ 200,000.00

      總額 

Total 

$ 500,000.00 $ 500,000.00

核准依據：

Referente à autorização:

16/02/2022之社會文化司司長批示

Despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 

16/02/2022

Aprovada em sessão de 10 de Fevereiro de 2022. — O Con-
selho de Administração do Fundo de Desenvolvimento da Cul-
tura. — O Presidente: Cheong Kin Hong; os membros: Wong 
Keng Chao, Chan Ka Io.

–––––––

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 24 de Fevereiro 
de 2022. — O Membro do Conselho de Administração, Wong 
Keng Chao.

於二零二二年二月十日會議通過——文化發展基金行政委員

會——主席：張建洪；委員：王勁秋、陳家耀

–––––––

二零二二年二月二十四日於文化發展基金

行政委員會委員 王勁秋
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INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 17 de Fevereiro de 2022:   

Lei Ka Man — nomeada, em comissão de serviço, pelo perío-
do de dois anos, directora da Biblioteca deste Instituto, nos 
termos dos artigos 23.º, n.º 2, alínea 14), 40.º, alínea 2), 42.º e 
46.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2019 (Estatutos 
do Instituto de Formação Turística de Macau), 2.º, n.º 3, alí-
nea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamen-
tais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), e 2.º, n.º 2, 
3.º, n.º 2, 5.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de di-
recção e chefia), a partir de 15 de Março de 2022.

Ao abrigo dos artigos 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009 e 9.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, é publicada a nota 
relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao currículo 
académico e profissional da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação: 

— Vacatura do cargo (criado de acordo com o Regulamento 
Administrativo n.º 27/2019);

— Lei Ka Man possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de directora da Biblioteca do Institu-
to de Formação Turística de Macau, o que se demonstra pelo 
respectivo curriculum vitae. 

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas Turísticas, Instituto 
de Formação Turística;

— Mestrado em Estudos de Informação e Biblioteca, Uni-
versidade de Aberystwyth.

3. Currículo profissional:

— De Janeiro de 2003 a Janeiro de 2010, adjunta-técnica do 
Instituto de Formação Turística;

— De Setembro de 2008 a Março de 2021, chefia funcional 
da Biblioteca do Instituto de Formação Turística de Macau;

— De Fevereiro de 2010 a Janeiro de 2012, técnica do Insti-
tuto de Formação Turística;

— De Fevereiro de 2012 até à presente data, técnica superior 
do Instituto de Formação Turística de Macau;

— De Março de 2021 até à presente data, directora da Biblio-
teca, substituta, do Instituto de Formação Turística de Macau.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 24 de Feve-
reiro de 2022. — A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄

27/2019

15/2009

26/2009

15/2009 26/2009

1. 

27/2019

2. 

Aberystwyth University

3. 

2003 1 2010 1

2008 9 2021 3

2010 2 2012 1

2012 2

2021 3

–––––––
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土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

12/2015

14/2009

12/2015

12/2015

14/2009

12/2015

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 4 de Fevereiro de 2022:

Cheong Ka Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para técnico superior assessor, 3.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 9 de Janeiro de 2022, mantendo-se as demais condições 
contratuais.

Long Pou Wan, técnico superior assessor, 1.º escalão, e Leong 
Chou Hung, técnico especialista, 2.º escalão, destes Serviços 
— alterados os seus contratos administrativos de provimento 
para contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção, pelo período de três anos, nos termos dos artigos 4.º, 
n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, em vigor, a 
partir de 13 de Janeiro de 2022.

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

Chan Hoi Lam e Cheang Kwun Yip — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento progredindo para técnica especialista, 3.º 
escalão, e adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, respecti-
vamente, 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 30 de Janeiro de 2022, 
mantendo-se as demais condições contratuais.

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

Sou Cheng Fai, operário qualificado, 3.º escalão, e Sin Kuai 
Iok, auxiliar, 4.º escalão, destes Serviços — alterados os seus 
contratos administrativos de provimento de longa duração 
para contrato administrativo 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 29 de Janeiro de 2022 e de 
3 de Fevereiro de 2022, respectivamente.

Por despacho do signatário, de 21 de Fevereiro de 2022:

Tong U Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento ascendendo para 
intérprete-tradutora chefe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 2, e 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009, 
em vigor, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, em vigor, mantendo-se 
as demais condições contratuais.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 23 de Fevereiro de 2022. — O Director dos Serviços, 
substituto, Wong Chiu Man.
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海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

c

12/2015

12/2015

12/2015

12/2015

12/2015

12/2015

12/2015

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 11 de Janeiro de 2022:

Lam Ka Wa, pessoal marítimo de 1.ª classe, de nomeação de-
finitiva, destes Serviços — cessou o exercício das suas fun-
ções, por atingir o limite máximo de idade para o exercício 
de funções públicas, nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), 
e 2, do ETAPM, vigente, desde 15 de Fevereiro de 2022. 

Por despachos da signatária, de 18 de Janeiro de 2022:

Wong Kun San e Lam Pak Hon, técnicos superiores de 2.ª 
classe, 1.º escalão — contratados em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, nos termos do ar-
tigo 24.º, n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de 
Março de 2022.

Ng Iok Lon, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão — con-
tratado em regime de contrato administrativo de provimen-
to de longa duração, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de Março de 2022.

Por despacho da signatária, de 26 de Janeiro de 2022:

Io Ian — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.os 1 e 5, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 24 de Março de 2022.

Por despachos da signatária, de 8 de Fevereiro de 2022:

Lao Hong U, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, em regi-
me de contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterado o seu contrato para contrato administrativo 
de provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), 3 e 4, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 24 de Janeiro de 2022.

Tam Ka Wai, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em regi-
me de contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção, destes Serviços — alterado o seu contrato para contrato 
administrativo de provimento sem termo, nos termos do 
artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 
3 de Janeiro de 2022.

Por despachos da signatária, de 15 de Fevereiro de 2022:

Chan Kwok Leung — renovado o contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como operário qualificado, 5.º escalão, nestes Serviços, nos 
termos do artigo 6.º, n.os 4 e 5, da Lei n.º 12/2015, a partir de 
18 de Abril de 2022.

Chan Chi Leong e Ho Tou Man — renovados os contratos 
administrativos de provimento de longa duração, pelo pe-
ríodo de três anos, como operário qualificado, 2.º escalão, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.os 4 e 5, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 18 de Abril de 2022.
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14/2009

505

400

–––––––

 

環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

12/2015

Romina Wong

12/2015

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

455

4 / 2 017 2 / 2 0 21

14/2009 12/2015

Por despachos da signatária, de 16 de Fevereiro de 2022:

Os trabalhadores abaixos mencionados — autorizada a mudan-
ça de categoria com referência às categorias e índices abaixo 
indicados, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), vigente, a partir da data da publicação 
deste despacho no Boletim Oficial da RAEM:

U Choi Teng, Chan Chi Man e Ieong Ka Ian, para técnicos 
especialistas, 1.º escalão, índice 505, contratados por contratos 
administrativos de provimento sem termo;

Choi Mei Fong, para adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, 
índice 400, contratada por contrato administrativo de provi-
mento sem termo.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 23 de Fevereiro de 2022. — A Directora dos Serviços, 
Wong Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despachos do director da direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 16 de Fevereiro de 2022:

Romina Wong, técnica superior assessora principal, 1.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterado o seu contrato para contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração, pelo período de 
três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.os 2, alínea 
1), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 27 de Janeiro de 2022.

Hoi Wai Un e Fok Kam Keong Afonso, motoristas de ligeiros, 
3.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, destes Serviços — alterados os seus 
contratos para contratos administrativos de provimento sem 
termo, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.os 2, alínea 2), 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 3 de Fevereiro de 2022.

Lio Lin Fan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 
455, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 e 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 23 de Fevereiro de 2022.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 22 de Fevereiro de 2022:

Ao Chin Kit, Fong Mei Kei, Lei Cheng Keng, Lei Wai, Ng Ka 
Hou, Tam Wai Man e Tong Ieng Fong — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento com referência à categoria de técnico supe-
rior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, nestes Serviços, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
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455

–––––––

 

交 通 事 務 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

–––––––

 

郵 電 局

批 示 摘 錄

4/2017

2/2021 14/2009

12/2015

260

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

alterada pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, conjugado 
com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 
Março de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 24 de 
Fevereiro de 2022. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 18 de Fevereiro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovadas as comis-
sões de serviço, pelo período de um ano, nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009, por possuírem compe-
tência profissional e experiência adequadas para o exercício 
das suas funções, a partir de 3 de Março de 2022:

Lam Chi Kim, como chefe do Departamento de Planeamento 
e Desenvolvimento de Tráfego;

Leung Iao Tat, como chefe da Divisão de Obras Viárias;

Kwong Weng Kei, como chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 23 
de Fevereiro de 2022. — O Director dos Serviços, Lam Hin San.

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:

Lao Chi Kit, Kwok Chan In e Liang Yingjie — contratados em 
regime de contrato administrativo de provimento, pelo perío-
do experimental de seis meses, como adjuntos-técnicos 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 14 de Fevereiro de 2022.

Por despachos da signatária, de 8 de Fevereiro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento, para as categorias, escalões, índices e datas 
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455

470

415

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

150

140

12/2015

序號 姓名 職級 職階 生效日期

1 2 27/01/2022

2 1 25/01/2022

3 5 18/01/2022

4 4 18/01/2022

5 3 27/01/2022

6 2 25/01/2022

7 4 18/01/2022

12/2015

序號 姓名 職級 職階 生效日期

1 1 05/01/2022

2 1 21/01/2022

a cada um indicados, nestes Serviços, nos termos do artigo 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugados com o artigo 4.º, n.º 2, 
da Lei n.º 12/2015:

Lu Wai Tat e Che Sin Teng, para técnicos superiores de 2.ª 
classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 5 e 14 de Janeiro de 
2022, respectivamente;

Tam Cheok Hong, para técnico principal, 2.º escalão, índice 
470, a partir de 21 de Janeiro de 2022;

Lao Ka Ian, para adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, 
índice 415, a partir de 21 de Janeiro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento, para os escalões, índices e datas a cada um 
indicados, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, 
alíneas 2) a 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, conjugados com o artigo 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015:

Ho Weng Kei, para auxiliar, 5.º escalão, índice 150, a partir 
de 29 de Janeiro de 2022;

Tang Chi Wai, para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, a partir 
de 25 de Janeiro de 2022.

Os contratos administrativos de provimento dos trabalhadores 
abaixo mencionados, destes Serviços — alterados para con-
tratos administrativos de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir da data seguinte:

N.º Nome Categoria Escalão A partir de

1 Lu Wai Tat
técnico superior 

de 2.ª classe
2 27/01/2022

2 Pun Ka Meng
assistente técnico 
administrativo de 

1.ª classe
1 25/01/2022

3 Chio Song Wai distribuidor postal 5 18/01/2022

4 Kan Kin Long distribuidor postal 4 18/01/2022

5 Tin Man Pao distribuidor postal 3 27/01/2022

6
Castilho Lou 
Camilo Luis

distribuidor postal 2 25/01/2022

7 Lam Vai I auxiliar 4 18/01/2022

Os contratos administrativos de provimento de longa duração dos 
trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — altera-
dos para contratos administrativos de provimento sem termo, 
nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, 
a partir da data seguinte:

N.º Nome Categoria Escalão A partir de

1
Cheang Kit 

Tong
técnico superior 

de 1.ª classe
1 05/01/2022

2 Chan Hao Ieng
adjunto-técnico 

principal
1 21/01/2022
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序號 姓名 職級 職階 生效日期

3 1 21/01/2022

4 1 30/01/2022

5 1 30/01/2022

6 1 30/01/2022

7 5 16/01/2022

8 4 16/01/2022

9 3 20/01/2022

10 3 29/01/2022

11 3 29/01/2022

12 6 18/01/2022

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

21/2021

14/2016 12/2015

345

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

660

Carlos Orlando Lopes de Almeida Gonçalves

560

450

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

N.º Nome Categoria Escalão A partir de

3 Wu Ka Ieng
adjunto-técnico 

principal
1 21/01/2022

4 Lao Kin Tak
adjunto-técnico de 

1.ª classe
1 30/01/2022

5 Kong Hou In
assistente técnico 

administrativo 
principal

1 30/01/2022

6 Choi Man Man
assistente técnico 

administrativo 
principal

1 30/01/2022

7 Wong Chon Kit distribuidor postal 5 16/01/2022

8 Wong Wai Lon distribuidor postal 4 16/01/2022

9 Lao Chan Koi distribuidor postal 3 20/01/2022

10 Wong Io Kun
operário 

qualificado
3 29/01/2022

11
Chong Kit 

Heng
operário 

qualificado
3 29/01/2022

12
Cheong Lei 

Hong
auxiliar 6 18/01/2022

Por despachos da signatária, de 17 de Fevereiro de 2022:

Pun Kam Seng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento muda para a 
categoria de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, índice 345, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 5.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 2/2021, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento, para as categorias e índices a cada um in-
dicados, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015:

Chiang Iok In, Lau Ying Wai Erica e Au Man Hou, mudam 
para a categoria de técnico superior assessor principal, 1.º es-
calão, índice 660;

Carlos Orlando Lopes de Almeida Gonçalves, muda para a 
categoria de técnico especialista principal, 1.º escalão, índice 
560;

Lo Wai In, Wong Kong Hong, Leung Lai Seong e Carolina 
Morais Hoi, mudam para a categoria de adjunto-técnico espe-
cialista principal, 1.º escalão, índice 450.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento, para as categorias e índices a cada um in-
dicados, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 
alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
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485

505

–––––––

 

房 屋 局

批 示 摘 錄

17/2013 12/2015

6/2009

Dâmaso António Pinto de Barros

660

15/2009 26/2009

–––––––

 

建 設 發 展 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

e 2/2021, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015:

Ho Man Io e Lu Wai Tat, mudam para a categoria de técnico 
superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485;

Tam Cheok Hong, muda para a categoria de técnico especia-
lista, 1.º escalão, índice 505.

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
17 de Fevereiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lau Wai 
Meng.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 24 de Janeiro de 2022:

Dâmaso António Pinto de Barros — renovado o contrato 
individual de trabalho, pelo período de um ano, como técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, neste 
Instituto, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento 
Administrativo n.º 17/2013 e artigo 25.º da Lei n.º 12/2015, 
bem como com o n.º 1 do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 6/2009, a partir de 23 de Abril de 2022.

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

Iam Lei Leng e Leong Sok Kei — renovadas as comissões de 
serviço, pelo período de um ano, respectivamente, como 
chefes do Departamento de Estudos e da Divisão de Divul-
gação e Promoção do Instituto de Habitação, nos termos 
dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009, por possuírem capacidades de gestão 
e experiências profissionais adequadas para o exercício das 
suas funções, a partir de 18 de Março de 2022.

–––––––

Instituto de Habitação, aos 22 de Fevereiro de 2022. — O 
Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extractos de despachos

Por despachos do coordenador deste Gabinete, de 28 de 
Janeiro de 2022:

Cheang Fong U — alterado o contrato administrativo de provi-
mento para contrato administrativo de provimento de longa 
duração, pelo período de três anos, como adjunto-técnico de 
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12/2015

–––––––

 

1.ª classe, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos da alínea 1) 
do n.º 2 e n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 3 
de Janeiro de 2022.

Kou Weng In — alterado o contrato administrativo de provi-
mento para contrato administrativo de provimento de longa 
duração, pelo período de três anos, como adjunto-técnico de 
1.ª classe, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos da alínea 1) 
do n.º 2 e n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 13 
de Janeiro de 2022.

–––––––

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

Anúncio

Concurso Público n.º 02/2022/DAF/SA

Os Serviços de Alfândega da RAEM fazem público que, 
de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 
Segurança, de 23 de Dezembro de 2021, se encontra aberto o 
concurso público para a aquisição de «Painéis informativos de 
grande dimensão».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos 
encontram-se disponíveis na Secretaria do Edifício dos Servi-
ços de Alfândega da RAEM, sito na Rua de S. Tiago da Barra, 
Doca D. Carlos I, SW, Macau, onde decorrerá o processo do 
concurso, podendo os mesmos ser consultados nos dias úteis 
e nas horas de expediente. Os interessados precisam de pagar 
para adquirirem as fotocópias dos documentos acima referidos 
ou podendo aceder à página electrónica destes Serviços para 
fazer o respectivo descarregamento gratuito (www.customs.
gov.mo).

A fim de permitir aos concorrentes compreenderem melhor 
o objectivo, estes Serviços vão organizar uma observação do 
local. Os concorrentes devem informar a Divisão Financeira 
do Departamento Administrativo e Financeiro destes Ser-
viços dos nomes dos representantes (dois representantes no 
máximo), através do n.º de telefone 89894343 e do n.º de fax 
89894357, até às 12 horas do dia 10 de Março de 2022, no senti-
do de facilitar a organização.

Data e hora da sessão de observação: às 9,30 horas do dia 14 
de Março de 2022.

Local de concentração: Edifício dos Serviços de Alfândega, 
na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I, SW, Macau.

As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços 
de Alfândega da RAEM até às 17,00 horas, do dia 29 de Março 
de 2022. 

Para além dos documentos acima referidos, exigidos no res-
pectivo programa do concurso e no caderno de encargos, deve 
o concorrente entregar ainda o documento comprovativo da 
efectivação da caução provisória no valor de $120 000,00 (cento 
e vinte mil patacas). A respectiva caução deve ser prestada em 
numerário, cheque, livrança (em nome de Serviços de Alfânde-
ga da RAEM) ou por garantia bancária. Caso seja prestada em 
numerário, cheque ou livrança, deverá ser entregue na Tesoura-
ria do Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços 
de Alfândega de Macau; caso seja prestada em garantia bancá-
ria, esta não pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Ser-
viços de Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. 
Carlos I, SW, Macau, pelas 10,00 horas, no dia 30 de Março de 
2022. 

 Serviços de Alfândega, aos 24 de Fevereiro de 2022.

O Director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Man 
Chong.

(Custo desta publicação $ 2 323,00)

海 關

公 告

02/2022/DAF/SA

www.customs.gov.mo

8989 4343 8989 4357

MOP120,000.00

 

 $2,323.00

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2022 年 1 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Janeiro de 2022
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Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 23 de Fevereiro de 2022.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $297,600.00
(Custo desta publicação $ 297 600,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Avisos

Despacho n.º 4/DSI/2022

Nos termos do Despacho da Directora da Direcção dos Ser-
viços de Identificação n.º 2/DSI/2022, de 11 de Fevereiro de 
2022, homologado por despacho do Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 16 de Fevereiro de 2022, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, 
II Série, de 23 de Fevereiro de 2022, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na chefe do Departamento 
de Estudos da Exploração e Administração do Arquivo da Di-
recção dos Serviços de Identificação, Chan Un Lai, as seguin-
tes competências:

1) Aprovar o mapa de férias dos seus subordinados;

2) Autorizar os pedidos de gozo de férias e decidir sobre jus-
tificação de faltas dos seus subordinados;

3) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias dos seus 
subordinados, por motivos pessoais ou por conveniência de 
serviço;

4) Autorizar a prestação de serviço por turnos dos seus su-
bordinados;

5) Apreciar e decidir sobre as requisições de material desti-
nado ao uso corrente;

6) Emitir certificados de documentos arquivados no âmbito 
das atribuições do Departamento de Estudos da Exploração 
e Administração do Arquivo e certificar fotocópias extraídas 
dos documentos originais existentes no seu arquivo, excepto 
quando contenham matéria confidencial;

7) Assinar ofícios, comunicando despachos superiores, 
dirigidos a serviços públicos ou particulares da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, no âmbito das atribuições do 
Departamento de Estudos da Exploração e Administração do 
Arquivo, com excepção dos que se dirijam aos Gabinetes dos 
titulares dos principais cargos do Governo, Assembleia Legis-
lativa e órgãos judiciais.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas, cabe recurso hierárquico necessário.

3. As competências ora delegadas e subdelegadas são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. O presente despacho produz efeitos a partir de 18 de Março 
de 2022.

(Homologado por despacho da directora da Direcção do Serviços 

de Identificação, de 24 de Fevereiro de 2022).

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 23 de Fevereiro 
de 2022.

O Subdirector dos Serviços, Chao Wai Ieng.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

身 份 證 明 局

通 告

4/DSI/2022

2/DSI/2022

 

 $2,480.00
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5/DSI/2022

2/DSI/2022

Despacho n.º 5/DSI/2022

Nos termos do Despacho da Directora da Direcção dos Ser-
viços de Identificação n.º 2/DSI/2022, de 11 de Fevereiro de 
2022, homologado por despacho do Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 16 de Fevereiro de 2022, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, II 
Série, de 23 de Fevereiro de 2022, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Identificação, 
Cheong Lai Heng, as seguintes competências:

1) Aprovar o mapa de férias dos seus subordinados;

2) Autorizar os pedidos de gozo de férias e decidir sobre 
justificação de faltas dos seus subordinados;

3) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias dos seus 
subordinados, por motivos pessoais ou por conveniência de 
serviço;

4) Autorizar a prestação de serviço por turnos dos seus 
subordinados;

5) Apreciar e decidir sobre as requisições de material desti-
nado ao uso corrente;

6) Assinar as guias de apresentação aos Serviços Públicos 
da Região Administrativa Especial de Macau, os documentos 
comprovativos de contagem e liquidação do tempo de serviço 
prestado pelo pessoal da Direcção dos Serviços de Identifica-
ção e, ainda as declarações e quaisquer documentos similares, 
comprovativos da situação jurídico-funcional ou remuneratória 
do mesmo pessoal;

7) Assinar os cartões de acesso a cuidados de saúde do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Identificação;

8) Autorizar a apresentação de trabalhadores e seus familiares 
às Juntas Médicas, que funcionem no âmbito dos Serviços de 
Saúde;

9) Emitir certificados de documentos arquivados no âmbito 
das atribuições da Divisão Administrativa e Financeira e certi-
ficar fotocópias extraídas dos documentos originais existentes 
no seu arquivo, excepto quando contenham matéria confidencial;

10) Assinar ofícios, comunicando despachos superiores, diri-
gidos a serviços públicos ou particulares da Região Administra-
tiva Especial de Macau, no âmbito das atribuições da Divisão 
Administrativa e Financeira, com excepção dos que se dirijam 
aos Gabinetes dos titulares dos principais cargos do Governo, 
Assembleia Legislativa e órgãos judiciais.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas, cabe recurso hierárquico necessário.

 3. As competências ora delegadas e subdelegadas são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. O presente despacho produz efeitos a partir de 18 de Março 
de 2022.

(Homologado por despacho da directora da Direcção do Serviços 

de Identificação, de 24 de Fevereiro de 2022).
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 $2,752.00

經 濟 及 科 技 發 展 局

名 單

  

1.º 7 1229**** .................... 69.62

2.º 11 彦 1262**** .................... 66.97

3.º 2 5176**** .................... 65.27

4.º 31 1353**** .................... 63.45

5.º 10 1321**** .................... 63.22

6.º 27 1254**** .................... 61.98

7.º 29 1267**** .................... 61.47

8.º 6 5158**** .................... 61.18

9.º 33 1253**** .................... 60.52

10.º 36 1274**** .................... 59.37

11.º 3 1233**** .................... 59.12

12.º 12 1252**** .................... 58.08

13.º 37 1499**** .................... 57.98

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 23 de Fevereiro 
de 2022.

O Subdirector dos Serviços, Chao Wai Ieng.

(Custo desta publicação $ 2 752,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, na 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 

Tecnológico, para técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 

área de biomedicina

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares vagos, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de biomedicina, da Direcção dos Ser-
viços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, e dos que 
vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 19, II Série, de 12 
de Maio de 2021:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

 Nome  N.º do BIR Classificação
 final

1.º 7 Chan, Kit Fong 1229**** ..................69,62

2.º 11 Chou, Man In 1262**** ..................66,97

3.º 2 Ao, Ka Leong 5176**** ...................65,27

4.º 31 Tang, Pui Pui 1353**** ...................63,45

5.º 10 Chon, Iao Pang 1321**** ...................63,22

6.º 27 Pang, Ngou In 1254**** ..................61,98

7.º 29 Tai, Chi Chon 1267**** ..................61,47

8.º 6 Chan, Io Meng 5158**** ...................61,18

9.º 33 Vong, Chon Hei 1253**** ..................60,52

10.º 36 Wong, Wai San 1274**** ...................59,37

11.º 3 Chan, Cho Leng 1233**** ..................59,12

12.º 12 Córdova Wong, 
Bernardino Judas 1252**** ..................58,08

13.º 37 Zhong, Wenzhao 1499**** ...................57,98
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14.º 5 5103**** .................... 54.52

15.º 34 1250**** .................... 51.77

23/2017 14/2016

 

 $3,229.00

Ordem N.º do 
cand.

 Nome  N.º do BIR Classificação
 final

14.º 5 Chan, Im Fong 5103**** ...................54,52

15.º 34 Wong, Ka Hou 1250****...................51,77

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 da presente lista para a entidade que autorizou a abertura 
do concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguin-
te à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
RAEM.

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

Economia e Finanças, de 21 de Fevereiro de 2022).

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 15 de Fevereiro de 2022.

O Júri:

Presidente: Tai Kin Ip.

Vogais: Che Weng Keong; e

Vong Sok Wai.

(Custo desta publicação $ 3 229,00)
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Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/185334

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

[730]  Requerente : 

 INSPIRO music limited

  Endereço : 32C-32D 㬌

G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185554

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Artigos de couro e de imitação de 

couro; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e 

guarda-sóis; bengalas; chicotes e artigos de selaria; co-

leiras para animais; vestimentas para animais; estojos 

para chaves [marroquinaria]; sacos; sacos de desporto; 

bolsas; sacos de mão; mochilas; estojos para cosméti-

cos vendidos vazios; sacolas escolares; carteiras; porta-

-cartões [carteiras] e bolsas; malas; malas de viagem; 

pastas [maletas]; trelas para animais; bagagem e sacos 

de transporte; chicotes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarela (Pantone 123C) e 

vermelho (Pantone 202C).

[210]  N.º : N/185597

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : BARBARA STURM MOLE-

CULAR COSMETICS GMBH

  Endereço : Konigsallee 24 Dusseldorf 40212, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185598

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : BARBARA STURM MOLE-

CULAR COSMETICS GMBH

  Endereço : Konigsallee 24 Dusseldorf 40212, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187020

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : PERSON & COVEY, INC.

  Endereço : 616 Allen Avenue, Glendale, Califor-

nia 91201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187022

[220]  Data de pedido : 2021/08/26

[730]  Requerente : PERSON & COVEY, INC.

  Endereço : 616 Allen Avenue, Glendale, Califor-

nia 91201, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187518

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

[730]  Requerente : Helan Cosmesi di Laboratorio 

s.r.l.

  Endereço : Via Trento 12R, 16145 Genova, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes; água-de-colónia; prepara-

ções cosméticas; óleos essenciais; loções para cabelo 

e champôs; condicionadores de cabelo; sabonetes; 

sabões líquidos; desodorizantes para uso pessoal; es-

puma de banho; preparações e loções bronzeadoras e 

pós-exposição solar; cremes hidratantes bronzeadores; 

cosméticos; preparações de limpeza; cremes faciais e 

loções; produtos para o cuidado da pele; cremes cor-

porais, loções e óleos; produtos de maquilhagem; pre-

parações cosméticas para efeitos de emagrecimento; 

pó de talco (para uso cosmético); creme de mãos; óleo 

para bebés; amido de arroz para fins de lavandaria; 

cremes e pastas de protecção calmantes (para uso cos-

mético); talco líquido; toalhitas húmidas de limpeza 

impregnadas; cosméticos não medicinais e prepara-

ções higiénicas; dentifrícos não medicinais; produtos 

de perfumaria; preparações branqueadoras e outras 

substâncias para utilização em lavandaria; preparações 

de limpeza, polimento, decapagem e abrasivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188000

[220]  Data de pedido : 2021/09/21

[730]  Requerente : BRUICHLADDICH DISTIL-

LERY COMPANY LIMITED

  Endereço : The Bruichladdich Distillery, Islay, 

Argyll PA49 7UN, Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial



4064    9   2022  3  2 

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, com exceção das 

cervejas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188402

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

699

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188405

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

699

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188792

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : Union des Associations Euro-

péennes de Football (UEFA) / UNION OF EUROPE-

AN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA)

  Endereço : Route de Genève 46, 1260 Nyon, Suí-

ça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos e brinquedos; jogos de vídeo 

operados por moedas para salas de jogos (jogos de 

arcada); bolas desportivas; bolas para jogar; jogos de 

tabuleiro; mesas para matraquilhos; bonecas e brin-

quedos de peluche; veículos (brinquedos); quebra-

-cabeças; balões; brinquedos infláveis; discos de jogo 

(pogs); cartas de jogar; confetti; artigos de desporto e 

ginástica; equipamento de futebol, nomeadamente bo-

las de futebol, luvas, joelheiras, cotoveleiras e ombrei-

ras, caneleiras; balizas de futebol; sacos e recipientes 

de desporto (adaptados aos objetos) para transportar 

artigos de desporto; chapéus de festa (brinquedos); jo-

gos eletrónicos que não sejam para uso apenas com um 

aparelho de televisão; mãos de borracha ou espuma 

(brinquedos); robots para entretenimento; aparelhos 

para ginástica; papagaios de papel; patins, trotinetes 

(brinquedos); skates; raspadinhas; pequenos jogos 

electrónicos destinados a serem utilizados com um 

aparelho de televisão; aparelhos de jogos de vídeo; co-

mandos para jogos gamepads ; gamepads activados 

manualmente ou por voz, volantes para jogos de vídeo 

e tapetes de dança para jogos de vídeo; jogos electró-

nicos com ecrãs de cristais líquidos; consolas de jogos; 

brinquedos para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, amarelo, vermelho, 

preto, verde, branco.

[210]  N.º : N/188794

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : Union des Associations Euro-

péennes de Football (UEFA) / UNION OF EUROPE-

AN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA)
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  Endereço : Route de Genève 46, 1260 Nyon, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

operação de loterias e competições; serviços de apos-

tas e jogos relacionados com desporto; serviços de 

hospitalidade (desporto, entretenimento); serviços de 

hospitalidade, nomeadamente serviços de recepção 

ao cliente (serviços de entretenimento), incluindo o 

fornecimento de bilhetes de entrada para eventos des-

portivos ou de entretenimento; emissão de bilhetes, 

incluindo numa rede informática mundial (Internet), 

para eventos desportivos, recreativos, culturais e edu-

cativos; serviços de agência de bilhetes desportivos; 

fornecimento de informações online no domínio dos 

desportos e eventos desportivos a partir de uma base 

de dados informática ou da Internet; serviços de entre-

tenimento relacionados com eventos desportivos; acti-

vidades desportivas e culturais; organização de even-

tos e actividades desportivas e culturais; organização 

de competições desportivas; organização de eventos 

no domínio do futebol; operação de instalações des-

portivas; serviços de parque de diversões; serviços de 

clube de saúde e fitness; aluguer de sistemas de vídeo 

e audiovisual; aluguer de produtos educativos e recre-

ativos interactivos, de discos compactos educativos e 

recreativos interactivos no domínio dos desportos, de 

CD-ROM e de jogos de computador; produção de dis-

cos compactos interativos e de CD-ROMs (produção 

de filmes e / ou música); cobertura televisiva e radiofó-

nica de eventos desportivos; serviços de produção de 

programas de rádio e televisão e de vídeo; distribuição 

simultânea de gravações de filmes e gravações de som 

e vídeo; serviços de reserva de bilhetes e informações 

para eventos recreativos, desportivos e culturais; ser-

viços de campos desportivos; cronometragem durante 

eventos desportivos; organização de concursos de 

beleza; entretenimento interativo; serviços de apostas 

e jogos online na Internet ou em qualquer rede de co-

municação electrónica sem fios; prestação de serviços 

relacionados com rifas; informações no domínio do 

entretenimento (incluindo no domínio dos desportos), 

fornecidas em linha a partir de uma base de dados 

informática, da Internet ou de qualquer rede de co-

municações electrónicas sem fios; serviços de jogos 

eletrónicos transmitidos através da Internet ou em 

telefones móveis; publicação de livros; publicação em 

linha de livros e jornais eletrónicos; serviços de grava-

ção de áudio e vídeo; produção de desenhos animados 

para cinema, produção de desenhos animados para 

televisão; aluguer de gravações de som e imagem para 

entretenimento; informações no domínio da educação 

fornecidas em linha a partir de uma base de dados 

informática, da Internet ou de qualquer rede de comu-

nicações electrónicas sem fios; serviços de tradução; 

serviços de fotografia; aluguer de estádios de futebol; 

programação e / ou aluguer de gravações de filmes e de 

gravações de som e vídeo; fornecimento de estatísticas 

e outras informações sobre desempenhos desportivos, 

programação de rádio e televisão.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, amarelo, vermelho, 

preto, verde, branco.

[210]  N.º : N/189182

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : Nisshin Seifun Group Inc.

  Endereço : 25, Kanda-Nish iki-cho 1-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Agentes aglutinantes para gelados; 

amaciadores de carne para fins domésticos; prepara-

ções para endurecer nata batida; preparações aromáti-

cas para alimentos, que não sejam de óleos essenciais; 

chá; café; cacau; doces, sobremesas e aperitivos à base 

de cereais; pão do estilo focaccia; quiches; calzones; 

pão; sanduíches; brioches cozidos a vapor recheados 

com carne picada meat (chuka-manjuh); hambúrgueres 

em pãezinhos; pizas ; sandes de cachorro quente; tartes 

de carne [empadas de carne]; molhos e condimentos 

para cozedura em panelas; molho bagna cauda; condi-

mentos; especiarias; misturas para gelados; misturas 

de sorvetes; recheios à base de farinha em forma de 

pasta; massa macarrão (pho noddles); massa macarrão 

(pho noodles) com misturas de sopas; massa macar-

rão (pho noddles) instantâneo; massa macarrão (pho 

noodles) com misturas e coberturas de sopas; gnocchi; 

refeições preparadas consistindo principalmente de 

cereais ou cereais processados; preparações de cere-
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ais; pastas para barrar à base de chocolate; pastas de 

amêndoa; massa macarrão (pho noodles) congelado e 

preparado; arroz frito congelado e preparado; crepes 

vietnamitas preparadas, congelados e recheadas (banh 

xeo); arroz congelado e preparado adicionado com 

omelete finamente fita (omurice); refeições em tigelas 

de arroz (rice bowl dishes) preparadas e congeladas 

com carne frita, marisco e legumes no topo (chuka-

don); arroz cozido congelado; esparguete parparado 

congelado; massa preparada congelada; esparguete 

preparado com um saco separado no qual o molho 

da massa está contido; massa preparada com um saco 

separado no qual o molho para massa está contido; 

macarrão soba preparado; macarrão frito preparado 

(yakisoba); macarão udon preparado congelado; risot-

to preparado congelado; lasanha preparada congelada; 

refeições gratinadas preparada congelada feitas com 

massa; macarrão gratinado; refeições gratinadas feitas 

com massa; refeições gratinadas preparadas congela-

das à base de macarão; aletria de arroz preparada con-

geladas; panquecas salgadas preparadas congeladas 

(chijimi); panquecas salgadas preparadas congeladas 

(okonomiyaki); panquecas salgadas; bolas de panque-

ca preparadas congeladas recheadas com polvo em 

cubos (takoyaki); bolas de panqueca salgadas; rolos 

de molas preparadas congeladas; gnocchi preparado; 

refeições preparadas à base de macarrão; gyoza [bo-

linhos recheados]; shumai [bolinhos cozidos a vapor]; 

suchi; almoços congelados à base de arroz, com adição 

de carne, peixe ou legumes; almoços à base de arroz, 

com adição de carne, peixe ou legumes; raviólis prepa-

rados congelados; raviólis; levedura em pó; koji [arroz 

maltado fermentado]; levedura; fermento em pó; mis-

turas instantâneas de confeitaria; misturas de farinha; 

molho para massa; arroz; aveia descascada; cevada 

descascada; gluten para alimento; farinha de trigo; 

mistura de massa de karaage; mistura de massa para 

tempura; misturas para panquecas; farinha.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e laranja.

[300]  Pr ior idade : 2021/05/13  Japão

N.º 2021-058110

[210]  N.º : N/189184

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : Nisshin Seifun Group Inc.

  Endereço : 25, Kanda-Nish iki-cho 1-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Agentes aglutinantes para gelados; 

amaciadores de carne para fins domésticos; prepara-

ções para endurecer nata batida; preparações aromáti-

cas para alimentos, que não sejam de óleos essenciais; 

chá; café; cacau; doces, sobremesas e aperitivos à base 

de cereais; pão do estilo focaccia; quiches; calzones; 

pão; sanduíches; Brioches cozidos a vapor recheados 

com carne picada meat (chuka-manjuh); hambúrgueres 

em pãezinhos; pizas ; sandes de cachorro quente; tartes 

de carne [empadas de carne]; molhos e condimentos 

para cozedura em panelas; molho bagna cauda; condi-

mentos; especiarias; misturas para gelados; misturas 

de sorvetes; recheios à base de farinha em forma de 

pasta; massa macarrão (pho noddles); massa macarrão 

(pho noodles) com misturas de sopas; massa macar-

rão (pho noddles) instantâneo; massa macarrão (pho 

noodles) com misturas e coberturas de sopas; gnocchi; 

refeições preparadas consistindo principalmente de 

cereais ou cereais processados; preparações de cere-

ais; pastas para barrar à base de chocolate; pastas de 

amêndoa; massa macarrão (pho noodles) congelado e 

preparado; arroz frito congelado e preparado; crepes 

vietnamitas preparadas, congelados e recheadas (banh 

xeo); arroz congelado e preparado adicionado com 

omelete finamente fita (omurice); refeições em tigelas 

de arroz (rice bowl dishes) preparadas e congeladas 

com carne frita, marisco e legumes no topo (chuka-

don); arroz cozido congelado; esparguete parparado 

congelado; massa preparada congelada; esparguete 

preparado com um saco separado no qual o molho 

da massa está contido; massa preparada com um saco 

separado no qual o molho para massa está contido; 

macarrão soba preparado; macarrão frito preparado 

(yakisoba); macarão udon preparado congelado; risot-

to preparado congelado; lasanha preparada congelada; 

refeições gratinadas preparada congelada feitas com 

massa; macarrão gratinado; refeições gratinadas feitas 

com massa; refeições gratinadas preparadas congela-

das à base de macarão; aletria de arroz preparada con-

geladas; panquecas salgadas preparadas congeladas 

(chijimi); panquecas salgadas preparadas congeladas 

(okonomiyaki); panquecas salgadas; bolas de panque-

ca preparadas congeladas recheadas com polvo em 

cubos (takoyaki); bolas de panqueca salgadas; rolos 



N.º 9 — 2-3-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4067

de molas preparadas congeladas; gnocchi preparado; 

refeições preparadas à base de macarrão; gyoza [bo-

linhos recheados]; shumai [bolinhos cozidos a vapor]; 

suchi; almoços congelados à base de arroz, com adição 

de carne, peixe ou legumes; almoços à base de arroz, 

com adição de carne, peixe ou legumes; raviólis prepa-

rados congelados; raviólis; levedura em pó; koji [arroz 

maltado fermentado]; levedura; fermento em pó; mis-

turas instantâneas de confeitaria; misturas de farinha; 

molho para massa; arroz; aveia descascada; cevada 

descascada; gluten para alimento; farinha de trigo; 

mistura de massa de karaage; mistura de massa para 

tempura; misturas para panquecas; farinha.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e laranja.

[300]  P r ior idade : 2021/05/13  Japão

N.º 2021-058111

[210]  N.º : N/189186

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : Nisshin Seifun Group Inc.

  Endereço : 25, Kanda-Nish iki-cho 1-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Agentes aglutinantes para gelados; 

amaciadores de carne para fins domésticos; prepara-

ções para endurecer nata batida; preparações aromáti-

cas para alimentos, que não sejam de óleos essenciais; 

chá; café; cacau; doces, sobremesas e aperitivos à base 

de cereais; pão do estilo focaccia; quiches; calzones; 

pão; sanduíches; Brioches cozidos a vapor recheados 

com carne picada meat (chuka-manjuh); hambúrgueres 

em pãezinhos; pizas ; sandes de cachorro quente; tartes 

de carne [empadas de carne]; molhos e condimentos 

para cozedura em panelas; molho bagna cauda; condi-

mentos; especiarias; misturas para gelados; misturas 

de sorvetes; recheios à base de farinha em forma de 

pasta; massa macarrão (pho noddles); massa macarrão 

(pho noodles) com misturas de sopas; massa macar-

rão (pho noddles) instantâneo; massa macarrão (pho 

noodles) com misturas e coberturas de sopas; gnocchi; 

refeições preparadas consistindo principalmente de 

cereais ou cereais processados; preparações de cere-

ais; pastas para barrar à base de chocolate; pastas de 

amêndoa; massa macarrão (pho noodles) congelado e 

preparado; arroz frito congelado e preparado; crepes 

vietnamitas preparadas, congelados e recheadas (banh 

xeo); arroz congelado e preparado adicionado com 

omelete finamente fita (omurice); refeições em tigelas 

de arroz (rice bowl dishes) preparadas e congeladas 

com carne frita, marisco e legumes no topo (chuka-

don); arroz cozido congelado; esparguete parparado 

congelado; massa preparada congelada; esparguete 

preparado com um saco separado no qual o molho 

da massa está contido; massa preparada com um saco 

separado no qual o molho para massa está contido; 

macarrão soba preparado; macarrão frito preparado 

(yakisoba); macarão udon preparado congelado; risot-

to preparado congelado; lasanha preparada congelada; 

refeições gratinadas preparada congelada feitas com 

massa; macarrão gratinado; refeições gratinadas feitas 

com massa; refeições gratinadas preparadas congela-

das à base de macarão; aletria de arroz preparada con-

geladas; panquecas salgadas preparadas congeladas 

(chijimi); panquecas salgadas preparadas congeladas 

(okonomiyaki); panquecas salgadas; bolas de panque-

ca preparadas congeladas recheadas com polvo em 

cubos (takoyaki); bolas de panqueca salgadas; rolos 

de molas preparadas congeladas; gnocchi preparado; 

refeições preparadas à base de macarrão; gyoza [bo-

linhos recheados]; shumai [bolinhos cozidos a vapor]; 

suchi; almoços congelados à base de arroz, com adição 

de carne, peixe ou legumes; almoços à base de arroz, 

com adição de carne, peixe ou legumes; raviólis prepa-

rados congelados; raviólis; levedura em pó; koji [arroz 

maltado fermentado]; levedura; fermento em pó; mis-

turas instantâneas de confeitaria; misturas de farinha; 

molho para massa; arroz; aveia descascada; cevada 

descascada; gluten para alimento; farinha de trigo; 

mistura de massa de karaage; mistura de massa para 

tempura; misturas para panquecas; farinha.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e laranja.

[300]  P r ior idade : 2021/05/13  Japão

N.º 2021-058112

[210]  N.º : N/189434

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 
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 U WAN FONG

  Endereço : Rua das Gaivotas No.5, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

  Noti f icações : 12 13 97/99/M

209 1 3

[210]  N.º : N/189435

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 U WAN FONG

  Endereço : Rua das Gaivotas No.5, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

  Noti f icações : 12 13 97/99/M

209 1 3 ......

[210]  N.º : N/189436

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 U WAN FONG

  Endereço : Rua das Gaivotas No.5, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

  Noti f icações : 12 13 97/99/M

209 1 3 ......

[210]  N.º : N/189437

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 U WAN FONG

  Endereço : Rua das Gaivotas No.5, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

  Noti f icações : 12 13 97/99/M

209 1 3

[210]  N.º : N/189438

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 U WAN FONG
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  Endereço : Rua das Gaivotas No.5, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

  Noti f icações : 12 13 97/99/M

209 1 3

[210]  N.º : N/189439

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 U WAN FONG

  Endereço : Rua das Gaivotas No.5, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

  Noti f icações : 12 13 97/99/M

209 1 3 ......

[210]  N.º : N/190075

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produ-

tos nesses metais ou em plaqué (incluídos na classe 14), 

nomeadamente ágata (joalharia), amuletos (joalharia), 

ornamentos (joalharia), pingentes para porta-chaves 

(joalharia), alfinetes (joalharia), pulseiras (joalharia), 

broches (joalharia), cabochões, joalharia em cloison-

né; diamantes, pedras preciosas, marfim (joalharia), 

elementos de joalharia, ornamentos (joalharia), pedras 

semi-preciosas, colares (joalharia), correntes (joalha-

ria), clipes de gravatas, alfinetes de gravatas, obras de 

arte em metais preciosos, missangas para fazer joalha-

ria, artigos de joalharia, botões de punho, medalhões, 

brincos, pérolas (joalharia), platina (metal), anéis 

(joalharia), amuletos de joalharia, alfinetes ornamen-

tais, rolos de joalharia, joalharia para chapéus, jóias, 

alfinetes de lapela (joalharia), fechos para joalharia, 

porta-chaves, argolas em metais preciosos, pendentes 

de joalharia, alfinetes de joalharia, rolos de joalharia, 

caixas de joalharia, joalharia para chapéus e sapatos; 

jóias; relógios de parede e de mesa e relógios de pulso; 

caixas para jóias; caixas de relógios; relógios de alar-

me; botões de punho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190076

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos feitos com 

estes materiais (incluídos na classe 16), nomeadamente 

painéis publicitários, papel de embalagem, sacos (invó-

lucros, bolsas) para embalagens (artigos de papelaria), 

materiais para embalagem (acondicionamento, enchi-

mento) (artigos de papelaria), fotografias (impressas), 

cadernos e brochuras, planificadores de secretária, ca-

lendários, blocos adesivos (papelaria), blocos de notas, 

organizadores pessoais, marcadores de livros, clipes 

para papéis, bases para secretárias (desk mats), etique-
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tas de pendurar e autocolantes (artigos de papelaria); 

material impresso, materiais para encadernações; 

fotografias (impressas); artigos de papelaria, canetas 

esferográficas, canetas (estilógrafos) e lápis; artigos 

para escritório, com excepção de móveis; apara-lápis, 

eléctricos ou não-eléctricos; réguas para desenhar, 

saca-bocados (artigos de escritório), borrachas para 

apagar, almofadas para carimbos, blocos (papelaria); 

sacos (invólucros, bolsas) em papel ou matérias plás-

ticas, para embalagem; materiais para embalagem 

(acondicionamento, enchimento) em papel ou em car-

tão; papel de embalagem; recipientes em papel ou car-

tão para embalagem; pinças para notas; autocolantes 

(artigos de papelaria); sacos de plástico para embala-

gem de roupas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190077

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Cabedal e imitações de couro, e pro-

dutos nestas matérias (incluídos na classe 18), nome-

adamente pastas (maletas), carteiras, baínhas, em 

couro, para artigos de papelaria, porta-moedas, porta-

-cartões (marroquinaria), sacos porta-fatos (para 

viagem), 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, 

bolsas de cintura (bum bags), sacos (invólucros, bol-

sas) em couro, para embalagem; malas e maletas de 

viagem; bolsas; mochilas (com duas alças); acessórios 

de viagem; guarda-chuvas e guarda-sóis; revestimento 

de peles (peles (furs)); peles de animais; pegas de es-

tojos de transporte e punhos para chapéus-de-chuva; 

sacos de ginástica; pastas para estudantes (satchels); 

bagagens, carteiras e outras bolsas de transporte; rou-

pas para animais de estimação; coleiras, trelas e arreios 

para animais; selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190078

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  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 (vestuário).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190079

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  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 de pulso, artigos ópticos, acessórios de moda, 

cosméticos e perfumaria, artigos de cabedal, nomea-

damente bolsas, carteiras, invólucros, em couro, para 

artigos de papelaria, porta-moedas, carteiras de car-

tão (marroquinaria), sacos de vestuário para viagem, 

estojos de toucador, vendidos vazios, estojos de cartão 

de crédito (carteiras), sacos de toilette, sacos de cos-

méticos vendidos vazios, cintos (em couro), conjuntos 

de viagem, bolsas para chaves, malas de cintura (bum 
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bags), bolsas (envelopes, invólucros) de cabedal, para 

embalagens, baús e malas de viagem, bolsas, mochilas 

(de duas alças), acessórios de viagem, guarda-chuvas e 

guarda-sóis, cobertura de peles (peles (furs)), mantas 

de pele, peles de animais, alças de maleta e alças de 

guarda-chuva, bolsas de ginástica, sacolas de estu-

dantes (satchels), bagagens, carteiras e outras bolsas 

de transporte e malas, roupas de cama, têxteis para 

o lar, artigos domésticos, nomeadamente recipientes 

domésticos, têxteis para o lar, roupas de casa, utensí-

lios domésticos e fragrâncias para a casa, conjuntos 

de polimento de sapatos, abridores de vinho e de-

cantadores de vinho, artigos de papelaria, bagagem, 

artigos desportivos e artigos para fumadores; serviços 

de marketing; pesquisas de mercado e análises de 

mercado; publicidade; promoção de vendas; aluguer 

de espaço publicitário; distribuição de produtos e 

material publicitário com fins publicitários, incluindo 

através de suportes electrónicos e a partir da Internet; 

apresentação de produtos, em particular decoração 

de lojas e de montras; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; promoção de relações 

comerciais através de fornecimento de contactos co-

merciais e de negócios; Informação comercial e acon-

selhamento para consumidores (loja de aconselhamen-

to ao consumidor); consultadoria e administração de 

negócios; consultadoria em organização de negócios; 

consultadoria profissional de negócios; consultadoria 

de moda (negócios); organização de desfiles de moda 

com fins comerciais, industriais e publicitários; gestão 

de lojas de vendas a retalho relacionados com ves-

tuário, calçado, chapelaria e relógios de parede e de 

mesa e relógios de pulso, artigos ópticos, acessórios 

de moda, cosméticos e perfumaria, artigos de cabedal, 

nomeadamente bolsas, carteiras, invólucros, em cou-

ro, para artigos de papelaria, porta-moedas, carteiras 

de cartão (marroquinaria), sacos de vestuário para 

viagem, estojos de toucador, vendidos vazios, estojos 

de cartão de crédito (carteiras), sacos de toilette, sa-

cos de cosméticos vendidos vazios, cintos (em couro), 

conjuntos de viagem, bolsas para chaves, malas de 

cintura (bum bags), bolsas (envelopes, invólucros) de 

cabedal, para embalagens, baús e malas de viagem, 

bolsas, mochilas (de duas alças), acessórios de viagem, 

guarda-chuvas e guarda-sóis, cobertura de peles (pe-

les (furs)), mantas de pele, peles de animais, alças de 

maleta e alças de guarda-chuva, bolsas de ginástica, 

sacolas de estudantes (satchels), bagagens, carteiras e 

outras bolsas de transporte e malas, roupas de cama, 

têxteis para o lar, artigos domésticos, nomeadamente 

recipientes domésticos, têxteis para o lar, roupas de 

casa, utensílios domésticos e fragrâncias para a casa, 

conjuntos de polimento de sapatos, abridores de vi-

nho e decantadores de vinho, artigos de papelaria, 

bagagem, artigos desportivos e artigos para fumado-

res; serviços online de vendas por grosso e a retalho 

online e serviços de pedidos online relacionados com 

vestuário, calçado, chapelaria e relógios de parede e 

de mesa e relógios de pulso, artigos ópticos, acessórios 

de moda, cosméticos e perfumaria, artigos de cabedal, 

nomeadamente bolsas, carteiras, invólucros, em couro, 

para artigos de papelaria, porta-moedas, carteiras de 

cartão (marroquinaria), sacos de vestuário para via-

gem, estojos de toucador, vendidos vazios, estojos de 

cartão de crédito (carteiras), sacos de toilette, sacos 

de cosméticos vendidos vazios, cintos (em couro), con-

juntos de viagem, bolsas para chaves, malas de cintura 

(bum bags), bolsas (envelopes, invólucros) de cabedal, 

para embalagens, baús e malas de viagem, bolsas, mo-

chilas (de duas alças), acessórios de viagem, guarda-

-chuvas e guarda-sóis, cobertura de peles (peles (furs)), 

mantas de pele, peles de animais, alças de maleta e 

alças de guarda-chuva, bolsas de ginástica, sacolas 

de estudantes (satchels), bagagens, carteiras e outras 

bolsas de transporte e malas, roupas de cama, têxteis 

para o lar, artigos domésticos, nomeadamente reci-

pientes domésticos, têxteis para o lar, roupas de casa, 

utensílios domésticos e fragrâncias para a casa, con-

juntos de polimento de sapatos, abridores de vinho e 

decantadores de vinho, artigos de papelaria, bagagem, 

artigos desportivos e artigos para fumadores; 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 de pulso, artigos ópticos, acessórios 

de moda, cosméticos e perfumaria, artigos de cabedal, 

nomeadamente bolsas, carteiras, invólucros, em couro, 

para artigos de papelaria, porta-moedas, carteiras de 

cartão (marroquinaria), sacos de vestuário para via-

gem, estojos de toucador, vendidos vazios, estojos de 

cartão de crédito (carteiras), sacos de toilette, sacos 

de cosméticos vendidos vazios, cintos (em couro), con-

juntos de viagem, bolsas para chaves, malas de cintura 

(bum bags), bolsas (envelopes, invólucros) de cabedal, 

para embalagens, baús e malas de viagem, bolsas, mo-

chilas (de duas alças), acessórios de viagem, guarda-

-chuvas e guarda-sóis, cobertura de peles (peles (furs)), 

mantas de pele, peles de animais, alças de maleta e 

alças de guarda-chuva, bolsas de ginástica, sacolas de 

estudantes (satchels), bagagens, carteiras e outras bol-
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sas de transporte e malas, roupas de cama, têxteis para 

o lar, artigos domésticos, nomeadamente recipientes 

domésticos, têxteis para o lar, roupas de casa, utensí-

lios domésticos e fragrâncias para a casa, conjuntos de 

polimento de sapatos, abridores de vinho e decanta-

dores de vinho, artigos de papelaria, bagagem, artigos 

desportivos e artigos para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190132

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : PINEL & PINEL

  Endereço : 60 rue d’Avron 75020 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190133

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : PINEL & PINEL

  Endereço : 60 rue d’Avron 75020 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190440

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização e condução de serviços de 

exibições, conferências e fóruns para fins educativos e 

de entretenimento relacionados com desenvolvimentos 

e descobertas; organização de competições educati-

vas e de entretenimento; organização e condução de 

colóquios, conferências, congressos e simpósios; orga-

nização de exibições para fins culturais e educativos; 

edição de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes; produção de filmes em fitas de vídeo; forne-

cimento de sequências de vídeos on-line não descar-

regáveis; publicação e edição de jornais, periódicos, 

livros de registos, livros e textos (excepto textos publi-

citários); organização de cerimónias de atribuição de 

prémios com o fim de recompensar e apoiar investiga-

dores, exploradores, artistas, educadores, desportistas 

(homens) e desportistas (mulheres).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/24  Su íça

N.º 09976/2021

[210]  N.º : N/190441

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Estudos técnicos de projectos; serviços 

de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ho-

rológicos e cronométricos (para terceiros), pesquisa 

técnica, científica e industrial.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/24  Su íça

N.º 09976/2021

[210]  N.º : N/190442

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : ROLEX SA
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  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de licenciamento cinemato-

gráfico, de televisão, de vídeo, de música e de imagem; 

exploração de direitos cinematográficos e de televisão 

(destinados a satisfazer as necessidades de pessoas).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/24  Su íça

N.º 09976/2021

[210]  N.º : N/190449

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : SHS

 SHS INTERNATIONAL LTD.

  Endereço : , , 

100

 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology 

Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/10  China

N.º 60471587

[210]  N.º : N/190450

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : SHS

 SHS INTERNATIONAL LTD.

  Endereço : , , 

100

 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology 

Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/10  China

N.º 60453970

[210]  N.º : N/190451

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : SHS

 SHS INTERNATIONAL LTD.

  Endereço : , , 

100

 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology 

Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/10  China

N.º 60460824

[210]  N.º : N/190452

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : SHS

 SHS INTERNATIONAL LTD.

  Endereço : , , 

100

 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology 

Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/10  China

N.º 60460834

[210]  N.º : N/190453

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : SHS

 SHS INTERNATIONAL LTD.

  Endereço : , , 

100

 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology 

Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/10  China

N.º 60440694

[210]  N.º : N/190454

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 N.V. NUTRICIA

  Endereço : 186

 Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/10  China

N.º 60458172

[210]  N.º : N/190455

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 N.V. NUTRICIA

  Endereço : 186

 Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/10  China

N.º 60443085

[210]  N.º : N/190456

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 N.V. NUTRICIA

  Endereço : 186

 Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/10  China

N.º 60463557

[210]  N.º : N/190457

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

 N.V. NUTRICIA

  Endereço : 186

 Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The 

Netherlands
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  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/10  China

N.º 60465375

[210]  N.º : N/190529

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : ŠKODA AUTO a.s.

  Endereço : tř. Václava Klementa 869 Mladá Bo-

leslav II CZ - 293 01 Mladá Boleslav República Checa

  Nacionalidade :  Checa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de reparação e de manutenção 

de automóveis e suas peças e acessórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190531

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : ŠKODA AUTO a.s.

  Endereço : tř. Václava Klementa 869 Mladá Bo-

leslav II CZ - 293 01 Mladá Boleslav República Checa

  Nacionalidade :  Checa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de comércio a retalho e por 

grosso de automóveis e suas peças e acessórios, gestão 

comercial de frota automóvel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190532

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : ŠKODA AUTO a.s.

  Endereço : tř. Václava Klementa 869 Mladá Bo-

leslav II CZ - 293 01 Mladá Boleslav República Checa

  Nacionalidade :  Checa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de reparação e de manutenção 

de automóveis e suas peças e acessórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190534

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : ŠKODA AUTO a.s.

  Endereço : tř. Václava Klementa 869 Mladá Bo-

leslav II CZ - 293 01 Mladá Boleslav República Checa

  Nacionalidade :  Checa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de comércio a retalho e por 

grosso de automóveis e suas peças e acessórios, gestão 

comercial de frota automóvel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190572

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : The Coleman Company, Inc.

  Endereço : 3600 North Hydraulic Wichita, KS 

67219, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190610

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 
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 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA/ 

/ RACING DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190611

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA/ 

/ RACING DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190612

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA/ 

/ RACING DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190613

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA/ 

/ RACING DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190614

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA/ 

/ RACING DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠
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刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190615

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA/ 

/ RACING DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190623

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : BDJ Trading Pty Ltd

  Endereço : 5 Harcourt St Newtown, VIC, 3220, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Protectores do peito para prevenção 

de acidentes ou lesões (sem serem concebidos espe-

cificamente para desportos); artigos de vestuário de 

protecção especificamente adaptados para a preven-

ção de acidentes ou lesões; aparelhos para uso pes-

soal para protecção contra acidentes; aparelhos para 

uso pessoal para protecção contra lesões; artigos de 

vestuário especificamente adaptados para protecção 

contra acidentes; roupas especificamente adaptadas 

para protecção contra lesões; protectores abdominais 

para protecção contra lesões (sem serem partes de fa-

tos desportivos ou adaptados para uso em actividades 

desportivas específicas); fatos de protecção (contra 

acidentes ou lesões); vestuário de protecção (armadu-

ras blindadas); chapelaria sendo capacetes de protec-

ção; óculos (artigos ópticos) de protecção; dispositivos 

acolchoados para protecção do corpo contra acidentes 

ou lesões (sem serem adaptados para desportos); almo-

fadas de protecção, sem serem adaptadas para uso em 

desportos para protecção contra lesões; escudos para 

protecção do corpo contra lesões; chapelaria para ac-

tividades desportivas, especificamente concebida para 

protecção contra lesões.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190624

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : BDJ Trading Pty Ltd

  Endereço : 5 Harcourt St Newtown, VIC, 3220, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190625

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : BDJ Trading Pty Ltd

  Endereço : 5 Harcourt St Newtown, VIC, 3220, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Dispositivos acolchoados para protec-

ção do corpo contra acidentes ou lesões (adaptadas 

para a prática de desportos); artigos de desporto (al-

mofadas) para fins de protecção (adaptados para uso 

num desporto específico); almofadas de protecção 

(partes de fatos desportivos); artigos almofadados de 

protecção destinados à prática de um desporto especí-

fico; almofadados moldados para suporte de partes do 

corpo (especialmente feitos para uso em actividades 

desportivas); dispositivos acolchoados para amortecer 

o impacto para protecção contra lesões (artigos des-

portivos); artigos desportivos para jogar futebol (sem 

serem vestuário ou artigos para fins de protecção); 

protectores abdominais adaptados para uso em activi-

dades desportivas específicas (peças de fatos desporti-

vos); protectores abdominais (peças de fatos desporti-

vos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190626

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : BDJ Trading Pty Ltd

  Endereço : 5 Harcourt St Newtown, VIC, 3220, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos para uso pessoal para pro-

tecção contra acidentes; artigos de vestuário de pro-

tecção especificamente adaptados para a prevenção 

de acidentes; protectores do peito para prevenção de 

acidentes ou lesões (sem serem concebidos especifi-

camente para desportos); artigos de vestuário de pro-

tecção especificamente adaptados para a prevenção 

de acidentes ou lesões; aparelhos para uso pessoal 

para protecção contra lesões; roupas especificamente 

adaptadas para protecção contra lesões; protectores 

abdominais para protecção contra lesões (sem serem 

partes de fatos desportivos ou adaptados para uso em 

actividades desportivas específicas); fatos de protecção 

(contra acidentes ou lesões); vestuário de protecção 

(armaduras blindadas); chapelaria sendo capacetes de 

protecção; óculos (artigos ópticos) de protecção; dis-

positivos acolchoados para protecção do corpo contra 

acidentes ou lesões (sem serem adaptados para des-

portos); almofadas de protecção, sem serem adaptadas 

para uso em desportos para protecção contra lesões; 

escudos para protecção do corpo contra lesões; cha-

pelaria para actividades desportivas, especificamente 

concebida para protecção contra lesões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190627

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : BDJ Trading Pty Ltd

  Endereço : 5 Harcourt St Newtown, VIC, 3220, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190628

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : BDJ Trading Pty Ltd

  Endereço : 5 Harcourt St Newtown, VIC, 3220, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Dispositivos acolchoados para protec-

ção do corpo contra acidentes ou lesões (adaptadas 

para a prática de desportos); artigos de desporto (al-

mofadas) para fins de protecção (adaptados para uso 

num desporto específico); almofadas de protecção 

(partes de fatos desportivos); artigos almofadados de 

protecção destinados à prática de um desporto especí-

fico; almofadados moldados para suporte de partes do 

corpo (especialmente feitos para uso em actividades 

desportivas); dispositivos acolchoados para amortecer 

o impacto para protecção contra lesões (artigos des-

portivos); artigos desportivos para jogar futebol (sem 

serem vestuário ou artigos para fins de protecção); 

protectores abdominais adaptados para uso em activi-

dades desportivas específicas (peças de fatos desporti-

vos); protectores abdominais (peças de fatos desporti-

vos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190649

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : ANKER Gebr. Schoeller GmbH 

+ Co. KG

  Endereço : Zollhausstrasse 112, D-52353 Düren, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes, carpetes, carpetes de parede, 

ladrilhos em forma de carpete, esteiras e capachos e 

outros materiais para revestimento de soalhos, e amos-

tras dos produtos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190685

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

17 FG

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190696

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : Ludovico Martelli S.p.A.

  Endereço : Via Faentina, 169/12, Fiesole (Firen-

ze), Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Dentífricos; preparações cosméticas 

para a higiene bucal e dentária; preparações cosmé-

ticas para limpar os dentes; tiras de branqueamento 

dentário impregnadas com preparações para bran-

quear os dentes [cosméticos]; preparações para bran-

queamento dos dentes; produtos para polir os dentes; 

preparações para bochechar, sem ser para uso médico; 

produtos para refrescar o hálito; preparações para a 

limpeza de dentaduras; cosméticos; perfumes; água 

de perfume; água de colónia; águas de toilette; óleos 

essenciais; loções corporais; loções para a pele; hidra-

tantes para a pele; cremes cosméticos; esfoliantes para 

o corpo; esfoliantes faciais; máscaras de beleza; loção 

para limpar a pele; óleos para o corpo; emolientes 

para a pele; sabões para uso pessoal; geles de duche e 

banho; espuma de duche e banho; preparações para os 

cuidados dos cabelos; champôs para o cabelo.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190836

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Harry Winston, Inc.

  Endereço : 718 Fifth Avenue NY10019 New York 

Estados Unidos da America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e pro-

dutos nestas matérias ou em plaqué incluídos nesta 

classe, nomeadamente figurinhas, troféus; bijutaria e 

joalharia, nomeadamente anéis, brincos para orelhas, 

botões de punho, pulseiras, berloques, broches [joa-

lharia], correntes, colares [joalharia], alfinetes de gra-

vata, molas de gravata, cofres para jóias, estojos para 

jóias; pedras preciosas, pedras semi-preciosas (pedras 

finas); relojoaria e aparelhos e instrumentos cronomé-

tricos nomeadamente cronómetros, cronógrafos, reló-

gios de mesa e de parede, relógios de pulso, pulseiras, 

relógios de pêndulo, relógios despertadores e peças 

e acessórios para os produtos atrás referidos nomea-

damente ponteiros, âncoras, pêndulos, tambores de 

relógio, caixas de relógios [componentes de relógios], 

braceletes para relógios, visores para relógios, meca-

nismo de relógios, correntes de relógios, movimentos 

para relojoaria, molas para relógios, vidros para reló-

gios, estojos ou cofres para relojoaria [apresentação], 

estojos para relojoaria.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/06  Su íça

N.º 13431/2021

[210]  N.º : N/191002

[220]  Data de pedido : 2021/12/01

[730]  Requerente : SONG, JI YOON

  Endereço : Lotte Castle 204-505, 181 Sadang-ro 

27-gil, Dongjak-gu, Seoul, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191034

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

D 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191038

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

D 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191061

[220]  Data de pedido : 2021/12/02
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[730]  Requerente : SGG Lisco LLC

  Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, Kentucky 42103, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bolas de desportos insufláveis e bolas 

de parques infantis; basquetebol.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191062

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : SGG Lisco LLC

  Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, Kentucky 42103, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; cintos 

para vestuário; casacos de lã; roupas para desportos; 

casacos; calçado (sapatos, botas para desporto); cha-

pelaria (bonés, chapéus); casacos curtos; calça; shorts; 

meias; suspensórios (suspensórios); blusas; uniformes 

da equipe; roupa interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191063

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : SGG Lisco LLC

  Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, Kentucky 42103, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Basquetebol; bolas de voleibol; bolas 

de futebol; bolas para jogar futebol; tabelas de bas-

quete; bolas de beisebol; bolas de golfe; equipamento 

de golfe; bolas de ténis; jogos (aparelhos para); brin-

quedos; aparelhos para o culturismo; máquinas para 

exercícios físicos; piscina (artigos de brincar); acolcho-

amento de protecção (peças de vestuário desportivo); 

faixas para transpiração para raquete; cestos de bas-

quetebol; redes para desporto (basquetebol); poste de 

basquete; bolas para jogos; contadores de jogos (dis-

cos); pistas de corrida de plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191064

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : SGG Lisco LLC

  Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, Kentucky 42103, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de empresas; funções de escritório; difusão 

de anúncios publicitários; demonstração de produtos; 

apresentação de produtos em meios de comunicação, 

para fins de retalho; assistência à gestão industrial ou 

comercial; promoção de vendas para terceiros; servi-

ços de aquisição para terceiros (compra de produtos e 

serviços para outras empresas); consultoria de gestão 

de pessoal; serviços de relocalização para empresas; 

serviços de secretariado; contabilidade; aluguer de 

máquinas de venda automática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191065

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : SGG Lisco LLC

  Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, Kentucky 42103, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; cintos 

para vestuário; casacos de lã; roupas para desportos; 

casacos; calçado (sapatos, botas para desporto); cha-

pelaria (bonés, chapéus); casacos curtos; calça; shorts; 
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meias; suspensórios (suspensórios); blusas; uniformes 

da equipe; roupa interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191066

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : SGG Lisco LLC

  Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, Kentucky 42103, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Basquetebol; bolas de voleibol; bolas 

de futebol; bolas para jogar futebol; tabelas de bas-

quete; bolas de beisebol; bolas de golfe; equipamento 

de golfe; bolas de ténis; jogos (aparelhos para); brin-

quedos; aparelhos para o culturismo; máquinas para 

exercícios físicos; piscina (artigos de brincar); acolcho-

amento de protecção (peças de vestuário desportivo); 

faixas para transpiração para raquete; cestos de bas-

quetebol; redes para desporto (basquetebol); poste de 

basquete; bolas para jogos; contadores de jogos (dis-

cos); pistas de corrida de plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191067

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : SGG Lisco LLC

  Endereço : One Fruit of the Loom Drive, Bowling 

Green, Kentucky 42103, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de empresas; funções de escritório; difusão 

de anúncios publicitários; demonstração de produtos; 

Apresentação de produtos em meios de comunicação, 

para fins de retalho; assistência à gestão industrial ou 

comercial; promoção de vendas para terceiros; servi-

ços de aquisição para terceiros (compra de produtos e 

serviços para outras empresas); consultoria de gestão 

de pessoal; serviços de relocalização para empresas; 

serviços de secretariado; contabilidade; aluguer de 

máquinas de venda automática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191198

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191199

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191206

[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 : 9

[511]  Produtos : Óculos de sol; óculos ópticos; arma-

ções para óculos e acessórios não incluídos em outras 

classes, tais como lentes para óculos de sol, cordões 

para óculos e caixas para óculos; fatos de mergulho/ 

/fatos de mergulhador; óculos de mergulho e máscaras 

para desportos subaquáticos; fatos isotérmicos e fatos 

secos para mergulho e natação subaquática; vestuá-

rio de protecção para actividades aquáticas; coletes 

salva-vidas; capacetes de protecção; luvas para pro-

tecção contra acidentes; luvas de mergulho; software 

e hardware de computador; software de jogos; artigos 

digitais de realidade virtual (descarregáveis), nomea-

damente, obras de arte digital; artigos virtuais (descar-

regáveis), nomeadamente, programas de computador 

apresentando calçado, vestuário, chapelaria, artigos 

ópticos, sacos, sacos desportivos, mochilas, equipa-

mento desportivo e arte para uso online e em ambien-

tes virtuais; suportes digitais descarregáveis; suportes 

digitais descarregáveis, nomeadamente os coleccio-

náveis digitais criados com software de tecnologia 

de cadeia de blocos (block chain); materiais digitais, 

nomeadamente tokens não fungíveis (NFTs); obras de 

arte digital (descarregáveis) relacionado com calçado 

digital, vestuário digital, artigos ópticos digitais, sacos 

digitais, sacos de desporto digitais, mochilas digitais, 

equipamento de desporto, à base de tokens não fungí-

veis (NFTs).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191210

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas on-line; serviços 

retalhistas relacionados com vestuário, tais como ves-

tuário de desporto e de lazer, e vestuário desportivo, 

tais como vestuário para a prática de surf, sendo os 

serviços acima mencionados fornecidos através de 

meios electrónicos ou não electrónicos; serviços de 

marketing e de publicidade; gestão comercial para a 

comercialização de produtos e serviços no âmbito do 

comércio electrónico ; serviços administrativos para 

o tratamento de encomendas feitas electronicamente; 

serviços comerciais intermediários relacionados com 

o comércio de produtos, e também no âmbito dos ser-

viços prestados por empresas grossistas; consultoria 

comercial para a logística e planeamento relacionado 

com organização de negócios; serviços de desenvol-

vimento de projectos para organização empresarial; 

gestão de projectos comerciais; consultoria em gestão 

comercial; serviços de publicidade e promoção de 

vendas; organização de exposições, feiras comerciais e 

outros eventos para fins comerciais ou de publicidade; 

serviços retalhistas que fornecem serviços para cole-

cionáveis digitais; serviços retalhistas providenciados 

em mercados digitais, centros comerciais digitais, em 

jogos de computador e meios digitais; serviços reta-

lhistas relacionados com artigos virtuais; serviços de 

lojas de vendas a retalho para artigos virtuais descar-

regáveis, nomeadamente, programas de computador 

apresentando artigos virtuais sendo calçado, vestuário, 

chapelaria, artigos ópticos, sacos, sacos de desporto, 

mochilas, equipamento despotivo e arte para uso onli-

ne em ambientes virtuais; serviços de lojas de vendas a 

retalho online apresentando artigos virtuais nomeada-

mente, calçado, vestuário, chapelaria, artigos ópticos, 

sacos, sacos de desporto, mochilas, equipamento des-

potivo e arte para uso online em ambientes virtuais; 

serviços retalhistas relacionados com suportes digitais 

descarregáveis; serviços retalhistas relacionados com 

suportes digitais descarregáveis, nomeadamente os 

coleccionáveis digitais criados com software de tecno-

logia de cadeia de blocos (block chain); serviços reta-

lhistas relacionados com materiais digitais, nomeada-

mente tokens não fungíveis (NFTs); todos os serviços 

acima mencionados também providenciados online e 

em ambientes virtuais.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191211

[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 : 9

[511]  Produtos : Óculos de sol; óculos ópticos; arma-

ções para óculos e acessórios não incluídos em outras 

classes, tais como lentes para óculos de sol, cordões 

para óculos e caixas para óculos; fatos de mergulho/ 

/fatos de mergulhador; óculos de mergulho e máscaras 

para desportos subaquáticos; fatos isotérmicos e fatos 

secos para mergulho e natação subaquática; vestuá-

rio de protecção para actividades aquáticas; coletes 

salva-vidas; capacetes de protecção; luvas para pro-

tecção contra acidentes; luvas de mergulho; software 

e hardware de computador; software de jogos; artigos 

digitais de realidade virtual (descarregáveis), nomea-

damente, obras de arte digital; artigos virtuais (descar-

regáveis), nomeadamente, programas de computador 

apresentando calçado, vestuário, chapelaria, artigos 

ópticos, sacos, sacos desportivos, mochilas, equipa-

mento desportivo e arte para uso online e em ambien-

tes virtuais; suportes digitais descarregáveis; suportes 

digitais descarregáveis, nomeadamente os coleccio-

náveis digitais criados com software de tecnologia 

de cadeia de blocos (block chain); materiais digitais, 

nomeadamente tokens não fungíveis (NFTs); obras de 

arte digital (descarregáveis) relacionado com calçado 

digital, vestuário digital, artigos ópticos digitais, sacos 

digitais, sacos de desporto digitais, mochilas digitais, 

equipamento de desporto, à base de tokens não fungí-

veis (NFTs).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191215

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas on-line; serviços 

retalhistas relacionados com vestuário, tais como ves-

tuário de desporto e de lazer, e vestuário desportivo, 

tais como vestuário para a prática de surf, sendo os 

serviços acima mencionados fornecidos através de 

meios electrónicos ou não electrónicos; serviços de 

marketing e de publicidade; gestão comercial para a 

comercialização de produtos e serviços no âmbito do 

comércio electrónico ; serviços administrativos para 

o tratamento de encomendas feitas electronicamente; 

serviços comerciais intermediários relacionados com 

o comércio de produtos, e também no âmbito dos ser-

viços prestados por empresas grossistas; consultoria 

comercial para a logística e planeamento relacionado 

com organização de negócios; serviços de desenvol-

vimento de projectos para organização empresarial; 

gestão de projectos comerciais; consultoria em gestão 

comercial; serviços de publicidade e promoção de 

vendas; organização de exposições, feiras comerciais e 

outros eventos para fins comerciais ou de publicidade; 

serviços retalhistas que fornecem serviços para cole-

cionáveis digitais; serviços retalhistas providenciados 

em mercados digitais, centros comerciais digitais, em 

jogos de computador e meios digitais; serviços reta-

lhistas relacionados com artigos virtuais; serviços de 

lojas de vendas a retalho para artigos virtuais descar-

regáveis, nomeadamente, programas de computador 

apresentando artigos virtuais sendo calçado, vestuário, 

chapelaria, artigos ópticos, sacos, sacos de desporto, 

mochilas, equipamento despotivo e arte para uso onli-

ne em ambientes virtuais; serviços de lojas de vendas a 

retalho online apresentando artigos virtuais nomeada-

mente, calçado, vestuário, chapelaria, artigos ópticos, 

sacos, sacos de desporto, mochilas, equipamento des-

potivo e arte para uso online em ambientes virtuais; 

serviços retalhistas relacionados com suportes digitais 

descarregáveis; serviços retalhistas relacionados com 

suportes digitais descarregáveis, nomeadamente os 

coleccionáveis digitais criados com software de tecno-

logia de cadeia de blocos (block chain); serviços reta-

lhistas relacionados com materiais digitais, nomeada-

mente tokens não fungíveis (NFTs); todos os serviços 

acima mencionados também providenciados online e 

em ambientes virtuais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191261

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de formação; serviços de edu-

cação; serviço de reconversão profissional (vocational 

retraining); serviços de ensino; formação e ensino no 

domínio da medicina; organização e realização de 

congressos; organização e realização de seminários; 

organização e realização de conferências; serviços 

bibliotecários; publicação de textos, com exceção dos 

textos publicitários; publicação de livros; publicação 

on-line de livros e jornais eletrónicos; serviços online 

de publicações eletrónicas, não descarregáveis; publi-

cação e distribuição de trabalhos científicos relaciona-

dos com tecnologia médica; distribuição de cassetes de 

vídeo; aluguer de cassetes de vídeo; serviços de bilhe-

teira [entretenimento]; serviços de health club (exercí-

cio e trieino físico); aluguer de brinquedos; aluguer de 

equipamento de jogos; orientação de visitas guiadas; 

serviços de museu [apresentações, exposições]; treino 

de animais; modelos para artistas plásticos; organiza-

ção de lotarias; aluguer de aquários de interior.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191275

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de formação; serviços de edu-

cação; serviço de reconversão profissional (vocational 

retraining); serviços de ensino; formação e ensino no 

domínio da medicina; organização e realização de 

congressos; organização e realização de seminários; 

organização e realização de conferências; serviços 

bibliotecários; publicação de textos, com exceção dos 

textos publicitários; publicação de livros; publicação 

on-line de livros e jornais eletrónicos; serviços online 

de publicações eletrónicas, não descarregáveis; publi-

cação e distribuição de trabalhos científicos relaciona-

dos com tecnologia médica; distribuição de cassetes de 

vídeo; aluguer de cassetes de vídeo; serviços de bilhe-

teira [entretenimento]; serviços de health club (exercí-

cio e trieino físico); aluguer de brinquedos; aluguer de 

equipamento de jogos; orientação de visitas guiadas; 

serviços de museu [apresentações, exposições]; treino 

de animais; modelos para artistas plásticos; organiza-

ção de lotarias; aluguer de aquários de interior.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191348

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/25  China

N.º 58754305

[210]  N.º : N/191349

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/25  China

N.º 58757129

[210]  N.º : N/191350

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/25  China

N.º 58768557

[210]  N.º : N/191351

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/25  China

N.º 58766239

[210]  N.º : N/191366

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria; perfumes; água de toi-

lette; água de perfume; água-de-colónia; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele e dos lábios; lo-

ções para uso cosmético; máscaras de beleza; prepara-

ções cosméticas para as mãos, rosto e corpo; sabone-

tes; géis de duche; géis de banho; óleos para o banho; 

leites de limpeza para fins de toilette; desodorizantes 

para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/16  França

N.º 214777333

[210]  N.º : N/191406

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[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 
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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 : 

[300]  Prioridade : 2021/09/06  França

N.º 214797298

[210]  N.º : N/191554

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : EXXON MOBIL CORPORA-

TION

  Endereço : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões de crédito, cartões de combus-

tível, cartões de débito.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelho 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/191555

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : EXXON MOBIL CORPORA-

TION

  Endereço : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de estações de serviço, servi-

ços de lojas de conveniência.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelho 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/191556

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : EXXON MOBIL CORPORA-

TION

  Endereço : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartão de combustível, ser-

viços de cartão de débito e serviços de cartão de crédito.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelho 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/191557

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : EXXON MOBIL CORPORA-

TION

  Endereço : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de lavagem de automóveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelho 

tal como representado na figura.
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[210]  N.º : N/191753

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Ocean’s star k.k.

  Endereço : Albore Jinguumae., 4F, 5-27-7, Jingu-

mae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes e detergentes; champôs; 

cosméticos; ceras para o cabelo; cosméticos para pen-

teados; condicionadores para o cabelo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento e cinzento escuro.

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120364

[210]  N.º : N/191789

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

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

  Endereço : Roma(RM) Largo Rodolfo Lanciani 

24 Cap 00162 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Lâmpadas incandescentes; bolbos eléc-

tricos; aparelhos de iluminação de díodos emissores 

de luz [LED]; lâmpadas de iluminação; queimadores 

[bicos] incandescentes; luzes de tecto.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores vermelho, preto, 

cinza, tal como representados na figura.

[210]  N.º : N/191791

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : CA HOLDING

  Endereço : 49 avenue d’léna, 75116 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho em linha 

de carne, aves, peixe, caça, patês feitos com os pro-

dutos atrás citados, produtos de charcutaria, carnes 

curadas, extratos de carne, geleias de carne, carnes 

em conserva, frutos e legumes em conserva, secos e 

cozidos, frutos secos, frutos congelados, frutos cozi-

dos, frutos cristalizados, legumes congelados, geleias, 

marmeladas, compotas, produtos para barrar à base 

de frutos e legumes, amendoim, gengibre cristalizado, 

em conserva e marinado, óleos e gorduras comestí-

veis, óleos alimentares, sopas, caldos, confeitos de 

frutos, preparações culinárias à base de carne, aves, 

peixe ou caça, refeições preparadas à base de carne, 

produtos à base de carne, salsichas, refeições prepara-

das à base de legumes, refeições preparadas à base de 

carne, refeições preparadas à base de peixe, refeições 

preparadas à base de marisco, refeições preparadas à 

base de peixe, refeições preparadas à base de carne, 

refeições preparadas à base de legumes, salsichas, 

salsichão, presunto, morcela, miudezas de aves, tripas, 

ovas de peixe preparadas, ovos, omeletes, omeletes 

enroladas japonesas, leite e laticínios, queijo, iogurtes, 

manteiga, crustáceos não vivos, mexilhões não vivos, 

marisco não vivo, caranguejos não vivos, moluscos não 

vivos, marisco não vivo, carne enlatada, peixe enlata-

do, legumes enlatados, frutos em conserva, aperitivos 

feitos de legumes, aperitivos à base de frutos, purê de 

legumes, purê de frutos para barrar, polpas de frutos, 

marmeladas, casca [raspas] de frutos, saladas de legu-

mes, saladas de frutos, frutas fatiadas, bebidas à base 

de leite, bebidas lácteas em que o leite é predominan-

te, peixe congelado, carne congelada, frutos do mar 

congelados, produtos de peixe congelados, produtos de 

carne congelados, refeições congeladas principalmente 

de carne, legumes congelados, aves congeladas, peixe 

cozido congelado, refeições preparadas congeladas à 

base de legumes, refeições congeladas feitas principal-

mente de peixe, refeições congeladas principalmente 

à base de aves; serviços de venda a retalho em linha 

de café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, su-

cedâneos do café, semolina, cuscuz, farinha de trigo, 

farinha para alimentos, amido para uso alimentar, 

preparações feitas de cereais, flocos de cereais secos, 

pão, pão de gengibre, pastelaria, confeitaria, bolos, 

tortas, biscoitos, bolachas de aperitivo, bolos, mada-

lenas (bolos), pastas de chocolate, chocolate, pasta 

de amêndoa, preparações aromáticas para alimentos, 

massas alimentares, massas alimentares frescas, mas-

sas alimentares secas, talharim, ravioli, gelados, sorve-

tes [gelados comestíveis], gelos comestíveis, gelo para 
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refrescar, gelo para uso alimentar, empadas de carne, 

sanduíches, caldos de carne, mel, xarope de melaço, le-

vedura, fermento em pó, temperos, sal, sal de cozinha, 

pimenta, mostarda, maionese, vinagre, condimentos, 

molhos (condimentos), gengibre (condimento), algas 

marinhas (condimentos), molhos para salada, especia-

rias, especiarias comestíveis, misturas de especiarias, 

massas alimentares secas, gressinos, risoto, tostas (pão 

torrado), molhos de frutos [coulis], purês de frutos, 

xarope de agave [adoçante natural], pizzas, panquecas 

[comida], bolachas tostadas, bombons, bebidas à base 

de cacau, bebidas à base de café, bebidas à base de 

chocolate, bebidas à base de chá; serviços de venda a 

retalho em linha de água mineral, água com gás, água 

de mesa, bebidas não alcoólicas, bebidas carbonatadas 

não alcoólicas, bebidas à base de frutos, bebidas con-

tendo frutos, bebidas de frutos, sumos de frutos, limo-

nadas, sodas (águas), preparações para fazer bebidas, 

xaropes [bebidas não alcoólicas], batidos de frutos 

ou de legumes misturados [smoothies], xaropes para 

bebidas, xaropes para limonadas, néctares de frutos, 

aperitivos não alcoólicos, bebidas de frutos não alco-

ólicas, extratos de frutos sem álcool, sumo de tomate, 

cervejas; serviços de venda a retalho em linha de bebi-

das alcoólicas, aperitivos, digestivos (álcoois, licores), 

vinhos, bebidas espirituosas, cidras, aguardentes, uís-

que, licores; serviços de promoção de vendas; serviços 

de apresentação e demonstração de produtos; apresen-

tação de produtos em todos os meios de comunicação 

para venda a retalho; serviços de promoção de vendas 

para terceiros; serviços de publicidade e marketing em 

linha; publicidade; marketing; publicidade em linha 

numa rede informática; serviços de informações de ne-

gócios; organização de exposições com fins comerciais 

ou publicitários; informação e assessoria comercial 

para consumidores; serviços de ofertas promocionais; 

difusão de material publicitário, nomeadamente fo-

lhetos, prospetos, produtos de impressão, amostras; 

publicação de textos publicitários; divulgação de anún-

cios publicitários; serviços de programas de fidelidade; 

serviços de programas de fidelidade, incentivos e bó-

nus, nomeadamente emissão de cartões de fidelidade, 

emissão de vouchers e cupões de desconto; organiza-

ção e gestão de operações comerciais de fidelização de 

clientes; publicidade em linha; publicação de material 

publicitário em linha; divulgação de anúncios publi-

citários em linha; estudos de marketing; serviços de 

assinatura de jornais para terceiros, incluindo jornais, 

revistas e periódicos distribuídos em linha e acessí-

veis por transmissão de dados ou através de redes de 

telecomunicações; serviços de comparação de preços; 

processamento administrativo de ordens de compra.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191808

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 産 産

 DSM IP Assets B.V.

  Endereço : 1

 Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/18  China

N.º 57000684

[210]  N.º : N/191809

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : 産 産

 DSM IP Assets B.V.

  Endereço : 1

 Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/18  China

N.º 57000684

[210]  N.º : N/191818

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : HI LIMITED PARTNERSHIP

  Endereço : 1815 The Exchange, Atlanta, Georgia 

30339, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante e bar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/14  Estados Unidos 

da América N.º 90/828,088

[210]  N.º : N/191819

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : HI LIMITED PARTNERSHIP

  Endereço : 1815 The Exchange, Atlanta, Georgia 

30339, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante e bar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/14  Estados Unidos 

da América N.º 90/828,077

[210]  N.º : N/191820

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : HI LIMITED PARTNERSHIP

  Endereço : 1815 The Exchange, Atlanta, Georgia 

30339, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Prestação de serviços de restaurantes 

oferecendo um programa de prémios aos clientes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/14  Estados Unidos 

da América N.º 90/828,062

[210]  N.º : N/191832

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Sarah, Sai, Devi ONANGA

  Endereço : 29, rue de Vilgénis, 91300 Massy, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191833

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Sarah, Sai, Devi ONANGA

  Endereço : 29, rue de Vilgénis, 91300 Massy, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191834

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Victoria Marijuan Serrano

  Endereço : Avenida Baleares 30, piso 4 puerta 8 

CP 46023 Valencia Spain

  Nacionalidade :  Espanhola
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191835

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Victoria Marijuan Serrano

  Endereço : Avenida Baleares 30, piso 4 puerta 8 

CP 46023 Valencia Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191836

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : ANDREA DOMINONI

  Endereço : Contrada di Soncin Rotto 1/B Brescia 

(BS) 25122 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191837

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : ANDREA DOMINONI

  Endereço : Contrada di Soncin Rotto 1/B Brescia 

(BS) 25122 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191838

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : FONDATION DES ALLIAN-

CES FRANCAISES

  Endereço : 101 Boulevard Raspail, 75006 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191839

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : FONDATION DES ALLIAN-

CES FRANCAISES

  Endereço : 101 Boulevard Raspail, 75006 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191871

[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 : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191872

[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 : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191875

[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 : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191876

[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 : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191879

[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 : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191880

[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 : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191900

[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 : 42

[511]  Serviços : 

42

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191903

[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 : 42

[511]  Serviços : 
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42

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191929

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente :  

 LAKA COSMETICS INC.

  Endereço :     59-1

 59-1, Jinhwangdo-ro, Gangdong-gu, Seoul, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; maquilhagem, batons, 

sombras para os olhos, bases de maquilhagem, cosmé-

ticos para as unhas, perfume, champôs.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191948

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Pte. 

Ltd.

  Endereço : 30, Raffles Place, #16-00, Oxley @ Ra-

ffles, Singapore 048622

  Nacionalidade :  Singapuriana

  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 seguir 

as alterações em documentos e ficheiros electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191949

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Pte. 

Ltd.



4096    9   2022  3  2 

  Endereço : 30, Raffles Place, #16-00, Oxley @ Ra-

ffles, Singapore 048622

  Nacionalidade :  Singapuriana

  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 

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 : 

[210]  N.º : N/191950

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Pte. 

Ltd.

  Endereço : 30, Raffles Place, #16-00, Oxley @ Ra-

ffles, Singapore 048622

  Nacionalidade :  Singapuriana

  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; 
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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-

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 : 

[210]  N.º : N/191951

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Pte. 

Ltd.

  Endereço : 30, Raffles Place, #16-00, Oxley @ Ra-

ffles, Singapore 048622

  Nacionalidade :  Singapuriana

  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 : 

[210]  N.º : N/191952

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Pte. 

Ltd.

  Endereço : 30, Raffles Place, #16-00, Oxley @ Ra-

ffles, Singapore 048622

  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 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; 
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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-

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 : 

[210]  N.º : N/191953

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Klook Travel Technology Pte. 

Ltd.

  Endereço : 30, Raffles Place, #16-00, Oxley @ Ra-

ffles, Singapore 048622

  Nacionalidade :  Singapuriana

  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; 

fornecimento de informações relacionadas com ser-

viços de alojamento temporário, alojamentos, hotéis 

e/ou restaurantes; fornecimento de avaliações, classi-

ficações, 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 : 

[210]  N.º : N/191955

[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 : 29

[511]  Produtos : Carne fresca; peixe fresco (não vivo); 

carne de aves; carne congelada; produtos do mar con-

gelados; aves, não vivas; galinha em pó; produtos de 

carne de aves pré-embalados, refrigerados; produtos 

de carne de aves pré-embalados, frescos; produtos de 

carne de aves pré-embalados, congelados; carnes fu-

madas; carnes salgadas; preparações de carne; extrac-

tos de carne; preparações de carne de aves; peixe em 

conserva; preparações de pratos à base de peixe; ex-

tractos de peixe; carne em conserva; carne de aves em 

conserva; refeições cozinhadas compostas principal-

mente por carne e legumes; refeições preparadas com-

postas (principalmente) por galinha; refeições prepa-

radas, onde predomina a carne ou legumes; refeições 

preparadas compostas principalmente por carne de 

caça; refeições preparadas compostas principalmente 
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por carne; refeições preparadas compostas principal-

mente por cogumelos; refeições preparadas compostas 

principalmente por carne de aves; refeições prepara-

das compostas principalmente por legumes; refeições 

já cozinhas totalmente ou substancialmente compostas 

por carne de aves; comida rápida pré-embalada com-

posta por carne artificial processada; comida rápida 

pré-embalada composta por legumes processados; 

legumes de conserva; vegetais congelados; fruta con-

gelada; fruta açucarada; produtos de carne congelada; 

marisco congelado; produtos de marisco congelado; 

refeições preparadas congeladas compostas principal-

mente por peixe, carne, carne de aves e legumes; refei-

ções preparadas congeladas compostas principalmente 

por carne de aves; frutos e legumes em conserva, 

congelados, secos e cozidos; frutos e legumes desidra-

tados; frutas em calda (conservas); tofu; sopas; caldo 

de sopa; geleias, doces, compotas; ovos; iogurte; nata; 

leite e laticínios; leite de soja; óleos e gorduras para a 

alimentação; preparações de frutos oleaginosos; frutos 

oleaginosos secos; algas comestíveis (conserva, secos 

ou cozidos); batatas fritas e batatas onduladas; produ-

tos de frutos secos; frutos enlatados; carne e mariscos 

enlatados; legumes enlatados; azeite; leite em pó; chá 

com leite (com predominância de leite); batidos de 

leite; ninhos de pássaros comestíveis; bexiga natatória; 

tudo incluído nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191956

[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 : 30

[511]  Produtos : Café, sucedâneos do café, substitutos 

do café; bebidas à base de café; chá, folhas de chá e 

produtos de chá; bebidas à base de chá; cacau, cacau 

em pó e produtos de cacau; pizza; produtos de pani-

ficação para alimentos; creme inglês; pão; biscoitos; 

croissant; bolos; bolos lunares; aperitivos nesta classe; 

biscoitos; bolachas; bolos chineses e bolos de estilo 

ocidental; bolinhos de massa chineses, lascas de amên-

doa (açucaradas); chocolate; mousses de chocolate; be-

bidas à base de chocolate; grissines; panquecas [crepes]; 

sobremesas; pudins; pastelaria e confeitaria; macarrão, 

esparguete, talharim [massas com ovos] e massas ali-

mentares; tartes [empadas]; pizzas; pipocas; quiches; 

ramen [prato japonês à base de noodles]; ravióli; bolos 

de arroz; snacks à base de arroz; sanduíches; rolinhos 

primavera [spring rolls]; sushi; tacos [alimentação]; tar-

tes; tortilhas; waffles [gaufres]; farinhas e preparações 

feitas de cereais; cereais processados; mel; xarope de 

melaço; levedura; geleia real; tostas; fermento em pó; 

sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta, especiarias; 

molhos de rábanos; molhos (condimentos); maionese; 

molhos para saladas; ketchup; caril; gelo; arroz; tapio-

ca; sagú; gelados; sorvetes; iogurte gelado [gelados ali-

mentares]; algas [condimentos]; rolinhos de ovo; aveia 

moída; confeitaria; temperos; chá com leite (bebida de 

chá); farinha de aveia; tudo incluído nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191962

[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 : 29

[511]  Produtos : Carne fresca; peixe fresco (não vivo); 

carne de aves; carne congelada; produtos do mar con-

gelados; aves, não vivas; galinha em pó; produtos de 

carne de aves pré-embalados, refrigerados; produtos 

de carne de aves pré-embalados, frescos; produtos de 

carne de aves pré-embalados, congelados; carnes fu-

madas; carnes salgadas; preparações de carne; extrac-

tos de carne; preparações de carne de aves; peixe em 

conserva; preparações de pratos à base de peixe; ex-

tractos de peixe; carne em conserva; carne de aves em 

conserva; refeições cozinhadas compostas principal-

mente por carne e legumes; refeições preparadas com-

postas (principalmente) por galinha; refeições prepa-

radas, onde predomina a carne ou legumes; refeições 

preparadas compostas principalmente por carne de 

caça; refeições preparadas compostas principalmente 

por carne; refeições preparadas compostas principal-
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mente por cogumelos; refeições preparadas compostas 

principalmente por carne de aves; refeições prepara-

das compostas principalmente por legumes; refeições 

já cozinhas totalmente ou substancialmente compostas 

por carne de aves; comida rápida pré-embalada com-

posta por carne artificial processada; comida rápida 

pré-embalada composta por legumes processados; 

legumes de conserva; vegetais congelados; fruta con-

gelada; fruta açucarada; produtos de carne congelada; 

marisco congelado; produtos de marisco congelado; 

refeições preparadas congeladas compostas principal-

mente por peixe, carne, carne de aves e legumes; refei-

ções preparadas congeladas compostas principalmente 

por carne de aves; frutos e legumes em conserva, 

congelados, secos e cozidos; frutos e legumes desidra-

tados; frutas em calda (conservas); tofu; sopas; caldo 

de sopa; geleias, doces, compotas; ovos; iogurte; nata; 

leite e laticínios; leite de soja; óleos e gorduras para a 

alimentação; preparações de frutos oleaginosos; frutos 

oleaginosos secos; algas comestíveis (conserva, secos 

ou cozidos); batatas fritas e batatas onduladas; produ-

tos de frutos secos; frutos enlatados; carne e mariscos 

enlatados; legumes enlatados; azeite; leite em pó; chá 

com leite (com predominância de leite); batidos de 

leite; ninhos de pássaros comestíveis; bexiga natatória; 

tudo incluído nesta Classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191963

[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 : 30

[511]  Produtos : Café, sucedâneos do café, substitutos 

do café; bebidas à base de café; chá, folhas de chá e 

produtos de chá; bebidas à base de chá; cacau, cacau 

em pó e produtos de cacau; pizza; produtos de pani-

ficação para alimentos; creme inglês; pão; biscoitos; 

croissant; bolos; bolos lunares; aperitivos nesta classe; 

biscoitos; bolachas; bolos chineses e bolos de estilo 

ocidental; bolinhos de massa chineses, lascas de amên-

doa (açucaradas); chocolate; mousses de chocolate; be-

bidas à base de chocolate; grissines; panquecas [crepes]; 

sobremesas; pudins; pastelaria e confeitaria; macarrão, 

esparguete, talharim [massas com ovos] e massas ali-

mentares; tartes [empadas]; pizzas; pipocas; quiches; 

ramen [prato japonês à base de noodles]; ravióli; bolos 

de arroz; snacks à base de arroz; sanduíches; rolinhos 

primavera [spring rolls]; sushi; tacos [alimentação]; tar-

tes; tortilhas; waffles [gaufres]; farinhas e preparações 

feitas de cereais; cereais processados; mel; xarope de 

melaço; levedura; geleia real; tostas; fermento em pó; 

sal; açúcar; vinagre; mostarda; pimenta, especiarias; 

molhos de rábanos; molhos (condimentos); maionese; 

molhos para saladas; ketchup; caril; gelo; arroz; tapio-

ca; sagú; gelados; sorvetes; iogurte gelado [gelados ali-

mentares]; algas [condimentos]; rolinhos de ovo; aveia 

moída; confeitaria; temperos; chá com leite (bebida de 

chá); farinha de aveia; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191982

[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 : 28

[511]  Produtos : Figuras de acção [brinquedos]; acessó-

rios para figuras de acção (brinquedos); bonecas com 

enchimento de sacos de feijão; brinquedos flexíveis; jo-

gos de tabuleiro; bonecos com cabeças de molas; car-

tas de jogar; jogos de xadrez; ornamentos para árvore 

de Natal (excepto iluminação e confeitaria); figuras de 

brinquedo colecionáveis; consolas de jogo de computa-

dor para jogos recreativos; brinquedos de construção; 

máscaras de disfarce; mangas indicadoras de direção 

do vento (windsocks) para decoração (brinquedos); 

gira-discos de vento (wind spinners) para decoração 

(brinquedos); jogos de dados; bonecas; acessórios para 

bonecas; brinquedos de actividades eletrónicos; perso-

nagens de fantasia de brinquedo; fones de ouvido para 

jogos adaptados para utilização em jogos de vídeo 

(equipamento de jogo); teclados para jogos; ratos para 

jogos; jogos de sociedade; pinhatas [piñatas]; cartas de 

jogar; peluches [brinquedos]; jogos de interpretação de 

personagens; jogos de mesa; figuras de ação de brin-

car; veículos de brinquedo; armas de brincar; cartas 
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colecionáveis [jogos de cartas]; aparelhos de jogos de 

vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191984

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Beiersdorf AG

  Endereço : Unnastraße 48, 20253 Hamburg, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais; artigos de 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos não medici-

nais; preparações não medicinais para o corpo e para 

tratamentos de beleza; preparações não medicinais 

para a limpeza, cuidado e embelezamento do cabelo; 

preparações protectores solares não medicinais; pre-

parações protectores solares não medicinais para fins 

cosméticos e dermatológicos, preparações protectores 

solares não medicinais; produtos não medicinais para 

depois da exposição ao sol para fins cosméticos e der-

matológicos; preparados cosméticos para barbear e 

depois de barbear; toalhitas impregnadas com loções 

cosméticas; dentífricos não medicinais; desodorizantes 

e antitranspirantes para uso pessoal; fragrâncias para 

uso doméstico; preparados e outras substâncias para 

branqueamento de roupa; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[210]  N.º : N/191985

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Beiersdorf AG

  Endereço : Unnastraße 48, 20253 Hamburg, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e 

veterinárias; preparações sanitárias para fins médicos; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para humanos e animais; gessos, 

materiais para pensos; desinfectantes; produtos para 

o cuidado da pele para uso médico; soluções para uso 

médico na lavagem das vias nasais; soluções estéreis 

para fins medicinais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[210]  N.º : N/191986

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Beiersdorf AG

  Endereço : Unnastraße 48, 20253 Hamburg, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Estojos para cosméticos equipados; 

utensílios e recipientes para uso doméstico ou para a 

cozinha; utensílios para cozinhar e serviços de mesa, 

exceto facas, garfos e colheres; pentes e esponjas; esco-

vas (com excepção de pincéis); materiais para o fabrico 

de escovas; artigos de limpeza; garrafas para bebidas; 

copos; canecas; saboneteiras [caixas]; esponjas de lim-

peza facial; esponjas para o corpo; esponjas para sepa-

rar dedos dos pés, para uso em pedicura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[210]  N.º : N/191987

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Beiersdorf AG

  Endereço : Unnastraße 48, 20253 Hamburg, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[210]  N.º : N/191988

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Beiersdorf AG

  Endereço : Unnastraße 48, 20253 Hamburg, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Salões de cabeleireiro e de beleza; con-

sultoria de beleza, consultoria em nutrição; serviços 

de disponibilização de instalações de sauna, salão de 

bronzeamento e de solário; serviços de massagens; 

cuidados de higiene e beleza; serviços de manicura e 

pedicure; fornecimento de informações relacionadas 

com cosméticos e serviços cosméticos na Internet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[210]  N.º : N/191989

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : C Integration Arrangement, Ltd.

  Endereço : 1-1, Uchisaiwaicho-2chome, Chiyoda-

-ku, Tokyo 100-0011 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Minerais não metálicos para constru-

ção; cascalho [gravilha]; areia; pedras calcárias; gesso 

[materiais de construção]; matérias de construção 

feitos de linóleo; materiais de construção em matérias 

plásticas; materiais de construção em matérias sintéti-

cas; asfalto, e materiais de construção (building) feitos 

em asfalto ou materiais de construção (construction) 

feitos asfalto; materiais de/para construção em borra-

cha; estuque [gesso]; materiais de construção à base 

de cal; materiais de construção à base de estuque [ges-

so]; redes de retenção de rochas de tecidos [materiais 

de construção]; cimento e produtos de cimento (para 

construção); cimento; betão; argamassa de cimento; ma-

teriais de solidificação à base de cimento para melho-

ramento do solo [materiais de construção]; materiais 

minerais não metálicos, não trabalhados ou parcial-

mente trabalhados (todos para construção); escórias 

de fundição [materiais de construção].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/07/06  Japão

N.º 2021-084028

[210]  N.º : N/191994

[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/192074

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4109 22 215

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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PDA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192077

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : 

 Shanghai Seven Media Trading Co., Ltd.

  Endereço : 6488 2

産

 Building 2, No. 6488, Tingwei Road, Jinshan District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192083

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Maruyama Coffee Co., Ltd.

  Endereço : 1154-10 Karuizawa Karuizawamachi 

Kitasakugun Nagano Pref Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; grãos de café torrados, grãos de 

café não torrados; bebidas, misturas, extratos e con-

centrados à base de café; café; substitutos do café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192084

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Maruyama Coffee Co., Ltd.

  Endereço : 1154-10 Karuizawa Karuizawamachi 

Kitasakugun Nagano Pref Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Processamento de grãos de café; torre-

fação de café; moagem de café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192085

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Maruyama Coffee Co., Ltd.

  Endereço : 1154-10 Karuizawa Karuizawamachi 

Kitasakugun Nagano Pref Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Fornecimento de comidas e bebidas; 

preparação de alimentos e bebidas; serviços takeaway 

de comida e bebida; serviços de restaurante, de bistro 

e de café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192086

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4109 22 215

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192101

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

503

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192201

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : C INTEGRATION ARRANGE-

MENT, LTD.

  Endereço : 1-1, Uchisaiwaicho-2chome, Chiyoda-

-ku, Tokyo 100-0011 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Minerais não metálicos para constru-

ção; cascalho [gravilha]; areia; pedras calcárias; gesso 

[materiais de construção]; matérias de construção 

feitos de linóleo; materiais de construção em matérias 

plásticas; materiais de construção em matérias sin-

téticas; asfalto, e materiais de construção (building) 

feitos em asfalto ou materiais de construção (construc-

tion) feitos asfalto; materiais de/para construção em 

borracha; estuque [gesso]; materiais de construção à 

base de cal; materiais de construção à base de estuque 

[gesso]; redes de retenção de rochas de tecidos [mate-

riais de construção]; cimento e produtos de cimento 

(para construção); cimento; betão; argamassa de ci-

mento; materiais de solidificação à base de cimento 

para melhoramento do solo [materiais de construção]; 

materiais minerais não metálicos, não trabalhados ou 

parcialmente trabalhados (todos para construção); es-

córias de fundição [materiais de construção].

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul e preto.

[300]  Pr ior idade : 2021/10/18  Japão

N.º 2021-129127

[210]  N.º : N/192223

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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 descarregáveis, 

software, suportes de armazenamento e de gravação 

digitais ou analógicos virgens; mecanismos para apare-

lhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas 

de calcular; computadores e periféricos informáticos; 

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; dispositivos de 

extinção de fogo; aparelhos de navegação para barcos; 

interfaces para computadores; programas de compu-

tador para design de interface de utilizador; aparelhos 

de bateria eléctrica ligados sem fios com software e 

firmware incorporados e actualizáveis remotamen-

te para armazenamento e descarga de electricidade 

armazenada para uso em apartamentos e edifícios; 

aparelhos de bateria eléctrica ligados sem fios com 

software e firmware incorporados e actualizáveis re-

motamente para armazenamento e descarga de electri-

cidade armazenada fornecidos por ou para uma rede 

eléctrica ou outra fonte de produção de energia elétri-

ca, para estabilizar e satisfazer as exigências de eletri-

cidade e objetivos de utilização; software informático 

para monitorização, optimização e regulação do arma-

zenamento e descarga de energia eléctrica armazena-

da de e para tais aparelhos de bateria eléctrica ligados 

sem fios; baterias para fornecer energia eléctrica aos 

motores para veículos eléctricos; conectores elétricos 

montados na parede para carregar veículos eléctricos; 
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conectores eléctricos plug-in móveis para carregar veí-

culos eléctricos; software informático descarregável na 

natureza de uma aplicação móvel para monitorização 

da carga eléctrica e do estado dos veículos e do contro-

lo remoto dos veículos; software infromático descarre-

gável na natureza do software do sistema operativo do 

veículo; aparelhos de navegação para veículos [compu-

tadores a bordo]; localizador de veículos e dispositivo 

de recuperação programado para utilizar o sistema 

global de posicionamento (GPS) e as telecomunica-

ções celulares; rádios para veículos; alarmes de roubo; 

carregadores de baterias para utilização com baterias 

do veículo; equipamento de segurança automóvel, 

nomeadamente, monitores electrónicos de vibração, 

choque, movimento, ângulo, temperatura e tensão; 

equipamento de segurança automóvel, nomeadamente 

um sistema de vigilância veicular a bordo, composto 

por câmaras e monitores para veículos; transceptores 

sem fios com tecnologia de recolha e exibição para o 

estado e rastreamento de todos os tipos de veículos 

em ambientes locais; baterias elétricas para veículos; 

sistema de entrada sem chave e sistemas de interruptor 

de ignição sem chave para veículos constituídos por 

microprocessador, receptor de sinal electrónico, e cha-

ve com transponder de sinal electrónico; velocímetros 

para veículos; radar detectores de objectos para utili-

zação em veículos; sensor GPS montado em veículos 

para determinar a taxa de movimento de um veículo; 

carregadores de baterias de telemóveis para utilização 

em veículos; equipamentos de áudio para veículos, no-

meadamente, aparelhagens de som, altifalantes, ampli-

ficadores, equalizadores, filtros eletrónicos de áudio e 

caixas de altifalantes; altifalantes sem fios; altifalantes 

áudio; aparelhagens de som; software informático des-

carregável para controlar dispositivos de áudio; portas 

de carregamento USB para utilização em veículos; fe-

chaduras eléctricas para veículos; dispositivos de con-

trolo climáticos para veículos; controladores sem fios 

para monitorizar e controlar remotamente a função e 

o estado de outros dispositivos ou sistemas eléctricos, 

dispositivos eléctricos e mecânicos, nomeadamente, 

sistemas se bateria, segurança, iluminação, rastreio e 

sistemas de segurança; controlo remoto de arranque 

para veículos; sistema de localização, rastreio e de se-

gurança do veículo constituído por antenas e transmis-

sores de rádio a colocar num veículo; reguladores de 

voltagem para veículos; equipamentos de áudio para 

veículos, nomeadamente altifalantes para sistemas de 

áudio automóvel; instrumentos de navegação para ve-

ículos [computadores a bordo]; conectores eléctricos 

para o reboque de veículo a motor; baterias para veí-

culos; aparelhos eléctricos, nomeadamente, postos de 

carregamento para carregamento de veículos eléctri-

cos; analisadores informatizados do motor do veículo; 

extensões para corrente elétrica para utilização com 

veículos; adaptadores de potência para utilização com 

veículos; cabos elétricos para utilização com veículos; 

controlo remoto para accionar os alarmes dos veículos; 

adaptadores elétricos; coberturas de adaptador elétri-

co adaptados a condições meteorológicas extremas; 

barcos salva-vidas; compassos marítimos; sondas de 

profundidade marinha; bóias salva-vidas, de marcação 

e sinalização; coletes de salvação; varetas medidoras 

de nível para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192226

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitação de couro; peles de 

animais; malas de viagem e sacos para transporte; 

guarda-chuvas e guarda-sóis; bengalas; chicotes e se-

laria; coleiras, trelas e vestuário para animais; sacos 

para livros; pastas para estudantes; malas e maletas de 

viagem; chapéus-de-chuva; sacos de equipamento [com 

formato cilíndrico] para viagem; estojos para produtos 

de toilette vendidos vazios; estojos para produtos de 

maquilhagem vendidos vazios; pastas [produtos em 

couro].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192227

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico e na cozinha; utensílios e trens de cozinha, 

exceto garfos, facas e colheres; pentes e esponjas; esco-

vas (com excepção de pincéis); materiais para o fabrico 

de escovas; artigos de limpeza; vidro bruto ou semitra-

balhado, exceto vidro para construção; loiça de vidro, 

porcelana e barro; taças e canecas; garrafas, vendidas 

vazias; lancheiras; vidro não acabado para janelas de 

veículos; vidro para luzes de sinalização ou faróis para 

veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192228

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

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

para uso doméstico; cortinas em materiais têxteis ou 

em plástico; toalhas em matérias têxteis; toalhas de 

praia; cobertores; cortinas em rede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192229

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; artigos 

de vestuário, nomeadamente, t-shirts, sweatshirts, 

camisolas, calções, calças, camisas, casacos curtos, 

casacos, chapéus, calçado; chapelaria, nomeadamente, 

chapéus desportivos, bonés, palas de sol; chapéus para 

crianças de tenra idade, bebés, crianças pequenas e 

crianças; vestuário de peça única para bebés e crianças 

de tenra idade; vestuário para crianças de tenra idade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192230

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Renda, cordões [laços] e bordados, e 

fitas e laços para retrosaria; botões, colchetes e ilhós, 

alfinetes e agulhas; flores artificiais; artigos decorati-

vos para o cabelo; cabelo postiço; remendos para ves-

tuário; remendos decorativos de tecido.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192231

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; serviços de escritório; serviços 

comerciais, nomeadamente, operação de sistemas de 

baterias eléctricas compostas com software e firmware 

para fins comerciais, e serviços de consultoria empre-

sarial relacionados com os mesmos; serviços retalhistas 

relacionados com veículos marítimos e veículos terres-

tres; lojas de venda a retalho, pontos de venda, e lojas 

pop-up no domínio dos veículos marítimos e veículos 

terrestres; serviços de consultoria empresarial, nomea-

damente, prestação de assistência no desenvolvimento 

de estratégias empresariais; consultoria comercial/em-

presarial no domínio da eficiência energética relativa 

à energia solar e às energias renováveis; prestação de 

serviços de aconselhamento e consultoria em maté-

ria de compras aos consumidores para a aquisição de 

veículos marítimos e veículos terrestres; prestação de 

um serviço de informação em linha de directório com 
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informações comerciais relativas a veículos e estações 

de carregamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192232

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Tratamento de materiais; reciclagem de 

resíduos e lixo; purificação do ar e tratamento de água; 

serviços de impressão; preservação de alimentos e 

bebidas; fabrico/montagem personalizada de veículos; 

aluguer de geradores eléctricos; acabamento em acríli-

co de veículos; serviços de personalização de veículos, 

nomeadamente, construção de veículos personaliza-

dos; fabrico por encomenda de veículos automóveis 

eléctricos especializados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192236

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192237

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192238

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192245

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192247

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; fornecimento de 

formação; serviços de instrução educacional; serviços 

educacionais e de ensino; serviços educacionais forne-

cidos por escolas e institutos de ensino superior; servi-

ços educacionais relativos ao ensino de línguas estran-

geiras; serviços educacionais para segundas línguas; 

serviços de ensino tecnológico; serviços de orientação 

profissional [consultoria em educação ou formação] e 

serviços de formação; serviços educacionais e de ava-

liação; exames educativos; testes padronizados (educa-

ção); qualificações e exames educativos; fornecimento 

de provas e avaliações educativas através de computa-

dor; fornecimento de provas e avaliações educativas; 

avaliações de ensino para remediar dificuldades de 

aprendizagem; testes para certificação de sucesso es-

colar; avaliação da capacidade educativa e profissional 

para uso no âmbito do ensino e colocação educacional 

e profissional; serviços de educação sob a forma de 

cursos por correspondência; cursos por correspondên-

cia; formação em informática; informação sobre edu-

cação; investigação educativa; serviços de aconselha-

mento e consultoria educacional; desenvolvimento de 

material educativo; concepção de cursos educativos, 

desenvolvimento de sistemas de formação e metodo-

logias de aprendizagem para terceiros; organização de 

conferências relacionadas com educação; fornecimen-

to de jogos de computador educativos online; serviços 

de edição; serviços de publicação de livros; serviços de 

publicação electrónica; serviços de edição electrónica; 

publicação de textos, livros, revistas e outras publica-

ções impressas; publicação de livros educativos; pu-

blicação de literatura instrutiva; publicação de textos 

educativos e livros instrucionais; disponibilização de 

publicações eletrónicas; fornecimento online [não des-

carregáveis] de publicações, livros, revistas, boletins 

informativos, jornais, revistas e periódicos; forneci-

mento online [não descarregáveis] de materiais didác-

ticos de exames, materiais de teste, guias de estudo e 

materiais de estudo; fornecimento online de vídeos, 

podcasts, audiolivros e ficheiros áudio, não descarre-

gáveis; fornecimento de serviços de publicação perso-

nalizados; serviços de avaliação educacional, cognitiva 

e profissional; investigação educacional; serviços de 

informação, aconselhamento e consultoria em relação 

a todos os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/29  Reino Unido

N.º UK00003675108

[210]  N.º : N/192259

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Hagoromo Foods Corporation

  Endereço : 151, Shimazaki-cho, Shimizu-ku, 

Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-8750 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Marisco, não vivo; produtos de carne 

processados; marisco processado; legumes e frutos 

processados; ensopado de caril pré-cozinhado, mis-

turas para ensopados e sopas; flocos secos de erva-

-patinha para polvilhar sobre arroz em água quente 

[ochazuke-nori].

[540]  Marca : 

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

lho e azul tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192261

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Hagoromo Foods Corporation

  Endereço : 151, Shimazaki-cho, Shimizu-ku, 

Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-8750 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Marisco, não vivo; produtos de carne 

processados; marisco processado; ensopado de caril 

pré-cozinhado, misturas para ensopados e sopas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192263

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Hagoromo Foods Corporation

  Endereço : 151, Shimazaki-cho, Shimizu-ku, 

Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-8750 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Marisco, não vivo; produtos de carne 

processados; marisco processado; ensopado de caril 

pré-cozinhado, misturas para ensopados e sopas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192268

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : MTel

  Endereço : 28-C

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 1.C: 81%, M: 44%, Y: 100%, 

K: 5% ( ), 2.C: 61%, M: 5%, Y: 68%, K: 0% (

), 3.C: 39%, M: 0%, Y: 48%, K: 18% ( ), 

[210]  N.º : N/192269

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : MTel

  Endereço : 28-C

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 1.C: 81%, M: 44%, Y: 100%, 

K: 5% ( ), 2.C: 61%, M: 5%, Y: 68%, K: 0% (

), 3.C: 39%, M: 0%, Y: 48%, K: 18% ( ), 

[210]  N.º : N/192270

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : MTel

  Endereço : 28-C

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 1.C: 81%, M: 44%, Y: 100%, 

K: 5% ( ), 2.C: 61%, M: 5%, Y: 68%, K: 0% (

), 3.C: 39%, M: 0%, Y: 48%, K: 18% ( ), 

[210]  N.º : N/192271

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : MTel

  Endereço : 28-C

A
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 1.C: 81%, M: 44%, Y: 100%, 

K: 5% ( ), 2.C: 61%, M: 5%, Y: 68%, K: 0% (

), 3.C: 39%, M: 0%, Y: 48%, K: 18% ( ), 

[210]  N.º : N/192272

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : MTel

  Endereço : 28-C

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 1.C: 81%, M: 44%, Y: 100%, 

K: 5% ( ), 2.C: 61%, M: 5%, Y: 68%, K: 0% (

), 3.C: 39%, M: 0%, Y: 48%, K: 18% ( ), 

[210]  N.º : N/192273

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : MTel

  Endereço : 28-C

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 1.C: 81%, M: 44%, Y: 100%, 

K: 5% ( ), 2.C: 61%, M: 5%, Y: 68%, K: 0% (

), 3.C: 39%, M: 0%, Y: 48%, K: 18% ( ), 

[210]  N.º : N/192317

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 331

21 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192318

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 331

21 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192319

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 331

21 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192320

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 331

21 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192321

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 331

21 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192322

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 331

21 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192355

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 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, 

náuticos, de supervisão, de salvamento e de ensino; 

instrumentos e aparelhos para condução, distribuição, 

transformação, acumulação, 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 descarregáveis, software informático, supor-

tes de armazenamento e de gravação digitais ou ana-

lógicos virgens; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular; 

computadores e dispositivos periféricos informáticos; 
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fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho, aparelhos de respira-

ção para a natação subaquática; dispositivos de extin-

ção de fogo; suportes de dados magnéticos, discos de 

gravação; discos compactos, DVDs e outros suportes 

de gravação digital; equipamentos de processamen-

to de dados; software informático (descarregável); 

estojos, capas e suportes adaptados para telemóveis, 

telefones inteligentes e comutadores tablete; sacos, es-

tojos e suportes adaptados para computadores laptops; 

software informático de jogo, descarregável; aplica-

ções de software informático, descarregável; hardware 

de computador; plataformas de software informático, 

gravado ou descarregável; software de proteção de tela 

do computador, gravado ou descarregável; toques des-

carregáveis para telefones móveis; ficheiros de música 

descarregável; ficheiros de imagem descarregáveis; 

gráficos descarregáveis para telefones móveis; óculos; 

discos para gravação de sons; software informático 

apresentando actividades de aprendizagem, jogos, e 

entretenimento; software informático e programas 

usados para reprodução de música por computador; 

software informático para impressão de fotografias 

digitais; software informático para uso na edição e 

reprodução de som; software informático interativo; 

CDs e DVDs apresentando sons e videos em áreas de 

música, aventura, programas de acção ao vivo, filmes 

cinematográficos e desenhos animados; gravações de 

áudio e vídeo apresentado música e/ou animação; cas-

setes de áudio e video com música; hardware de com-

putador usado para reprodução de música por compu-

tador; software informático de motores de pesquisa em 

áreas de música e entretenimento; música digital (des-

carregável da Internet); gravações de áudio, gravações 

de vídeo, música, sons, imagens, texto, publicações, si-

nais, software informático, informação, dados e código 

fornecidos através de redes de telecomunicações, por 

entrega online e através da Internet e da rede mundial 

de computadores; partituras eletrónicas, descarregá-

veis; suportes para gravação, transportar, armazenar, 

processar, manipular, transmitir, difundir, recuperar e 

reproduzir música, sons, imagens, texto e informação; 

discos compactos pré-gravados apresentando música, 

filmes, jogos, dados de texto, imagens e filmes; CD-

-ROMs e outros formatos de suporte com filmes cine-

matográficos, notícias, desportos e séries televisivas, 

documentários, espectáculos de jogo, espectáculos di-

versos, espectáculos televisivos baseados na realidade, 

programas educativos, animação, concertos e outras 

performances; software informático para programação 

televisiva por satélite; publicações electrónicas (des-

carregáveis) fornecidos online através de uma base 

de dados global de computador; aparelho educativo 

electrónico; áudio gravado para programas educativos; 

aparelhos informáticos para uso educativo; software 

informático educacional; software informático des-

carregável para aprendizagem e educação electrónica; 

software informático e aplicações descarregáveis para 

uso em áreas de educação, entretenimento, formação e 

avaliações; programas de jogos de computador intera-

tivos; programas de jogos de computador para telemó-

veis; software de jogos de computador, gravado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192358

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica e des-

porto; decorações para árvores de Natal; aparelhos e 

máquinas de jogos electrónicos [sem ser os adaptados 

para utilização com receptores de televisão]; jogos 

audiovisuais em plataformas de hardware informáti-

co (não destinados a serem utilizados com receptores 

de televisão), equipamento de jogos de computador 

portáteis [com excepção dos adaptados para serem 

utilizados com receptores de televisão]; figuras de 

acção de brinquedo e acessórios para utilização com 

os mesmos; veículos de brinquedo e acessórios para 

utilização com os mesmos; robôs de brinquedo; bone-

cas, vestuário e acessórios para bonecas; brinquedos 

de pelúcia (plush toys); brinquedos de pelúcia (stuffed 

toys); personagens e animais de brinquedo de plástico 

e vinil; figurinhas de brinquedo; veículos de brin-

quedo controlados por rádio; brinquedos mecânicos; 

conjuntos de construção de brinquedos, brinquedos 

de construção, brinquedos de enrolar; brinquedos de 

esguichar água; compostos de modelagem de brinque-

dos, moldes de brinquedos e extrusoras de brinque-

dos para utilização com compostos de modelagem de 
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brinquedos; brinquedos de aprendizagem electrónica; 

brinquedos de banho; brinquedos de banheira; bolas 

de brinquedo, nomeadamente bolas de futebol e bolas 

de basebol; tacos de basebol de brinquedo; espadas 

de brinquedo e escudos de protecção e acessórios de 

brinquedo para utilização com os mesmos; atiradores 

de projécteis de brinquedo e projécteis de brinquedo 

para utilização com os mesmos; jogos de puzzles; jogos 

de tabuleiro; jogos de salão; jogos de habilidade de 

acção; jogos de cartas; jogos de role-playing; jogos de 

cartas de troca; jogos de alvos; jogos de dados; dados, 

copos para dados; puzzles; cartas de jogar; brinquedos 

macios; figurinhas sendo brinquedos; armas de brin-

quedo; máscaras de brinquedo; flutuadores de ar de 

piscina (brinquedos); jogos insufláveis para piscinas; 

piscinas [artigos para jogar]; brinquedos de água [ex-

cepto auxiliares de natação]; mah-jong; aparelhos para 

utilização em actividades desportivas ao ar livre; jogos 

ao ar livre; casas de brincar (playhouse) para crianças; 

brinquedos educativos; jogos educativos electrónicos; 

máquinas de jogos educativos electrónicos para crian-

ças; brinquedos adaptados para fins educativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192394

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

325 6-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192402

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas com fragrância para aromatera-

pia; cera para o fabrico de velas; archotes com velas; 

velas; velas e pavios para iluminação; velas para absor-

ver o fumo; velas para iluminação; lamparinas (velas); 

velas perfumadas; velas aromatizadas; velas pequenas; 

cera para iluminação; torcidas (pavios) para velas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192409

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : TRINIDAD LOZANO PALA-

CIOS

  Endereço : Calle Viar Nº 4, postcode 41218, Torre 

de la Reina, Sevilla, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192410

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : TRINIDAD LOZANO PALA-

CIOS

  Endereço : Calle Viar Nº 4, postcode 41218, Torre 

de la Reina, Sevilla, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192418

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

萜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192419

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192420

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192421

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192422

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192423

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192424

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192425

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192426

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192427

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192428

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192429

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192430

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192431

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192432

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192433

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 79

1-11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192434

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

 LAU, Koon Shing

  Endereço : 6 25 2509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

UV

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192435

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : GETHA (1969) SDN. BHD.

  Endereço : Lot 60, Batu 11, Jalan Cheras, 43000 

Kajang, Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192437

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : Gemological Institute of Ameri-

ca, Inc.

  Endereço : 5345 Armada Drive, Carlsbad, Cali-

fornia 92008 (USA)

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de associação, nomeadamen-

te, promoção dos interesses de um instituto e dos seus 

ex-alunos; serviços de rede de negócios; serviços de 

planeamento de carreiras profissionais; fornecimento 

de informações sobre carreiras profissionais; forneci-

mento de um website que contenha informações sobre 

como promover os interesses de ex-alunos de um insti-

tuto; administração de um programa para capacitar os 

participantes a obter descontos em produtos e servi-

ços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192438

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

 WONG CHENG

  Endereço : 121 D 10

BG

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/192439

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

 CHAU IP MAN

  Endereço : Rua do Almirante Sergio, Edf. Tong 

Fu, N 30-32, 3 Andar A, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192440

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

 CHAU IP MAN

  Endereço : Rua do Almirante Sergio, Edf. Tong 

Fu, N 30-32, 3 Andar A, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192442

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

65 901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192443

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

65 901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192444

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

65 901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192446

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[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 e fatos-macaco; coletes para 

fatos e coletes; suéteres, camisolas e pulôveres; cami-

solas de malha [vestuário]; malhas [vestuário]; casacos; 

jaquetas [vestuário]; parkas; gabardinas; sobretudos; 

camisolas com capuz [vestuár io]; ponchos; fatos; 

combinações [vestuário]; vestidos; saias; calções-saia; 

calções; calças; cuecas com perna; perneiras [calças]; 

roupa interior e vestuário interior; pijamas; camisas de 

dormir; roupões; roupões de banho; fatos de banho; 

calções de banho; espartilhos [roupa interior]; cola-

rinhos [vestuário]; colarinhos destacáveis; plastrões; 

punhos e faixas para os pulsos [vestuário]; quimonos; 

enxovais para bebés [vestuário]; cintos [vestuário]; 

cintos para dinheiro [vestuário]; lenços de cabeça ou 

pescoço; xales; estolas; bandanas [lenços de pescoço]; 

lenços de bolso; gravatas; suspensórios para vestuário; 

luvas [vestuário]; luvas sem dedos; mitenes; abafos 

[vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; abafos para o 

pescoço, faixas de enrolar ao pescoço; chapelaria; 

chapéus; bonés; faixas para a cabeça [vestuário]; bo-

nés sendo chapelaria; palas de boné; peúgas; collants; 

meias; máscaras para dormir; calçado; sapatos; sapatos 

desportivos; botas; botins; sapatos ou sandálias de es-

parto; sandálias; polainas; botas para a neve; chinelas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/08  França

N.º 214783592

[210]  N.º : N/192447

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja retalhista e serviços 

de loja de retalhista em linha para vestuário, calçado, 

chapelaria, malas de mão, bolsas para cosméticos, mo-

chilas, sacos de transporte, correias para sacos, amu-

letos para sacos, artigos de couro, malas para uso em 

viagem, carteiras, cintos, artigos de ótica, joalharia, 

correntes para chaves, remendos adesivos, relógios, li-

vros e artigos de papelaria, estojos para telefones mó-

veis, estojos de transporte para laptops, auscultadores, 

estojos, capas e invólucros de proteção para tablets, 

fragrâncias, cosméticos, produtos para a pele e cuida-

dos pessoais, escovas para uso cosmético, acessórios e 

enfeites para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192448

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para o cuidado dos den-

tes; preparações (não medicinais) para os cuidados da 

boca; pasta de dentes; gel dentifrício; pós dentífricos; 

dentífricos; produtos (não medicinais) para a lavagem 

da boca; preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico; preparações (não medicinais) para a lim-

peza e cuidado das dentaduras; preparações para polir 

dentaduras; sais de dentes; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar o hálito; 

tiras para branqueamento dos dentes; canetas para 

branqueamento dos dentes; preparações para bran-

queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192449

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 
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  E n d e r e ç o : 3 厦

2606-10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192450

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 厦

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192451

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 厦

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

V PN

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192452

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 厦

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192456

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

 CHAN U PENG

  Endereço : 氹 568

24 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 



N.º 9 — 2-3-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4121

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192457

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

 CHAN U PENG

  Endereço : 氹 568

24 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192458

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

 CHAN U PENG

  Endereço : 氹 568

24 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192459

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

 CHAN U PENG

  Endereço : 氹 568

24 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192460

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

 Yan Wei

  Endereço : 88

B2 18 F

 No.F, 18F, Building B2, Centre Square, No.88, Nan-

ping Street, Wuhua District, Kunming, Yunnan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192464

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

 TOU KUOK KEONG

  Endereço : 氹 1 9 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192465

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

 TOU KUOK KEONG

  Endereço : 氹 1 9 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/192466

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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 in-

ternet; apresentação de produtos nos meios de comu-

nicação, para fins de venda a retalho; prestação de um 

directório de web sites de terceiros para facilitar tran-

sacções comerciais; serviços de consultoria empresaria 

relacionados com a exploração de um mercado electró-

nico para compradores e vendedores de produtos e/ou 

serviços através de uma rede informática global; lei-

lões através da internet; assistência empresarial rela-

cionada com a facilitação de transacções comerciais 

através de redes informáticas locais e globais; estudos 

de mercado e serviços de consultoria empresarial; ser-

viços de consultadoria empresarial relacionados com a 

facilitação da realização de negócios através de redes 

informáticas locais e globais localizando e prestando 

referências para a entrega de uma ampla variedade de 

actividades e produtos e serviços de consumo; serviços 

de administração comercial para o processamento de 

vendas feitas através da internet; processamento de 

dados informáticos; serviços de vendas, negócios co-

merciais e de informações promocionais; actualização 

e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; optimização de motores de busca; optimização de 

tráfego de websites; gestão de bases de dados; compi-

lação de informação em bases de dados informáticas; 

serviços de consultadoria empresarial; serviços de 

consultadoria empresarial na área da tecnologia de 

eventos na web, conferências, programas de formação, 

programas de aprendizagem, e seminários; serviços de 

consultadoria empresarial na área da disponibilização 

de conhecimento relacionado com a web; serviços de 

consultadoria na área da colaboração on-line e tecno-

logias de colaboração (negócio ou comercial); serviços 

de consultadoria nas áreas de vendas e marketing; ser-

viços de gestão de projectos comerciais; serviços de 

gestão de projectos comerciais relacionados com o de-

senvolvimento, preparação, organização, produção, 

gravação, monitorização e seguimento de eventos na 

web, conferências, programas de formação, programas 

de aprendizagem, e seminários; divulgação de infor-

mação empresarial de bens e serviços de terceiros 

através de redes informáticas locais e globais; serviços 

de consultoria empresarial relacionados com o forne-

cimento de um web site numa rede informática global 

através do qual terceiros podem oferecer e procurar 

bens e serviços, colocar, determinar o estado de po-

tenciais clientes e de encomendas e de concretizá-las, 

celebrar contratos e desenvolver transacções comer-

ciais; prestação de serviços de encomendas informati-

zadas on-line; organização, exploração e supervisão de 

planos de fidelização e incentivo; serviços de publici-

dade prestados através da internet; produção de publi-

cidade televisiva e radiofónica; venda em hasta pública 

[leilão]; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagem de opinião; processamento de dados; servi-

ços de agências de publicidade; serviços de publicidade 

para terceiros; publicidade de bens e serviços de ter-

ceiros através de redes informáticas locais e globais; 

aluguer de espaços publicitários em meios de comuni-

cação; serviços de promoção de marketing; publicação 

de materiais de publicidade; aluguer de stands de ven-

das; serviços publicitários através de PPC (pay-per-cli-

ck); 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 publi-

citários; 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 um website  de produtos generalizados na 

Internet e num ponto de venda por grosso; a reunião, 

para o benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir 

comodamente esses produtos a partir de um catálogo 

de produtos generalizados através de encomendas pos-

tais ou por meio de telecomunicações; a reunião, para 

o benefício de terceiros, de uma variedade de produ-

tos, permitindo aos clientes visionar e adquirir como-

damente esses produtos a partir de pontos de venda a 

retalho; venda a retalho e por grosso de semiconduto-

res, circuitos de memória integrada semicondutoras, 

chips de memória semicondutores, controladores de 
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memória semicondutoras, circuitos integrados de me-

mória semicondutores, chips processadores semicon-

dutores, processadores semicondutores, microcontro-

ladores, unidades (electrónicas) microcontroladores, 

chips [circuitos integrados], chips de computador, uni-

dades centrais de processamento (CPU), chipes de 

computador RISC-V (computação de conjunto de ins-

truções reduzida - cinco) e unidades centrais de pro-

cessamento (CPU), chips de computador e unidades 

centrais de processamento com conjuntos de instru-

ções, telefones, conjuntos portáteis para telemóvel, 

acessórios para telemóveis, produtos electrónicos e de 

telecomunicações, hardware e software, baterias, car-

regadores de baterias, aparelhos e instrumentos para o 

registo, a recepção, a transmissão, e/ou a reprodução 

de dados, informações, imagens e/ou som, metais pre-

ciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de im-

pressão, papelaria, cartões codificados magneticamen-

te e não codificados magneticamente, mobiliário, mol-

duras, utensílios para uso doméstico e para a cozinha, 

artigos de vidro, porcelana, e terracota, tecidos, vestu-

ário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, botões, 

faixas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpetes, 

tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, produtos quí-

micos destinados à indústria, à ciência, à fotografia e à 

agricultura, tintas, vernizes, lacas, produtos de higiene 

pessoal, sabões, produtos de perfumaria, cosméticos, 

loções capilares e corporais, óleos essenciais, prepara-

ções para limpar e branquear, lubrificantes, combustí-

veis, velas, preparações farmacêuticas, veterinárias e 

sanitárias, serralharia e quinquilharia metálica, má-

quinas e máquinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e 

ferramentas manuais, computadores, máquinas de cal-

cular, aparelhos e instrumentos eléctricos, instrumen-

tos fotográficos, cinematográficos e ópticos, óculos e 

óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e 

médicos, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de 

produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de 

secagem, de ventilação, de distribuição de água e ins-

talações sanitárias, veículos, armas de fogo, pirotec-

nia, objectos em prata, instrumentos de relojoaria e 

cronométricos, instrumentos de música, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, imagens, máqui-

nas de escrever e artigos de escritório, materiais de 

embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e imi-

tações do couro produtos nestas matérias, bolsas de 

mão, bolsas, carteiras, pastas em couro, sacos, baga-

gem, guarda-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, 

tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides para vestu-

ário, esteiras de mesa, artigos para a costura, cobertu-

ras de cama e de mesa, brinquedos e artigos de des-

porto, alimentos e bebidas, carne, peixe, não vivo, aves 

domésticas, frutos e legumes em conserva, secos e co-

zidos, doces [geleias] e coulis de frutas [molhos], ovos, 

leite e laticínios, óleos e gorduras para a alimentação, 

preparações de frutos oleaginosos, frutos oleaginosos 

secos, algas comestíveis (conserva, secos ou cozidos), 

algas [condimentos], algas frescas, batatas fritas e ba-

tatas onduladas, rolinhos de ovo, aveia moída, snacks, 

confeitaria, temperos, chá com leite (bebida de chá), 

produtos de frutos secos, frutos enlatados, carne e ma-

riscos enlatados, legumes enlatados, azeite, leite em 

pó, chá com leite (com predominância de leite), refri-

gerantes [bebidas], vinho, aguardente de arroz Japone-

sa (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 bebidas não alcoó-

licas, bebidas alcoólicas, produtos florais, tabaco, arti-

gos para fumadores e fósforos; distribuição de material 

publicitário [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; 

serviços de agências de compra e venda para terceiros; 

selecção de produtos e aquisição de produtos por con-

ta de indivíduos e empresas; serviços de encomendas 

para terceiros; serviços retalhistas de grande arma-

zém; serviços de venda a retalho em supermercados; 

serviços de secretariado; organização de exposições 

com fins comerciais ou de publicidade; organização de 

desfiles de moda com fins comerciais; organização de 

desfiles de moda para fins de promoção; serviços de 

assistência empresarial relacionados com a compilação 

e aluguer de listas e correio; investigações em negócios 

comerciais; serviços de referências comerciais e de co-

locação de pessoal; serviços de agências de despacho 

alfandegário (serviços de agências de importação-ex-

portação); serviços de agências de importação-expor-

tação internacionais; serviços de agências para a subs-

crição de jornais; reprodução de documentos; transcri-

ção de comunicações (incluindo a escrita em papel 

stencil [papel para mimeógrafo]); aluguer de equipa-

mento de escritório; gestão do relacionamento com 

clientes; gestão de empresas em relação a comércio 

electrónico; gestão e administração de empresas de 

empresas em relação a comércio electrónico; contabili-

dade; serviços de contabilidade; serviços de resposta 

telefónica (para assinantes ausentes); serviços de res-

posta telefónica (para terceiros); gestão de pessoal; 

serviços de beneficência, nomeadamente a administra-

ção de negócios relacionados com a organização e a 
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realização de projectos de programas de voluntariado 

e de serviços comunitários; administração comercial 

do licenciamento de produtos e serviços para terceiros; 

serviços de consultadoria em matéria de gestão corpo-

rativa; serviços de intermediação comercial; gestão de 

negócios comerciais para prestadores de serviços em 

regime de freelance; negociação e conclusão de transa-

ções comerciais para terceiros; serviços de gestão de 

projectos comerciais para projectos de construção; for-

necimento de informações de negócios; fornecimento 

de informação estatística empresarial; fornecimento 

de informações em matéria de contactos comerciais; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192467

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios 

monetários; negócios imobiliários; compensação e re-

conciliação de transacções financeiras através de uma 

rede informática mundial; serviços de transferências 

de fundos; transmissão de fundos através de meios 

electrónicos por conta de terceiros; transferência de 

pagamentos por conta de terceiros através da internet; 

serviços bancários electrónicos; serviços de pagamen-

tos on-line; fornecimento de serviços de transferência 

de fundos electrónicos; corretagem de divisas; tran-

sacções financeiras através de blockchain; serviços de 

banca on-line e serviços financeiros; fornecimento de 

informação financeira através da Internet; serviços 

bancários on-line; serviços bancários fornecidos on-

-line através de uma base de dados informática ou da 

Internet; operações de compensação [câmbio]; verifi-

cação de crédito através de um rede informática mun-

dial; serviços de gestão electrónica de riscos de crédi-

to; serviços de pagamentos electrónicos de compras e 

de pagamentos electrónicos de facturas; serviços de 

informação em matéria de finanças e seguros, presta-

dos on-line através de uma base de dados informática 

ou da Internet; serviços de cartões de crédito, proces-

samento e transmissão de facturas e pagamentos dos 

mesmos, e prestação de seguros para transacções fi-

nanceiras; serviços financeiros sob a forma de serviços 

de processamento de facturas e pagamentos; serviços 

de depósitos em cofres-fortes e serviços de emissão de 

vales de viagem; investimento de capitais; avaliações 

financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; serviços de 

gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros fornecidos através de 

meios de telecomunicações; serviços de consultadoria 

e aconselhamento financeiro; serviços de corretagem 

de valores mobiliários; serviços de cotações em Bolsa; 

corretagem de acções e obrigações; análise financei-

ra; serviços de cartões de débito, serviços de cartões 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços 

bancários, de conta poupança e de investimento; servi-

ços para debitar e creditar contas financeiras; emissão 

de cartões de valor armazenado, cartões de crédito e 

cartões de débito; serviços de cartões de crédito por 

telefone; organização de financiamento para projectos 

de construção; organização e gestão de rendas e alu-

gueres; arrendamento e locação financeira imobiliária; 

estimativas imobiliárias [avaliações]; avaliação de 

imóveis, financiamento imobiliário; investimento imo-

biliário; serviços de correctores imobiliários; serviços 

de agências imobiliárias; serviços de agências imobi-

liárias; serviços actuariais; serviços de gestão e con-

sultadoria imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (imobiliário); aluguer de apartamentos 

e andares; agência para a cobrança de contas da gás e 

electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação de 

objectos de arte; avaliação de jóias; avaliação de car-

ros usados; prestação de informações sobre impostos; 

colectas de beneficência; organização de coletas de be-

neficência; coletas de beneficência; aluguer de máqui-

nas de processamento ou contagem de papel-moeda 

e moedas; aluguer de máquinas de distribuição de 

numerário ou de caixas automáticas de pagamentos; 

serviços de caixas automáticas; fornecimento de car-

tões de pré-pago e títulos de valor; troca de moeda e 

serviços de câmbio; transferência de dinheiro; serviços 

de transferência de moeda estrangeira; troca de moeda 

e serviços de câmbio; mercado de transação de divi-

sas; transações com divisas; colectas de beneficência; 

fornecimento de serviços de angariação de fundos de 

caridade relacionados com compensação pela emissão 
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de carbono; corretagem de compensações de emissões 

de carbono; patrocínio de programas de compensação 

pela emissão de carbono; financiamento e investimen-

to em projectos de redução de emissões; investimento 

em programas e projectos de compensação pela emis-

são de carbono; investimento em fundos de redução de 

emissões; fornecimento de empréstimos; fornecimento 

de empréstimos temporários; incluindo todos os servi-

ços acima mencionados através de meios electrónicos; 

consultadoria, informação e assessoria em relação aos 

serviços acima mencionados; tudo incluído nesta clas-

se.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192468

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : HU HORLOGERIE

  Endereço : 112-114 rue la Boétie - 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/16  França

N.º 214785651

[210]  N.º : N/192469

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : HU HORLOGERIE

  Endereço : 112-114 rue la Boétie - 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/16  França

N.º 214785651

[210]  N.º : N/192471

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 6 3

6312

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192472

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 6 3

6312

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192473

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192474

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192475

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192476

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : Walton International Ltd.

  Endereço : P.O. Box 1586, 24 Shedden Road, George 

Town, Grand Cayman KY1-1110, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria, in-

cluindo vestuário de penugem ( down ); vestuário 

em couro; ceroulas; jaquetas; calças de ganga; calças; 

cuecas; calças corsário ( capris ); calções; bandas 

para o pulso; camisas; camisas informais; vestuário 

de exterior informal; t-shirts; t-shirts sem mangas; 

camisas pólo; camisolas interiores; vestuário interior; 

camisetas; saias; coletes; coletes acolchoados; casa-

cos; camisolas de manga comprida; fatos de treino; 

maillots; camisolas; camisas desportivas; fatos; maca-

cões; macacões de ginástica; blazers; vestidos clássicos 

( frocks ); vestidos; pulôveres; camisolas [pulôveres]; 

camisolas de lã; tops; cardigãs; roupa interior; fitas 

para usar na cabeça [vestuário]; aros para usar na 

cabeça [vestuário]; bonés; chapeús; cachecóis; pon-

chos; gravatas; luvas; mitenes (luvas só com um dedo); 

meias; cintos; polainas; perneiras; collants [meias]; 

collants; soutiens; sapatos; botas; pantufas; sandálias; 

peças e acessórios para os produtos supracitados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192477

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3-13

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/192479

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3-13

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192480

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3-13

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192481

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3-13

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192482

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : WINNIE NAMATOVU

  Endereço : Banyoles Girona , calle del Remei, 

número 46, 2 º-2A, Spain

  Nacionalidade :  Ugandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192483

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : WINNIE NAMATOVU

  Endereço : Banyoles Girona , calle del Remei, 

número 46, 2 º-2A, Spain

  Nacionalidade :  Ugandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192484

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

61 8

1101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192485

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 18 1202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192486

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

 LEI PENG

  Endereço : 116-120 A B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192493

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

 WU LEONG KUAN

  Endereço : 氹 345

4/W

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192498

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 B C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192499

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192500

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192501

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 139

A7 1008

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192502

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 139

A7 1008

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192503

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

 Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

  Endereço : 567

32 5

 5th Floor, No.32 Westlake Cultural Square, No. 567 

Zhongshanbei Road, Xiacheng District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192504

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

 Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

  Endereço : 567

32 5

 5th Floor, No.32 Westlake Cultural Square, No. 567 

Zhongshanbei Road, Xiacheng District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192505

[220]  Data de pedido : 2022/01/06



4130    9   2022  3  2 

[730]  Requerente : 

 Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

  Endereço : 567

32 5

 5th Floor, No.32 Westlake Cultural Square, No. 567 

Zhongshanbei Road, Xiacheng District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192506

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

 Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

  Endereço : 567

32 5

 5th Floor, No.32 Westlake Cultural Square, No. 567 

Zhongshanbei Road, Xiacheng District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192507

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

 Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

  Endereço : 567

32 5

 5th Floor, No.32 Westlake Cultural Square, No. 567 

Zhongshanbei Road, Xiacheng District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192508

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

 Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

  Endereço : 567

32 5

 5th Floor, No.32 Westlake Cultural Square, No. 567 

Zhongshanbei Road, Xiacheng District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192509

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

32

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192510

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

32

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192511

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE COMÉRCIO FREEDO LIMI-

TADA

  Endereço : 氹 522-526

3 AB3

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M 70 Y 100 K 0 

 C 100 M 0 Y 100 K 0 C 40 M 0 Y

100 K 0

[210]  N.º : N/192512

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE COMÉRCIO FREEDO LIMI-

TADA

  Endereço : 氹 522-526

3 AB3

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 70 Y

100 K 0 C 100 M 0 Y 100 K 0 C 40 

M 0 Y 100 K 0

[210]  N.º : N/192514

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

 JIA RUIMING

  Endereço : 10 P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192515

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

 CHEUNG TIN LONG

  Endereço : 7 H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192516

[220]  Data de pedido : 2022/01/07
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[730]  Requerente : 

 CHEUNG TIN LONG

  Endereço : 7 H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192517

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

 CHEUNG TIN LONG

  Endereço : 7 H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192526

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[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/192527

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

 CHAN SOK IN

  Endereço : 27-D 栢 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192529

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10AC, 10AB

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192530

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10AC, 10AB

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192539

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

 Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware 

Co.,Ltd

  Endereço : 

 Sanming Road, He Cheng Avenue, Cangjiang Indus-

trial Zone, Sanzhou Town, Gaoming Area, Foshan 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192540

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 

55102, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192541

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 

55102, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192542

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 

55102, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192553

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 

55102, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192562

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[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 : Vestuário; bandanas [lenços para pes-

coço]; cintos [vestuário]; bonés de basebol; bonés em 

malha; botas; casacos; fatos de fantasia para jogos de 

interpretação de personagens; vestidos; calçado; lu-

vas [vestuário]; fatos para o dia das bruxas; chapéus; 

chapelaria; sweatshirts com capuz; vestuário infantil 

(bebés); casacos curtos (vestuário); roupa de usar por 

casa; ceroulas; camisolas [pullovers]; vestuário para a 

chuva; sandálias; cachecóis; camisas; sapatos; calções; 

saias; roupa de noite; meias; calças de fato de treino; 

camisolas de treino; camisas de treino; fatos de banho; 

t-shirts; collants; tops (vestuário); fatos de treino.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192563

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[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 : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações e de ra-

diodifusão; serviços de radiodifusão e streaming de 

competições e torneios de jogos de computador e de 

vídeo através de redes de comunicação globais, a inter-

net e redes sem fios; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; serviços de difusão pela 

web através de redes de computador globais e locais; 

transmissão eletrónica sem fios de dados, imagens e 

informações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192564

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[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 : Serviços de entretenimento; serviços de 

entretenimento, nomeadamente, arranjo e realização 

de competições e torneios de jogos de computador e 

jogos de vídeo ao vivo; fornecimento de informações 

(incluindo informações sobre regras e regulamentos 

de jogos) aos jogadores, relacionadas com competições 

e torneios de jogos de computador e jogos de vídeo ao 

vivo; fornecimento de apresentações de áudio e vídeo 

não descarregáveis relacionados com competições e 

torneios de jogos de computador e jogos de vídeo atra-

vés de um website; fornecimento de informações de 

entretenimento não descarregáveis sobre competições 

e torneios de jogos de computador e jogos de vídeo 

através de um website; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, organização de reuniões com fãs e 

conferências ao vivo, com jogos interactivos entre par-

ticipantes, em áreas de jogos de computador e jogos de 

vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192565

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[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 : Vestuário; bandanas [lenços para pes-

coço]; cintos [vestuário]; bonés de basebol; bonés em 

malha; botas; casacos; fatos de fantasia para jogos de 

interpretação de personagens; vestidos; calçado; lu-

vas [vestuário]; fatos para o dia das bruxas; chapéus; 

chapelaria; sweatshirts com capuz; vestuário infantil 

(bebés); casacos curtos (vestuário); roupa de usar por 

casa; ceroulas; camisolas [pullovers]; vestuário para a 

chuva; sandálias; cachecóis; camisas; sapatos; calções; 

saias; roupa de noite; meias; calças de fato de treino; 

camisolas de treino; camisas de treino; fatos de banho; 

t-shirts; collants; tops (vestuário); fatos de treino.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192566

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[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 : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações e de ra-

diodifusão; serviços de radiodifusão e streaming de 

competições e torneios de jogos de computador e de 

vídeo através de redes de comunicação globais, a inter-

net e redes sem fios; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; serviços de difusão pela 

web através de redes de computador globais e locais; 

transmissão eletrónica sem fios de dados, imagens e 

informações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192567

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[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 : Serviços de entretenimento; serviços de 

entretenimento, nomeadamente, arranjo e realização 

de competições e torneios de jogos de computador e 

jogos de vídeo ao vivo; fornecimento de informações 

(incluindo informações sobre regras e regulamentos 

de jogos) aos jogadores, relacionadas com competições 

e torneios de jogos de computador e jogos de vídeo ao 

vivo; fornecimento de apresentações de áudio e vídeo 

não descarregáveis relacionados com competições e 

torneios de jogos de computador e jogos de vídeo atra-

vés de um website; fornecimento de informações de 

entretenimento não descarregáveis sobre competições 

e torneios de jogos de computador e jogos de vídeo 

através de um website; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, organização de reuniões com fãs e 

conferências ao vivo, com jogos interactivos entre par-

ticipantes, em áreas de jogos de computador e jogos de 

vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192568

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[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 : Vestuário; bandanas [lenços para pes-

coço]; cintos [vestuário]; bonés de basebol; bonés em 

malha; botas; casacos; fatos de fantasia para jogos de 

interpretação de personagens; vestidos; calçado; lu-

vas [vestuário]; fatos para o dia das bruxas; chapéus; 

chapelaria; sweatshirts com capuz; vestuário infantil 

(bebés); casacos curtos (vestuário); roupa de usar por 

casa; ceroulas; camisolas [pullovers]; vestuário para a 

chuva; sandálias; cachecóis; camisas; sapatos; calções; 

saias; roupa de noite; meias; calças de fato de treino; 

camisolas de treino; camisas de treino; fatos de banho; 

t-shirts; collants; tops (vestuário); fatos de treino.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192569

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[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 : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações e de ra-

diodifusão; serviços de radiodifusão e streaming de 

competições e torneios de jogos de computador e de 

vídeo através de redes de comunicação globais, a inter-

net e redes sem fios; serviços de transmissão contínua 

de vídeo, áudio e televisão; serviços de difusão pela 

web através de redes de computador globais e locais; 

transmissão eletrónica sem fios de dados, imagens e 

informações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192570

[220]  Data de pedido : 2022/01/07
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[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 : Serviços de entretenimento; serviços de 

entretenimento, nomeadamente, arranjo e realização 

de competições e torneios de jogos de computador e 

jogos de vídeo ao vivo; fornecimento de informações 

(incluindo informações sobre regras e regulamentos 

de jogos) aos jogadores, relacionadas com competições 

e torneios de jogos de computador e jogos de vídeo ao 

vivo; fornecimento de apresentações de áudio e vídeo 

não descarregáveis relacionados com competições e 

torneios de jogos de computador e jogos de vídeo atra-

vés de um website; fornecimento de informações de 

entretenimento não descarregáveis sobre competições 

e torneios de jogos de computador e jogos de vídeo 

através de um website; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, organização de reuniões com fãs e 

conferências ao vivo, com jogos interactivos entre par-

ticipantes, em áreas de jogos de computador e jogos de 

vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192571

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : Klipsch Group, Inc.

  Endereço : 3502 Woodview Trace, Suite 200, 

Indianapolis, Indiana 46268, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Altifalantes habilitados para sistema 

Dolby Atmos; altifalantes (loudspeakers); colunas de 

som (sound bars); altifalantes para sistemas de cinema 

em casa; altifalantes para estantes de livros; altifalan-

tes sem fios para estantes de livros; rádios com altifa-

lantes sem fios; altifalantes estéreos com sistemas de 

subwoofers; altifalantes de monitores; colunas de som 

de chão (floorstandings); colunas de som (speakers)

[equipamento de áudio]; subwoofers; altifalantes de 

canal central (center channel speakers); altifalantes de 

som envolvente; sistemas de altifalantes de instalação 

sonora personalizados; altifalantes para o ar livre; al-

tifalantes com luzes para bicicletas; altifalantes portá-

teis sem fios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192572

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máquinas, aparelhos electrónicos e 

suas peças; programas de computador; software de 

aplicação; programas de jogos descarregáveis para 

telefones inteligentes e assistentes pessoais digitais; 

programas de computador descarregáveis; programas 

de jogos de computador descarregáveis; software de 

jogos de computador; máquinas e aparelhos de teleco-

municações; estojos e capas adaptadas para telefones 

móveis; correias para telefones móveis; discos acús-

ticos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de 

imagem descarregáveis; fotografias, imagens e filmes 

descarregáveis; DVDs, discos de vídeo e fitas de vídeo 

pré-gravados; publicações electrónicas descarregáveis; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

de uso doméstico; circuitos electrónicos e CD-ROMs 

gravados com programas para jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelho 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192573

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Planeamento, direcção e organização 

de reuniões de palestras, workshops e seminários; ser-

viços de jogos em linha; serviços de jogos fornecidos 

por meio de aplicações de mensagens móveis; serviços 



N.º 9 — 2-3-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4137

de jogos de realidade virtual fornecidos via um web-

site; planeamento, direcção e organização de torneios 

de jogos em linha; fornecimento de publicações elec-

trónicas não descarregáveis; serviços de bibliotecas 

de referência para registos literários e documentais; 

aluguer de livros; apresentações em salas de cinema de 

filmes cinematográficos ou produção e distribuição de 

filmes cinematográficos; fornecimento de imagens e de 

filmes de personagens animados através da internet ou 

de uma rede informática mundial; fornecimento de li-

vros, imagens, vídeos, filmes e música electrónicos em 

linha não descarregáveis; fornecimento de imagens e 

música em linha relacionadas com jogos; fornecimen-

to de imagens de avatares e personagens animados 

através da internet ou de uma rede informática mun-

dial; apresentação de espectáculos ao vivo; direcção 

ou apresentação de peças de teatro; apresentação de 

espectáculos musicais; fornecimento de instalações de 

diversão; aluguer de máquinas de jogos de vídeo do 

tipo de jogos de salão e de máquinas de jogos de vídeo 

para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelho 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192574

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máquinas, aparelhos electrónicos e 

suas peças; programas de computador; software de 

aplicação; programas de jogos descarregáveis para 

telefones inteligentes e assistentes pessoais digitais; 

programas de computador descarregáveis; programas 

de jogos de computador descarregáveis; software de 

jogos de computador; máquinas e aparelhos de teleco-

municações; estojos e capas adaptadas para telefones 

móveis; correias para telefones móveis; discos acús-

ticos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de 

imagem descarregáveis; fotografias, imagens e filmes 

descarregáveis; DVDs, discos de vídeo e fitas de vídeo 

pré-gravados; publicações electrónicas descarregáveis; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

de uso doméstico; circuitos electrónicos e CD-ROMs 

gravados com programas para jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192575

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Planeamento, direcção e organização 

de reuniões de palestras, workshops e seminários; ser-

viços de jogos em linha; serviços de jogos fornecidos 

por meio de aplicações de mensagens móveis; serviços 

de jogos de realidade virtual fornecidos via um web-

site; planeamento, direcção e organização de torneios 

de jogos em linha; fornecimento de publicações elec-

trónicas não descarregáveis; serviços de bibliotecas 

de referência para registos literários e documentais; 

aluguer de livros; apresentações em salas de cinema de 

filmes cinematográficos ou produção e distribuição de 

filmes cinematográficos; fornecimento de imagens e de 

filmes de personagens animados através da internet ou 

de uma rede informática mundial; fornecimento de li-

vros, imagens, vídeos, filmes e música electrónicos em 

linha não descarregáveis; fornecimento de imagens e 

música em linha relacionadas com jogos; fornecimen-

to de imagens de avatares e personagens animados 

através da internet ou de uma rede informática mun-

dial; apresentação de espectáculos ao vivo; direcção 

ou apresentação de peças de teatro; apresentação de 

espectáculos musicais; fornecimento de instalações de 

diversão; aluguer de máquinas de jogos de vídeo do 

tipo de jogos de salão e de máquinas de jogos de vídeo 

para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192576

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máquinas, aparelhos electrónicos e 

suas peças; programas de computador; software de 

aplicação; programas de jogos descarregáveis para 

telefones inteligentes e assistentes pessoais digitais; 

programas de computador descarregáveis; programas 

de jogos de computador descarregáveis; software de 

jogos de computador; máquinas e aparelhos de teleco-

municações; estojos e capas adaptadas para telefones 

móveis; correias para telefones móveis; discos acús-

ticos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de 

imagem descarregáveis; fotografias, imagens e filmes 

descarregáveis; DVDs, discos de vídeo e fitas de vídeo 

pré-gravados; publicações electrónicas descarregáveis; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

de uso doméstico; circuitos electrónicos e CD-ROMs 

gravados com programas para jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192577

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Planeamento, direcção e organização 

de reuniões de palestras, workshops e seminários; ser-

viços de jogos em linha; serviços de jogos fornecidos 

por meio de aplicações de mensagens móveis; serviços 

de jogos de realidade virtual fornecidos via um web-

site; planeamento, direcção e organização de torneios 

de jogos em linha; fornecimento de publicações elec-

trónicas não descarregáveis; serviços de bibliotecas 

de referência para registos literários e documentais; 

aluguer de livros; apresentações em salas de cinema de 

filmes cinematográficos ou produção e distribuição de 

filmes cinematográficos; fornecimento de imagens e de 

filmes de personagens animados através da internet ou 

de uma rede informática mundial; fornecimento de li-

vros, imagens, vídeos, filmes e música electrónicos em 

linha não descarregáveis; fornecimento de imagens e 

música em linha relacionadas com jogos; fornecimen-

to de imagens de avatares e personagens animados 

através da internet ou de uma rede informática mun-

dial; apresentação de espectáculos ao vivo; direcção 

ou apresentação de peças de teatro; apresentação de 

espectáculos musicais; fornecimento de instalações de 

diversão; aluguer de máquinas de jogos de vídeo do 

tipo de jogos de salão e de máquinas de jogos de vídeo 

para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192578

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A 1303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192579

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A 1303

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192580

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192581

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192582

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

43 517

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192583

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66

D11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 金 金 金

金 金 金

料 金 金 金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192584

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 320

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 車

理 聯

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192585

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8

A1 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192586

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8

A1 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192587

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

117 C 1515A2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192591

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

 KING’S LIMOUSINE COMPANY LIMITED

  Endereço : 77 29

2902

 Flat 2902, 29/F, CEO Tower, 77 Wing Hong Street, Lai 

Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192592

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes de 

gravação digital ou suportes de registo analógico vir-

gens e suporte de armazenamento digitais; suportes de 

registo magnético, discos acústicos; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, má-

quinas de calcular, equipamento para processamento 

de dados; dispositivos informáticos periféricos; fatos 

de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de ou-

vidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho e 

natação, luvas para mergulho, aparelhos de respiração 

para a natação subaquática; programas de computa-

dor; software 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-
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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 vídeo, 

vídeos, música e imagens; dispositivos para streaming 

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; 

tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192593

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[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-
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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-

sariae 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-

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 ma-

rketing; publicação de materiais de publicidade; alu-

guer de stands de vendas; serviços publicitários através 

de PPC (pay-per-click); marketing de imóveis disponí-

veis; disseminação de materiais de publicidade, actua-

lização de materiais de publicidade, compilação de pu-

blicidade para uso em páginas web na Internet; alu-

guer de espaços publicitários; a reunião, para o benefí-

cio de terceiros, de uma variedade de produtos, permi-

tindo aos clientes visionar e adquirir comodamente es-

ses produtos a partir de um website  de produtos 

generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; 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 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, 
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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-

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.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192594

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[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 

semicondutores, circuitos integrados de memória se-

micondutores, chips processadores semicondutores, 

processadores semicondutores, microcontroladores, 

unidades (electrónicas) microcontroladoras, 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 

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-
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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/192597

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/08  Reino Unido

N.º UK00003666325

[210]  N.º : N/192598

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/08  Reino Unido

N.º UK00003666336

[210]  N.º : N/192599

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/08  Reino Unido

N.º UK00003666370
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[210]  N.º : N/192600

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

 Applecrumby Sdn. Bhd.

  Endereço : 

1 3/6 2 47810

 12, Jalan Teknologi 3/6, Taman Sains Selangor 1, Kota 

Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192601

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

 Applecrumby Sdn. Bhd.

  Endereço : 

1 3/6 2 47810

 12, Jalan Teknologi 3/6, Taman Sains Selangor 1, Kota 

Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

酶 酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192602

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : DAYDREAM NATION LIMI-

TED

  Endereço : 82

5D
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 Flat 5D, Centre 600, 82 King Lam Street, Cheung Sha 

Wan, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192603

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : DAYDREAM NATION LIMI-

TED

  Endereço : 82

5D

 Flat 5D, Centre 600, 82 King Lam Street, Cheung Sha 

Wan, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192604

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : DAYDREAM NATION LIMI-

TED

  Endereço : 82

5D

 Flat 5D, Centre 600, 82 King Lam Street, Cheung Sha 

Wan, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192605

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

 Stan Group (Holdings) Limited

  Endereço : 1163 8

 8/F, C h i na Pa i nt Bu i ld i ng, 1163 C a nton Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

43

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192606

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

 Stan Group (Holdings) Limited

  Endereço : 1163 8

 8/F, C h i na Pa i nt Bu i ld i ng, 1163 C a nton Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

43

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192607

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Painéis publicitários em papel ou em 

cartão; postais; publicações impressas; cartazes; livros; 

mapas geográficos; horários impressos; directórios de 

cidades; periódicos impressos no âmbito do turismo; 

livros de viagem; mapas de parede; mapas de estradas; 

papel; papel de cópias [artigos de papelaria]; toalhas 

de papel; tubos de cartão; revistas [periódicas]; ima-

gens; papel para embalagem; material para encaderna-

ção; artigos de papelaria; tinta; selos [carimbos]; ins-

trumentos de escrita; adesivos [matérias colantes] para 

papelaria ou uso doméstico; instrumentos de desenho; 

materiais de desenho; clichés para tipografia; material 

de ensino à excepção dos aparelhos; esteatite [giz para 

alfaiates]; materiais para a modelagem; cartão; impres-

sos; fotografias; artigos de escritório, excepto mobília; 

pincéis; folhas, películas e bolsas em matérias plásticas 

para acondicionamento e embalagem; caracteres de 

imprensa; todos incluídos na classe 16.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192608

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; chapéus; malhas, 

meias, roupa interior [vestuário]; luvas [vestuário]; 

cachecóis; cintos [vestuário]; fechos para vestuário; 

toucas de duche; máscaras para dormir; capas de cabe-

leireiros [coberturas]; calçado, chapelaria; todos inclu-

ídos na classe 25.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192609

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; aluguer de espaços publi-

citários; aluguer de outdoors [painéis publicitários]; 

distribuição de material publicitário (folhetos, pros-

pectos, brochuras, amostras, nomeadamente para 

vendas à distância por catálogo), tanto internacionais 

como nacionais; promover os produtos e serviços de 

terceiros por meio de prêmios de filiação; assistência 

na direcção de negócios; relações públicas; organiza-

ção de exposições para fins comerciais ou publicitá-

rios; fornecimento de informações comerciais; gestão 

de programas de passageiros frequentes; gestão de 

programas de fidelização de consumidores; gestão de 

relacionamento com os clientes; promoção de vendas 

para terceiros; aluguer de distribuidores automáticos 

de venda; angariação de patrocínios; aluguer de stands 

de vendas; consultoria em gestão de pessoal; actuali-

zação e manutenção de dados em base de dados infor-

máticas; contabilidade; gestão, organização e admi-

nistração de negócios; funções administrativas; todos 

incluídos na classe 35.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192610

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Operações de câmbios; processamen-

to de pagamentos por cartão de crédito; serviços de 

carteira eletrónica (serviços de pagamentos); serviços 

de agências imobiliárias; gestão imobiliária; arrenda-

mento de edifícios; serviços financeiros, monetários e 

bancários; serviços de seguros; negócios imobiliários; 

todos incluídos na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192611

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte; fornecimento de infor-

mações sobre transporte; reservas de transporte; 

organização de serviços de transporte de passageiros 

para terceiros através de uma aplicação on-line; orga-

nização de transporte para turistas; serviços de trans-

porte dos passageiros do aeroporto entre o parque de 

estacionamento do aeroporto e o aeroporto; reserva 

de transporte através de um website; gestão do fluxo 

de tráfego de veículos através de redes e tecnologias 

de comunicação avançadas; aluguer de plataformas de 

elevação com propulsão própria para fins de transpor-

te; estivagem; transporte por barco; serviços prestados 

por ferryboat; transporte de passageiros por barco; 

fornecimento de instalações para atracar; transportes 

por lanchas [barcaças]; serviços de salvamento; trans-

portes marítimos; armazenamento de barcos; aluguer 

de navios; informações sobre o transporte em navios; 

transporte em automóveis; transporte por terra; trans-

porte seguro de valores; serviços de reboque de veí-

culos em caso de avaria; transportes aéreos; serviços 

de gestão de transportes aéreos; serviços de check-in 

de bagagem em aeroportos [não incluindo inspeção de 

segurança]; serviços de check-in de companhias aére-

as; fornecimento de instalações para o estacionamento 

de veículos; fornecimento de serviços de reserva de 

táxis através de aplicações móveis; organização de ar-

mazenamento de bagagem; organização de transporte 

para passeios turísticos; reserva de viagens; reserva 

de transporte através de um website; fornecimento de 

orientações para itinerários de viagem; fornecimento 

de informações sobre viagens; fornecimento de di-

reções de condução personalizadas; embalagem de 

produtos; distribuição de encomendas; aluguer de ca-

deiras de rodas; empacotamento e armazenamento de 

mercadorias; organização de viagens; todos incluídos 

na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192612

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de ensino; serviços de instru-

ção; ensino [formação]; aulas de condução; organiza-

ção e direcção de conferências; organização e gestão 

de ateliers  de formação [workshops]; publicação 

on-line de livros e jornais electrónicos; publicação de 

textos não publicitários; publicação de livretos; reali-

zação de visitas guiadas; publicação de fitas de vídeo; 

produção de espectáculos; serviços de entretenimento; 

fornecimento de serviços de museu [apresentações, 

exposições]; organização de loterias; fornecimento de 

formação; actividades desportivas e culturais; todos 

incluídos na classe 41.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192613

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Engenharia; realização de estudos de 

projectos técnicos; concepção e desenvolvimento de 

software; concepção de sistemas informáticos; monito-

rização de sistemas de computador por acesso remoto; 

concepção de hardware informático; alojamento de 

sítios informáticos [websites]; desenvolvimento de pla-

taformas para computadores; controlo de qualidade; 

peritagens [trabalhos de engenharia]; previsões mete-

orológicas; desenho industrial; consultadoria na área 

de arquitectura; serviços de desenhadores de artes 

gráficas; serviços científicos e tecnológicos bem como 

serviços de pesquisas e concepção a eles referentes; 

serviços de investigação e análise industrial; serviços 

de autenticação; concepção e desenvolvimento de 

computadores e de programas de computadores; todos 

incluídos na classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192614

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de guardas [protecção civil]; 

verificação de bagagens para fins de segurança; inves-

tigações sobre os antecedentes pessoais; serviços de 

recuperação de veículos roubados; consultadoria na 

área de segurança; monitorização de sistemas de segu-

rança; abertura de fechaduras de segurança; devolução 

de objectos perdidos; aluguer de nomes de domínio de 

Internet; serviços de segurança para a protecção física 

de bens tangíveis e indivíduos; serviços pessoais e so-

ciais prestados por terceiros destinados a satisfazer as 

necessidades dos indivíduos; todos incluídos na classe 

45.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192615

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Engenharia; realização de estudos de 

projectos técnicos; concepção e desenvolvimento de 

software; concepção de sistemas informáticos; monito-

rização de sistemas de computador por acesso remoto; 

concepção de hardware informático; alojamento de 

sítios informáticos [websites]; desenvolvimento de pla-

taformas para computadores; controlo de qualidade; 

peritagens [trabalhos de engenharia]; previsões mete-

orológicas; desenho industrial; consultadoria na área 

de arquitectura; serviços de desenhadores de artes 

gráficas; serviços científicos e tecnológicos bem como 

serviços de pesquisas e concepção a eles referentes; 

serviços de investigação e análise industrial; serviços 

de autenticação; concepção e desenvolvimento de 

computadores e de programas de computadores; todos 

incluídos na classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192616

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de guardas [protecção civil]; 

verificação de bagagens para fins de segurança; inves-

tigações sobre os antecedentes pessoais; serviços de 

recuperação de veículos roubados; consultadoria na 

área de segurança; monitorização de sistemas de segu-

rança; abertura de fechaduras de segurança; devolução 

de objectos perdidos; aluguer de nomes de domínio de 

Internet; serviços de segurança para a protecção física 

de bens tangíveis e indivíduos; serviços pessoais e so-

ciais prestados por terceiros destinados a satisfazer as 

necessidades dos indivíduos; todos incluídos na classe 

45.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192617

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de ensino; serviços de instru-

ção; ensino [formação]; aulas de condução; organiza-

ção e direcção de conferências; organização e gestão 

de ateliers  de formação [workshops]; publicação 

on-line de livros e jornais electrónicos; publicação de 

textos não publicitários; publicação de livretos; reali-

zação de visitas guiadas; publicação de fitas de vídeo; 

produção de espectáculos; serviços de entretenimento; 

fornecimento de serviços de museu [apresentações, 

exposições]; organização de loterias; fornecimento de 

formação; actividades desportivas e culturais; todos 

incluídos na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192618

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte; fornecimento de infor-

mações sobre transporte; reservas de transporte; 

organização de serviços de transporte de passageiros 

para terceiros através de uma aplicação on-line; orga-

nização de transporte para turistas; serviços de trans-

porte dos passageiros do aeroporto entre o parque de 

estacionamento do aeroporto e o aeroporto; reserva 

de transporte através de um website; gestão do fluxo 

de tráfego de veículos através de redes e tecnologias 

de comunicação avançadas; aluguer de plataformas de 

elevação com propulsão própria para fins de transpor-

te; estivagem; transporte por barco; serviços prestados 

por ferryboat; transporte de passageiros por barco; 

fornecimento de instalações para atracar; transportes 

por lanchas [barcaças]; serviços de salvamento; trans-

portes marítimos; armazenamento de barcos; aluguer 

de navios; informações sobre o transporte em navios; 

transporte em automóveis; transporte por terra; trans-

porte seguro de valores; serviços de reboque de veí-

culos em caso de avaria; transportes aéreos; serviços 

de gestão de transportes aéreos; serviços de check-in 

de bagagem em aeroportos [não incluindo inspeção de 

segurança]; serviços de check-in de companhias aére-

as; fornecimento de instalações para o estacionamento 

de veículos; fornecimento de serviços de reserva de 

táxis através de aplicações móveis; organização de ar-

mazenamento de bagagem; organização de transporte 

para passeios turísticos; reserva de viagens; reserva 

de transporte através de um website; fornecimento de 

orientações para itinerários de viagem; fornecimento 

de informações sobre viagens; fornecimento de di-

reções de condução personalizadas; embalagem de 

produtos; distribuição de encomendas; aluguer de ca-

deiras de rodas; empacotamento e armazenamento de 

mercadorias; organização de viagens; todos incluídos 

na classe 39.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192619

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Operações de câmbios; processamen-

to de pagamentos por cartão de crédito; serviços de 

carteira eletrónica (serviços de pagamentos); serviços 

de agências imobiliárias; gestão imobiliária; arrenda-

mento de edifícios; serviços financeiros, monetários e 

bancários; serviços de seguros; negócios imobiliários; 

todos incluídos na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192620

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; aluguer de espaços publi-

citários; aluguer de outdoors [painéis publicitários]; 

distribuição de material publicitário (folhetos, pros-

pectos, brochuras, amostras, nomeadamente para 

vendas à distância por catálogo), tanto internacionais 

como nacionais; promover os produtos e serviços de 

terceiros por meio de prêmios de filiação; assistência 

na direcção de negócios; relações públicas; organiza-

ção de exposições para fins comerciais ou publicitá-

rios; fornecimento de informações comerciais; gestão 

de programas de passageiros frequentes; gestão de 

programas de fidelização de consumidores; gestão de 

relacionamento com os clientes; promoção de vendas 

para terceiros; aluguer de distribuidores automáticos 

de venda; angariação de patrocínios; aluguer de stands 

de vendas; consultoria em gestão de pessoal; actuali-

zação e manutenção de dados em base de dados infor-

máticas; contabilidade; gestão, organização e admi-

nistração de negócios; funções administrativas; todos 

incluídos na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192621

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Painéis Publicitários em papel ou em 

cartão; postais; publicações impressas; cartazes; livros; 

mapas geográficos; horários impressos; directórios de 

cidades; periódicos impressos no âmbito do turismo; 

livros de viagem; mapas de parede; mapas de estradas; 

papel; papel de cópias [artigos de papelaria]; toalhas 

de papel; tubos de cartão; revistas [periódicas]; ima-

gens; papel para embalagem; material para encaderna-

ção; artigos de papelaria; tinta; selos [carimbos]; ins-

trumentos de escrita; adesivos [matérias colantes] para 

papelaria ou uso doméstico; instrumentos de desenho; 

materiais de desenho; clichés para tipografia; material 

de Ensino à excepção dos aparelhos; esteatite [giz para 

alfaiates]; materiais para a modelagem; cartão; impres-

sos; fotografias; artigos de escritório, excepto mobília; 

pincéis; folhas, películas e bolsas em matérias plásticas 

para acondicionamento e embalagem; caracteres de 

imprensa; todos incluídos na Classe 16.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192622

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : HKIA Multi-modal Cargo Servi-

ces Limited

  Endereço : HKIA Tower, 1 Sky Plaza Road, Hong 

Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; chapéus; malhas, 

meias, roupa interior [vestuário]; luvas [vestuário]; 

cachecóis; cintos [vestuário]; fechos para vestuário; 

toucas de duche; máscaras para dormir; capas de cabe-

leireiros [coberturas]; calçado, chapelaria; todos inclu-

ídos na classe 25.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192623

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[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 : 33

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192624

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[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 : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192625

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[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 : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192626

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192627

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7



4154    9   2022  3  2 

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192628

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192629

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192630

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192631

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192632

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192633

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192634

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192635

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192636

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192637

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192638

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 



4156    9   2022  3  2 

[210]  N.º : N/192639

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

135 A 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192642

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192643

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192644

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

 XLUCKY ENGINEERING COMPANY LTD.

  Endereço : 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192646

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

 LEONG CHAN CHUN

  Endereço : 43 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192647

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192658

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

 CHAOYUN TRADING LIMITED

  Endereço : 掦 1

5 D

 Flat D, 5/F, Century Industr ial Bui lding, 1 Tsing 

Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192659

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

 CHAOYUN TRADING LIMITED

  Endereço : 掦 1

5 D

 Flat D, 5/F, Century Industr ial Bui lding, 1 Tsing 

Yeung Circuit, Tuen Mun, New Territories, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

理

行

料

覧

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192661

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192662

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192663

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192664

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192665

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192666

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192667

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192668

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192669

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192670

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192671

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 137

11 7 ( : 23674)

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192672

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

CC

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192673

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192674

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192675

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192676

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192677

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192678

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

17 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192679

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192680

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192686

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192687

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : 堃

 WONG KUN SHIU

  Endereço : Flt B-3 18/F, Hutchison Est 482, Cas-

tle Peak PD N T, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192688

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192691

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo, nomeadamente, hidratantes para o 

rosto, hidratantes para o corpo, tratamentos anti-enve-

lhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento 

para o corpo, nomeadamente, cremes, loções, géis, óle-

os, produtos de limpeza, sabonetes para o corpo, es-

foliantes, produtos hidratantes, produtos amaciadores 

da pele, emolientes da pele e produtos anti-rugas para 

os cuidados da pele; produtos cosméticos para trata-

mentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, 

produtos hidratantes, produtos amaciadores da pele, 

emolientes da pele e produtos anti-rugas para os cuida-

dos da pele do pescoço; produtos não medicinais para 

tratamento de estrias, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores da pele, emolientes 

da pele e produtos anti-rugas para os cuidados da pele 

para o tratamento de estrias; produtos não medicinais 

para tratamento da celulite, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores para a redução da 

celulite; produtos para branqueamento e / ou lumino-

sidade da pele, nomeadamente loções, cremes, geles, 

óleos, produtos de limpeza, produtos hidratantes, 

produtos amaciadores da pele para branqueamento e 

luminosidade da pele; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, sprays para os cabelos, loções 

para os cuidados dos cabelos, amaciadores para os ca-

belos e geles para os cabelos; sabões, nomeadamente, 

sabões anti-transpirantes, sabões para o corpo, sabões 

para o banho e sabões para as mãos; óleos essenciais, 

loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o ros-

to e para o corpo, produtos para a lavagem do corpo, 

champôs, produtos hidratantes para o corpo, água-de-

-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos não medicinais para os 

cuidados e higiene oral, nomeadamente, dentífricos, 

geles dentários, sprays orais, elixires orais e colutórios 

não medicinais para os cuidados orais e higiene oral; 

preparações não medicinais para branqueamento dos 

dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192692

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.
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  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-

dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192693

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192694

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo, nomeadamente, hidratantes para o 

rosto, hidratantes para o corpo, tratamentos anti-enve-

lhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento 

para o corpo, nomeadamente, cremes, loções, géis, óle-

os, produtos de limpeza, sabonetes para o corpo, es-

foliantes, produtos hidratantes, produtos amaciadores 

da pele, emolientes da pele e produtos anti-rugas para 

os cuidados da pele; produtos cosméticos para trata-

mentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, 

produtos hidratantes, produtos amaciadores da pele, 

emolientes da pele e produtos anti-rugas para os cuida-

dos da pele do pescoço; produtos não medicinais para 

tratamento de estrias, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores da pele, emolientes 

da pele e produtos anti-rugas para os cuidados da pele 

para o tratamento de estrias; produtos não medicinais 

para tratamento da celulite, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores para a redução da 

celulite; produtos para branqueamento e / ou lumino-

sidade da pele, nomeadamente loções, cremes, geles, 

óleos, produtos de limpeza, produtos hidratantes, 

produtos amaciadores da pele para branqueamento e 

luminosidade da pele; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, sprays para os cabelos, loções 

para os cuidados dos cabelos, amaciadores para os ca-

belos e geles para os cabelos; sabões, nomeadamente, 

sabões anti-transpirantes, sabões para o corpo, sabões 

para o banho e sabões para as mãos; óleos essenciais, 

loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o ros-

to e para o corpo, produtos para a lavagem do corpo, 

champôs, produtos hidratantes para o corpo, água-de-

-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos não medicinais para os 

cuidados e higiene oral, nomeadamente, dentífricos, 

geles dentários, sprays orais, elixires orais e colutórios 

não medicinais para os cuidados orais e higiene oral; 

preparações não medicinais para branqueamento dos 

dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192695

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-

dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192696

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192697

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo, nomeadamente, hidratantes para o 

rosto, hidratantes para o corpo, tratamentos anti-enve-

lhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento 

para o corpo, nomeadamente, cremes, loções, géis, óle-

os, produtos de limpeza, sabonetes para o corpo, es-

foliantes, produtos hidratantes, produtos amaciadores 

da pele, emolientes da pele e produtos anti-rugas para 

os cuidados da pele; produtos cosméticos para trata-

mentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, 

produtos hidratantes, produtos amaciadores da pele, 

emolientes da pele e produtos anti-rugas para os cuida-

dos da pele do pescoço; produtos não medicinais para 

tratamento de estrias, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores da pele, emolientes 

da pele e produtos anti-rugas para os cuidados da pele 

para o tratamento de estrias; produtos não medicinais 

para tratamento da celulite, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores para a redução da 

celulite; produtos para branqueamento e / ou lumino-

sidade da pele, nomeadamente loções, cremes, geles, 

óleos, produtos de limpeza, produtos hidratantes, 

produtos amaciadores da pele para branqueamento e 

luminosidade da pele; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, sprays para os cabelos, loções 

para os cuidados dos cabelos, amaciadores para os ca-

belos e geles para os cabelos; sabões, nomeadamente, 

sabões anti-transpirantes, sabões para o corpo, sabões 

para o banho e sabões para as mãos; óleos essenciais, 

loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o ros-

to e para o corpo, produtos para a lavagem do corpo, 

champôs, produtos hidratantes para o corpo, água-de-

-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos não medicinais para os 

cuidados e higiene oral, nomeadamente, dentífricos, 

geles dentários, sprays orais, elixires orais e colutórios 

não medicinais para os cuidados orais e higiene oral; 

preparações não medicinais para branqueamento dos 

dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192698

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-
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dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192699

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192700

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo, nomeadamente, hidratantes para o 

rosto, hidratantes para o corpo, tratamentos anti-enve-

lhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento 

para o corpo, nomeadamente, cremes, loções, géis, óle-

os, produtos de limpeza, sabonetes para o corpo, es-

foliantes, produtos hidratantes, produtos amaciadores 

da pele, emolientes da pele e produtos anti-rugas para 

os cuidados da pele; produtos cosméticos para trata-

mentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, 

produtos hidratantes, produtos amaciadores da pele, 

emolientes da pele e produtos anti-rugas para os cuida-

dos da pele do pescoço; produtos não medicinais para 

tratamento de estrias, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores da pele, emolientes 

da pele e produtos anti-rugas para os cuidados da pele 

para o tratamento de estrias; produtos não medicinais 

para tratamento da celulite, nomeadamente loções, 

cremes, geles, óleos, produtos de limpeza, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores para a redução da 

celulite; produtos para branqueamento e / ou lumino-

sidade da pele, nomeadamente loções, cremes, geles, 

óleos, produtos de limpeza, produtos hidratantes, 

produtos amaciadores da pele para branqueamento e 

luminosidade da pele; produtos para os cuidados dos 

cabelos, nomeadamente, sprays para os cabelos, loções 

para os cuidados dos cabelos, amaciadores para os ca-

belos e geles para os cabelos; sabões, nomeadamente, 

sabões anti-transpirantes, sabões para o corpo, sabões 

para o banho e sabões para as mãos; óleos essenciais, 

loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o ros-

to e para o corpo, produtos para a lavagem do corpo, 

champôs, produtos hidratantes para o corpo, água-de-

-colónia; água-de-perfume; perfumes; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos não medicinais para os 

cuidados e higiene oral, nomeadamente, dentífricos, 

geles dentários, sprays orais, elixires orais e colutórios 

não medicinais para os cuidados orais e higiene oral; 

preparações não medicinais para branqueamento dos 

dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192701

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-

dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192702

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192703

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas 

para os cuidados do corpo; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo, nomeadamente, hidratantes para o 

rosto, hidratantes para o corpo, tratamentos anti-enve-

lhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento 

para o corpo, nomeadamente, cremes, loções, géis, óle-

os, produtos de limpeza, sabonetes para o corpo, esfo-

liantes, produtos hidratantes, produtos amaciadores da 

pele, emolientes da pele e produtos anti-rugas para os 

cuidados da pele; produtos cosméticos para tratamentos 

tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, produtos 

hidratantes, produtos amaciadores da pele, emolientes 

da pele e produtos anti-rugas para os cuidados da pele 

do pescoço; produtos não medicinais para tratamento 

de estrias, nomeadamente loções, cremes, geles, óleos, 

produtos de limpeza, esfoliantes, produtos hidratan-

tes, produtos amaciadores da pele, emolientes da pele 

e produtos anti-rugas para os cuidados da pele para o 

tratamento de estrias; produtos não medicinais para 

tratamento da celulite, nomeadamente loções, cremes, 

geles, óleos, produtos de limpeza, produtos hidratantes, 

produtos amaciadores para a redução da celulite; pro-

dutos para branqueamento e / ou luminosidade da pele, 

nomeadamente loções, cremes, geles, óleos, produtos de 

limpeza, produtos hidratantes, produtos amaciadores 

da pele para branqueamento e luminosidade da pele; 

produtos para os cuidados dos cabelos, nomeadamente, 

sprays para os cabelos, loções para os cuidados dos ca-

belos, amaciadores para os cabelos e geles para os cabe-

los; sabões, nomeadamente, sabões anti-transpirantes, 

sabões para o corpo, sabões para o banho e sabões para 

as mãos; óleos essenciais, loções para os cabelos; den-

tífricos, cremes para o rosto e para o corpo, produtos 

para a lavagem do corpo, champôs, produtos hidratan-

tes para o corpo, água-de-colónia; água-de-perfume; 

perfumes; desodorizantes para uso pessoal; produtos 

não medicinais para os cuidados e higiene oral, nome-

adamente, dentífricos, geles dentários, sprays orais, eli-

xires orais e colutórios não medicinais para os cuidados 

orais e higiene oral; preparações não medicinais para 

branqueamento dos dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192704

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas retalhistas na área de 

cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, pro-

dutos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e pro-

dutos de beleza; serviços retalhistas em linha na área 

de cosméticos, produtos para os cuidados pessoais, 

produtos para os cuidados com a pele, rosto e corpo e 

produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192705

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44
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[511]  Serviços : Serviços de consultoria de beleza em 

relação à selecção e uso de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192706

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : 

 MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

  Endereço : 83

2501 2

 Room 2501, No. 83, Pazhou Avenue, Haizhu District, 

Guangzhou City, Guangdong Province, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192709

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Eu Yan Sang International Ltd

  Endereço : Eu Yan Sang Centre, 21 Tai Seng Drive, 

Singapore 535223

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos para limpar a pele; hidratan-

tes para o rosto e o corpo; preparações cosméticas e de 

higiene pessoal, não medicinais; dentífricos não medi-

cinais; perfumaria, óleos essenciais; preparações para 

branquear e outras substâncias para a lavagem; prepa-

rações para limpar, polir, desengordurar e raspar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192710

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Eu Yan Sang International Ltd

  Endereço : Eu Yan Sang Centre, 21 Tai Seng Drive, 

Singapore 535223

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Essência para uso oral (suplementos 

nutricionais); saqueta de infusões de ervas (medicinal); 

preparações para tratamento do eczema; preparações 

farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiéni-

cos para uso médico; alimentos e substâncias dietéticas 

de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para seres humanos e animais; 

emplastros; matérias para chumbar os dentes e para im-

pressões dentárias; desinfectantes; preparações para a 

destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192711

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 LAO KIN SENG

  Endereço : 97

5 I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192716

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 KAR SENG TRADING COMPANY LIMITED

  Endereço : 174 15 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192720

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Shanghai Jiamian Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 1156-3

 1156-3 Shangnan Road, Pudong New Area, Shanghai, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192721

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192722

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192729

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 42 46

8 H2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192730

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 42 46

8 H2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

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

[210]  N.º : N/192731

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192732

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

GP S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192733

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192734

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas de veículos motori-

zados, peças e acessórios para os mesmos; serviços de 

anúncios comerciais e publicidade, desenvolvimento 

de campanhas promocionais para empresas, serviços 

de marketing e de publicidade para concessionárias 

de automóveis; publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192735

[220]  Data de pedido : 2022/01/13



4170    9   2022  3  2 

[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 : 45

[511]  Serviços : Monitorização eletrónica remota para 

condutores via satélites de comunicações, sistema de 

posicionamento global (GPS) e de telecomunicações 

celulares, nomeadamente, a utilização dados de diag-

nóstico dos veículos para alertar serviços de emergên-

cia quando os sinais indicarem que os airbags estejam 

insuflados, ou quando os sinais indicarem que os veí-

culos tenham colidido; localização de veículos em caso 

de roubo; fornecimento de serviços jurídicos; serviços 

de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços pessoais e sociais prestados por terceiros 

destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192736

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas de veículos motori-

zados, peças e acessórios para os mesmos; serviços de 

anúncios comerciais e publicidade, desenvolvimento 

de campanhas promocionais para empresas, serviços 

de marketing e de publicidade para concessionárias 

de automóveis; publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192737

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[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 : 45

[511]  Serviços : Monitorização eletrónica remota para 

condutores via satélites de comunicações, sistema de 

posicionamento global (GPS) e de telecomunicações 

celulares, nomeadamente, a utilização dados de diag-

nóstico dos veículos para alertar serviços de emergên-

cia quando os sinais indicarem que os airbags estejam 

insuflados, ou quando os sinais indicarem que os veí-

culos tenham colidido; localização de veículos em caso 

de roubo; fornecimento de serviços jurídicos; serviços 

de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços pessoais e sociais prestados por terceiros 

destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192738

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas de veículos motori-

zados, peças e acessórios para os mesmos; serviços de 

anúncios comerciais e publicidade, desenvolvimento 

de campanhas promocionais para empresas, serviços 

de marketing e de publicidade para concessionárias 

de automóveis; publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192739

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)
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  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Monitorização eletrónica remota para 

condutores via satélites de comunicações, sistema de 

posicionamento global (GPS) e de telecomunicações 

celulares, nomeadamente, a utilização dados de diag-

nóstico dos veículos para alertar serviços de emergên-

cia quando os sinais indicarem que os airbags estejam 

insuflados, ou quando os sinais indicarem que os veí-

culos tenham colidido; localização de veículos em caso 

de roubo; fornecimento de serviços jurídicos; serviços 

de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; 

serviços pessoais e sociais prestados por terceiros 

destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192740

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192741

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192742

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192743

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 51-58 2 9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192744

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 51-58 2 9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192745

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 51-58 9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192746

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 51-58 9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192747

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192748

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavi l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware informático; periféricos 

adaptados para uso com computadores; software in-

formático; software informático de aplicação; software 

informático de aplicações para smartphones; aplica-

ções de software informático descarregáveis; aplicati-

vos descarregáveis para telefones inteligentes; aplica-

ções de software para comunicações móveis e telefonia 

móvel para transmissão de dados, som, imagens, mú-

sica, fotos, gráficos, conteúdos áudio e vídeo; software 

informático para a recolha, edição, organização, modi-

ficação, transmissão, carregamento, descarregamento, 

streaming, armazenamento e partilha de dados, som, 

imagens, música, fotos, gráficos, conteúdos áudio e 

vídeo; software informático e software de aplicações 

informáticas para a recolha, edição, organização, mo-

dificação, transmissão, streaming, carregamento, des-

carregamento, armazenamento e partilha de dados, 

som, imagens, música, fotos, gráficos, conteúdos áudio 

e vídeo; música digital descarregável da internet; gra-

vações de áudio, vídeo e conteúdos digitais descarre-

gáveis apresentando música; software informático para 

gestão de dados; software informático para encripta-

ção, armazenamento e recuperação de dados; software 

informático de comunicação de dados; gravações de 

áudio descarregáveis, gravações de vídeo, música, 

sons, imagens, textos, publicações, sinais, software 

informático, informação, dados e códigos providen-

ciados através de redes de telecomunicação, através 

da entrega online e através da internet e sítios da web; 

ficheiros de música descarregáveis; publicações eletró-

nicas descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192749

[220]  Data de pedido : 2022/01/13
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[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavi l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e serviços de publicidade; 

serviços de agências de publicidade; publicidade on-

line numa rede informática; preparação de anúncios 

publicitários para terceiros; difusão de anúncios publi-

citários; publicidade através de todos os meios de co-

municação públicos; aluguer de espaços publicitários; 

promoção de vendas para terceiros; assessoria no do-

mínio da gestão de negócios comerciais e de marketing; 

apresentação de produtos nos meios de comunicação, 

para fins de venda a retalho; disponibilização de um 

espaço de mercado online para compradores e vende-

dores de produtos e serviços; serviços retalhistas onli-

ne para música e filmes descarregáveis e pré-gravados; 

serviços retalhistas online referentes a música digital 

descarregável; vendas a grosso e a retalho de grava-

ções de sons e trabalhos musicais; provisão online 

de bases de dados comerciais pesquisáveis; provisão 

online de um directório comercial com informações 

pesquisáveis para a venda e compra de artigos e servi-

ços para terceiros; serviços de optimização de motores 

de busca; provisão e aluguer de espaço publicitário 

na internet; administração comercial; assistência em 

gestão comercial; serviços de assessoria e informações 

empresariais; assistência na direção de negócios co-

merciais; gestão administrativa de negócios de um pro-

vedor de serviços de aplicação de dados informáticos, 

música, imagens e quaisquer outros meios de comuni-

cação em formato electrónico; serviços de agências de 

informações comerciais; fornecimento de informações 

comerciais através de um website; sistematização, com-

pilação, actualização, administração e manutenção de 

dados em bases de dados informáticas; administração 

comercial relacionada com o licenciamento dos pro-

dutos e serviços de terceiros; prestação de serviços de 

estratégia de publicidade em linha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192750

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavi l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de envio de mensagens curtas 

SMS; serviços de envio de mensagens de aplicação; 

transmissão de informação sobre aplicações via In-

ternet; comunicação através de redes privadas vir-

tuais [VPN]; transmissão electrónica de imagens e 

fotografias através de uma rede informática mundial; 

transmissão de dados e serviços de telecomunicações; 

serviços de telecomunicações para fornecer acesso a 

dados, som ou imagens; transmissão de texto/fotogra-

fias/vídeo através de aplicações de telefones inteligen-

tes; transmissão de informação através de aplicações 

para smartphones; transmissão, difusão e receção de 

áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto e 

dados; transferência de dados através de serviços onli-

ne; serviços de partilha ponto-a-ponto (p2p) (serviços 

de transmissão eletrónica); disponibilização de fóruns 

e salas de conversa online; fornecimento de acesso a 

bases de dados e sites; transmissão de conteúdo mul-

timédia em fluxo por meio de redes eletrónicas e de 

comunicações; serviços de transmissão de ficheiros 

digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192751

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavi l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais; serviços de 

formação; apresentação de música; fornecimento de 
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publicações electrónicas online (não descarregáveis), 

através de dispositivos móveis; publicação multimédia 

de material impresso, livros, revistas, diários, jornais, 

boletins informativos, tutoriais, mapas, gráficos, foto-

grafias, vídeos, música e publicações electrónicas; pu-

blicação electrónica de informação numa vasta gama 

de tópicos online; entretenimento e informação sobre 

divertimento via Internet; serviços de entretenimento; 

organização e apresentação de espetáculos, compe-

tições, jogos, concertos e eventos de entretenimento; 

planeamento, organização, realização e alojamento 

de eventos sociais de entretenimento; serviços de pu-

blicação de música; serviços de produção de música; 

serviços de gravação de música; serviços de biblioteca 

musical; fornecimento de música digital não descar-

regável a partir de uma rede global de computadores; 

fornecimento de música (não descarregável) através 

da Internet; fornecimento de música em linha, não 

descarregável; fornecimento de gravações de áudio e 

vídeo em linha não descarregáveis, com música; pres-

tação de informação relacionada com música; apresen-

tação de espectáculos ao vivo; apresentação de vídeos 

de música através de dispositivos móveis online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192752

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavi l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Provisão de software de aplicativos 

através de sítios na web; hospedagem on-line de sítios 

na web para terceiros para compartilha de conteúdos 

on-line; hospedagem de plataformas na Internet; pro-

gramação de computadores; design de software; de-

senvolvimento, manutenção e actualização de software 

informático; armazenamento eletrónico de dados; 

software como serviço [SaaS]; computação em nuvem; 

fornecimento de um sítio Web para armazenamento 

eletrónico de fotografias digitais e vídeos; hospedagem 

de conteúdos digitais na Internet; hospedagem de con-

teúdo de entretenimento multimédia; hospedagem de 

aplicações multimédia e interactivas; hospedagem de 

websites; fornecimento de software como serviço para 

utilização em ligação com a transmissão, difusão, e 

descarregamento de música, vídeos, e conteúdo audio-

visual; fornecimento de uso temporário de software in-

formático, não descarregável, para transmissão, difu-

são, e descarregamento de música, vídeos, e conteúdo 

audiovisual; serviços de provedor de serviços de apli-

cação (ASP); fornecimento de uma plataforma para 

conteúdos gerados pelo utilizador; plataforma como 

serviço [PaaS] apresentando plataformas de software 

para transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais, 

conteúdos de vídeo e mensagens; fornecimento de ser-

viços de aplicação da Internet para comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192753

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavi l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Licenciamento de propriedade inte-

lectual; gestão de propriedade intelectual; serviços 

de concessão de licenças relacionados com edição de 

música; serviços de redes sociais; serviços de infor-

mações, assessoria e consultadoria relacionadas com 

todos os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192768

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 LEI TONG

  Endereço : 5 39 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192775

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

 Imperial Enterprises Holdings Limited

  Endereço : 603-609

A 12

 12/F, Block A, Kong Nam Industrial Building, 603-609 

Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192776

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

 Imperial Enterprises Holdings Limited

  Endereço : 603-609

A 12

 12/F, Block A, Kong Nam Industrial Building, 603-609 

Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., 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/192777

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

 Imperial Enterprises Holdings Limited

  Endereço : 603-609

A 12

 12/F, Block A, Kong Nam Industrial Building, 603-609 

Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192778

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

 Imperial Enterprises Holdings Limited

  Endereço : 603-609

A 12

 12/F, Block A, Kong Nam Industrial Building, 603-609 

Castle Peak Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : 

43

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192783

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

 MICROHOUSE HONG KONG LIMITED

  Endereço : 5-21

A 3 03

 Flat/Room 03, Block A, 3/F, Hi-Tech Industrial Cen-

tre, 5-21 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, 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/192790

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Spink and Son Limited

  Endereço : 69 Southampton Row, Bloomsbury, 

London, UK WC1B 4ET

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192791

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Spink and Son Limited

  Endereço : 69 Southampton Row, Bloomsbury, 

London, UK WC1B 4ET

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192792

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Spink and Son Limited

  Endereço : 69 Southampton Row, Bloomsbury, 

London, UK WC1B 4ET

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192793

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Spink and Son Limited

  Endereço : 69 Southampton Row, Bloomsbury, 

London, UK WC1B 4ET

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192794

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192795

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192796

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

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

Limited

  Endereço : 2 Alexandra Road Delta House #02-08 

Singapore 159919

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192797

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

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

Limited

  Endereço : 2 Alexandra Road Delta House #02-08 

Singapore 159919

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

料

料 料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192798

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

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

Limited

  Endereço : 2 Alexandra Road Delta House #02-08 

Singapore 159919

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192799

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

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

Limited

  Endereço : 2 Alexandra Road Delta House #02-08 

Singapore 159919

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

料

料 料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192802

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192803

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192804

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192805

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192808

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside Ecological Urban Area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos industriais; água 

acidulada para a recarga de baterias; soluções anti-

-espuma para baterias; sais para baterias galvânicas; 

líquidos para remover sulfatos de baterias.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192809

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside Ecological Urban Area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Baterias; caixas de baterias; carrega-

dores de baterias; baterias recarregáveis; baterias de 

ião de lítio; baterias eléctricas para veículos; software 

para o controlo dos sistemas de bateria; estações de 

carregamento para veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192810

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside Ecological Urban Area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho ou a gros-

so, publicidade, demonstração e apresentação dos pro-

dutos seguintes, produtos químicos industriais, água 

acidulada para a recarga de baterias, soluções soluções 

anti-espuma para baterias, sais para pilhas galvânicas, 

líquidos para remover sulfatos de baterias; baterias, 

caixas de baterias, carregadores de baterias, baterias 

recarregáveis, baterias de ião de lítio, baterias eléctri-

cas para veículos, software para o controlo dos siste-

mas de bateria, estações de carregamento para veícu-

los eléctricos, veículos terrestres, veículos eléctricos, 

automóveis, carro eléctricos, veículos todo-o-terreno, 

motores para veículos terrestres, partes estruturais e 

partes componentes de veículos terrestres.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192811

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside Ecological Urban Area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação, desmontagem, reparação e 

manutenção de baterias e de sistemas de bateria; repa-

ração e manutenção de veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192812

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Vingroup Joint Stock Company

  Endereço : No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes 

Riverside ecological urban area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Aluguer de baterias, de sistemas de ba-

teria (aluguer de fontes de energia).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192814

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tóquio, 

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes para ioga; carpetes, tapeçarias, 

tapetes e molduras de tapetes, linóleo e outros materiais 

para revestimento de pavimentos existentes; decorações 

de parede [murais], não de matérias têxteis.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192815

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tóquio, 

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Equipamento de exercício operado 

manualmente; jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

aparelhos de videojogos; artigos de ginástica e despor-

tivo; decorações para árvores de Natal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192816

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tóquio, 

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho ou por 

grosso de produtos desportivos, tapetes para ioga, cal-

çado, vestuário, sacos e bolsas, máquinas e aparelhos 

eléctricos; publicidade; gestão, organização e adminis-

tração comercial; funções administrativas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192817

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tóquio, 

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes para ioga; carpetes, tapeça-

rias, tapetes e molduras de tapetes, linóleo e outros 

materiais para revestimento de pavimentos existentes; 

decorações de parede [murais], não de matérias têx-

teis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192818

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tóquio, 

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Equipamento de exercício operado 

manualmente; jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

aparelhos de videojogos; artigos de ginástica e despor-

tivo; decorações para árvores de Natal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192819

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tóquio, 

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho ou por 

grosso de produtos desportivos, tapetes para ioga, cal-

çado, vestuário, sacos e bolsas, máquinas e aparelhos 

eléctricos; publicidade; gestão, organização e adminis-

tração comercial; funções administrativas.

[540]  Marca : 
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/173329 2022/02/10 2022/02/10 14

N/173330 2022/02/10 2022/02/10 26

N/173331 2022/02/10 2022/02/10 35

N/176899 2022/02/10 2022/02/10 GELESIS, INC. 05

N/176900 2022/02/10 2022/02/10 GELESIS, INC. 10

N/176901 2022/02/10 2022/02/10 GELESIS, INC. 05

N/176902 2022/02/10 2022/02/10 GELESIS, INC. 10

N/180519 2022/02/10 2022/02/10 UKG Inc. 42

N/180761 2022/02/10 2022/02/10 GN Hearing Care Corporation 10

N/181028 2022/02/10 2022/02/10 The Digital Candle Company, LLC 11

N/181977 2022/02/10 2022/02/10 OLIMPIA SPLENDID S.P.A. 11

N/182112 2022/02/10 2022/02/10 International Interior Images Pty Ltd 03

N/182592 2022/02/10 2022/02/10 Black Spade Assets Inc. 35

N/182593 2022/02/10 2022/02/10 Black Spade Assets Inc. 36

N/183182 2022/02/10 2022/02/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

09

N/183187 2022/02/10 2022/02/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

21

N/183197 2022/02/10 2022/02/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

09

N/183202 2022/02/10 2022/02/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

21

N/183235 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 42

N/183444 2022/02/10 2022/02/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 05

N/183896 2022/02/10 2022/02/10 HUIMEI INTERNATIONAL MACAU CO., LTD. 35

N/183897 2022/02/10 2022/02/10 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 12

N/183940 2022/02/10 2022/02/10 KK. Kikunoya 30

N/183942 2022/02/10 2022/02/10 KK. Kikunoya 30

N/184079 2022/02/10 2022/02/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/184084 2022/02/10 2022/02/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/184089 2022/02/10 2022/02/10 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/184110 2022/02/10 2022/02/10 Galaxy Entertainment Licensing Limited 42

N/184113 2022/02/10 2022/02/10 Galaxy Entertainment Licensing Limited 42

N/184124 2022/02/10 2022/02/10 Mylan Inc. 05

N/184157 2022/02/10 2022/02/10 Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 12

N/184209 2022/02/10 2022/02/10 ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA 03

N/184286 2022/02/10 2022/02/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 05

N/184289 2022/02/10 2022/02/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 05

N/184365 2022/02/10 2022/02/10

GRUPO ELIAS LIMITADA , em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

30

N/184366 2022/02/10 2022/02/10

GRUPO ELIAS LIMITADA , em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

30

N/184368 2022/02/10 2022/02/10

GRUPO ELIAS LIMITADA , em inglês THE ELIAS GROUP 

LIMITED

30

N/184716 2022/02/10 2022/02/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

09

N/184721 2022/02/10 2022/02/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

21

N/184763 2022/02/10 2022/02/10 RICH PRODUCTS CORPORATION 29

N/184765 2022/02/10 2022/02/10 Marks and Spencer (Jaeger) Limited 03

N/184766 2022/02/10 2022/02/10 Marks and Spencer (Jaeger) Limited 04

N/184767 2022/02/10 2022/02/10 Marks and Spencer (Jaeger) Limited 09

N/184768 2022/02/10 2022/02/10 Marks and Spencer (Jaeger) Limited 14

N/184770 2022/02/10 2022/02/10 Marks and Spencer (Jaeger) Limited 24

N/184772 2022/02/10 2022/02/10 Marks and Spencer (Jaeger) Limited 35

N/184812 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 41

N/184820 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 41

N/184826 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 41

N/184832 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 41

N/184836 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 41

N/184839 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 41

N/184971 2022/02/10 2022/02/10 Galderma Holding S.A. 05

N/184972 2022/02/10 2022/02/10 Galderma Holding S.A. 10

N/184975 2022/02/10 2022/02/10 42

N/185083 2022/02/10 2022/02/10 Space Exploration Technologies Corp. 38

N/185084 2022/02/10 2022/02/10 Space Exploration Technologies Corp. 42

N/185172 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 01

N/185173 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 05

N/185174 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 09

N/185175 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 10
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N/185176 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 42

N/185177 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 44

N/185178 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 01

N/185179 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 05

N/185180 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 09

N/185181 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 10

N/185182 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 42

N/185183 2022/02/10 2022/02/10 Seer, Inc. 44

N/185195 2022/02/10 2022/02/10 INVENTIO AG 07

N/185268 2022/02/10 2022/02/10 BRIDGESTONE CORPORATION 12

N/185443 2022/02/10 2022/02/10 35

N/185444 2022/02/10 2022/02/10 43

N/185494 2022/02/10 2022/02/10

miHoYo Co., Ltd.

20

N/185495 2022/02/10 2022/02/10

miHoYo Co., Ltd.

28

N/185502 2022/02/10 2022/02/10

miHoYo Co., Ltd.

20

N/185503 2022/02/10 2022/02/10

miHoYo Co., Ltd.

28

N/185508 2022/02/10 2022/02/10 Monster Energy Company 32

N/185509 2022/02/10 2022/02/10 Monster Energy Company 32

N/185714 2022/02/10 2022/02/10 COSTA CROCIERE S.P.A. 16

N/185718 2022/02/10 2022/02/10 COSTA CROCIERE S.P.A. 16

N/185741 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/185879 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

30

N/185880 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

28

N/185881 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

26

N/185882 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

25

N/185883 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

24
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N/185884 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

21

N/185885 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

20

N/185886 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

18

N/185887 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

16

N/185888 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

14

N/185889 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/185890 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

08

N/185891 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

03

N/185899 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 09

N/185915 2022/02/10 2022/02/10 Bioverativ Therapeutics Inc. 05

N/185935 2022/02/10 2022/02/10 Bioverativ Therapeutics Inc. 05

N/185936 2022/02/10 2022/02/10 Bioverativ Therapeutics Inc. 05

N/185937 2022/02/10 2022/02/10 Bioverativ Therapeutics Inc. 05

N/186040 2022/02/10 2022/02/10

Dedy Gunawan

20

N/186041 2022/02/10 2022/02/10

Dedy Gunawan

24

N/186042 2022/02/10 2022/02/10

Dedy Gunawan

20

N/186043 2022/02/10 2022/02/10

Dedy Gunawan

24

N/186085 2022/02/10 2022/02/10 11

N/186088 2022/02/10 2022/02/10 11

N/186102 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 38

N/186103 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 41

N/186157 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 09

N/186209 2022/02/10 2022/02/10 Tremco Incorporated 01

N/186210 2022/02/10 2022/02/10 Tremco Incorporated 17
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N/186211 2022/02/10 2022/02/10 Tremco Incorporated 19

N/186213 2022/02/10 2022/02/10 Vitality Group International, Inc. 36

N/186263 2022/02/10 2022/02/10 03

N/186264 2022/02/10 2022/02/10 04

N/186265 2022/02/10 2022/02/10 05

N/186266 2022/02/10 2022/02/10 08

N/186267 2022/02/10 2022/02/10 09

N/186268 2022/02/10 2022/02/10 10

N/186269 2022/02/10 2022/02/10 14

N/186270 2022/02/10 2022/02/10 18

N/186271 2022/02/10 2022/02/10 21

N/186272 2022/02/10 2022/02/10 25

N/186273 2022/02/10 2022/02/10 32

N/186274 2022/02/10 2022/02/10 35

N/186275 2022/02/10 2022/02/10 36

N/186276 2022/02/10 2022/02/10 41

N/186277 2022/02/10 2022/02/10 42

N/186278 2022/02/10 2022/02/10 44

N/186310 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 09

N/186317 2022/02/10 2022/02/10 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/186338 2022/02/10 2022/02/10 33

N/186358 2022/02/10 2022/02/10

MQL HEALTH MANAGEMENT (HK) INT’L HOLDINGS 

LIMITED

05

N/186366 2022/02/10 2022/02/10 RIMOWA GmbH 18

N/186482 2022/02/10 2022/02/10 Trib3 International Limited  41

N/186578 2022/02/10 2022/02/10 Fenty Skin LLC 03

N/186618 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/186619 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

35

N/186621 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

42

N/186622 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/186623 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

35
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N/186625 2022/02/10 2022/02/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

42

N/186674 2022/02/10 2022/02/10 10

N/186688 2022/02/10 2022/02/10 Sunstar Suisse SA 05

N/186689 2022/02/10 2022/02/10 Sunstar Suisse SA 10

N/186698 2022/02/10 2022/02/10 30

N/186701 2022/02/10 2022/02/10 C H U GA I S E I YA K U K A BU S H I K I K A I S H A ( C h u g a i 

Pharmaceutical Co., Ltd.)

05

N/186702 2022/02/10 2022/02/10 10

N/186737 2022/02/10 2022/02/10 05

N/186755 2022/02/10 2022/02/10

Beijing Yongan Shida Science and Technology Trading Co., Ltd.

37

N/186758 2022/02/10 2022/02/10

BAFANG YUNJI (SAMOA) INTERNATIONAL CO., LTD

29

N/186760 2022/02/10 2022/02/10

BAFANG YUNJI (SAMOA) INTERNATIONAL CO., LTD

32

N/186761 2022/02/10 2022/02/10

BAFANG YUNJI (SAMOA) INTERNATIONAL CO., LTD

43

N/186762 2022/02/10 2022/02/10 Monster Energy Company 32

N/186764 2022/02/10 2022/02/10 05

N/186765 2022/02/10 2022/02/10 29

N/186766 2022/02/10 2022/02/10 30

N/186767 2022/02/10 2022/02/10 35

N/186773 2022/02/10 2022/02/10 Mazda Motor Corporation 10

N/186782 2022/02/10 2022/02/10 Six Continents Limited 35

N/186783 2022/02/10 2022/02/10 Six Continents Limited 43

N/186795 2022/02/10 2022/02/10 Sunny Fields Enterprise Limited 05

N/186801 2022/02/10 2022/02/10

Manda Fermentation Co., Ltd.

05

N/186904 2022/02/10 2022/02/10 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 07

N/186905 2022/02/10 2022/02/10 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 09

N/186906 2022/02/10 2022/02/10 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 11

N/186907 2022/02/10 2022/02/10 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 35

N/186908 2022/02/10 2022/02/10 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 07

N/186910 2022/02/10 2022/02/10 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 09

N/186911 2022/02/10 2022/02/10 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 10

N/186912 2022/02/10 2022/02/10 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 11

N/186913 2022/02/10 2022/02/10 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 21

N/186914 2022/02/10 2022/02/10 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 35

N/186915 2022/02/10 2022/02/10 03

N/186917 2022/02/10 2022/02/10 Glaxo Group Limited 05
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N/186918 2022/02/10 2022/02/10 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC 05

N/186919 2022/02/10 2022/02/10 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC 30

N/186920 2022/02/10 2022/02/10 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC 05

N/186922 2022/02/10 2022/02/10 Alacer Corporation 05

N/186923 2022/02/10 2022/02/10 Alacer Corporation 05

N/186924 2022/02/10 2022/02/10 Ferrosan ApS 05

N/186926 2022/02/10 2022/02/10 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC 05

N/186927 2022/02/10 2022/02/10 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC 05

N/186930 2022/02/10 2022/02/10 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC 05

N/186950 2022/02/10 2022/02/10 Glaxo Group Limited 05

N/186990 2022/02/10 2022/02/10

Hangzhou Bosie Clothing Co., Ltd

25

N/186991 2022/02/10 2022/02/10

Hangzhou Bosie Clothing Co., Ltd

25

N/186992 2022/02/10 2022/02/10

Hangzhou Bosie Clothing Co., Ltd

25

N/187072 2022/02/10 2022/02/10

PALOÏSE SAS

35

N/187074 2022/02/10 2022/02/10

PALOÏSE SAS

03

N/187075 2022/02/10 2022/02/10

PALOÏSE SAS

18

N/187076 2022/02/10 2022/02/10

PALOÏSE SAS

25

N/187078 2022/02/10 2022/02/10 PROTEIN SCIENCES CORPORATION 05

N/187126 2022/02/10 2022/02/10 Cambridge Associates, LLC 09

N/187127 2022/02/10 2022/02/10 Cambridge Associates, LLC 36

N/187128 2022/02/10 2022/02/10 Cambridge Associates, LLC 41

N/187129 2022/02/10 2022/02/10 Cambridge Associates, LLC 42

N/187175 2022/02/10 2022/02/10 International Business Machines Corporation 09

N/187176 2022/02/10 2022/02/10 International Business Machines Corporation 35

N/187178 2022/02/10 2022/02/10 International Business Machines Corporation 38

N/187179 2022/02/10 2022/02/10 International Business Machines Corporation 41

N/187180 2022/02/10 2022/02/10 International Business Machines Corporation 42

N/187185 2022/02/10 2022/02/10 41

N/187186 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187187 2022/02/10 2022/02/10 41

N/187191 2022/02/10 2022/02/10 31

N/187205 2022/02/10 2022/02/10 Jungfraubahnen Management AG 03

N/187220 2022/02/10 2022/02/10 Aston Martin Lagonda Limited 35

N/187234 2022/02/10 2022/02/10 Aston Martin Lagonda Limited 35
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N/187258 2022/02/10 2022/02/10 Champagne Billecart-Salmon 33

N/187261 2022/02/10 2022/02/10

Hung Win Trading Company Limited

05

N/187263 2022/02/10 2022/02/10

Hung Win Trading Company Limited

05

N/187267 2022/02/10 2022/02/10

Hung Win Trading Company Limited

05

N/187268 2022/02/10 2022/02/10

Hung Win Trading Company Limited

35

N/187287 2022/02/10 2022/02/10 05

N/187288 2022/02/10 2022/02/10 35

N/187289 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187292 2022/02/10 2022/02/10 35

N/187293 2022/02/10 2022/02/10 41

N/187295 2022/02/10 2022/02/10

BIOELEVEN CO., LTD.

05

N/187315 2022/02/10 2022/02/10

BDH RICE MERCHANT LIMITED

30

N/187339 2022/02/10 2022/02/10 BIMEDA AMEA Limited 05

N/187340 2022/02/10 2022/02/10 CATARINA ISABEL ABREU GONCALVES 25

N/187341 2022/02/10 2022/02/10 CATARINA ISABEL ABREU GONCALVES 35

N/187344 2022/02/10 2022/02/10 GIANNI VERSACE S.R.L. 03

N/187345 2022/02/10 2022/02/10 GIANNI VERSACE S.R.L. 09

N/187346 2022/02/10 2022/02/10 GIANNI VERSACE S.R.L. 14

N/187348 2022/02/10 2022/02/10 GIANNI VERSACE S.R.L. 25

N/187355 2022/02/10 2022/02/10

LENG CARMEN

25

N/187362 2022/02/10 2022/02/10 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA LIMITED

35

N/187363 2022/02/10 2022/02/10 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA LIMITED

38

N/187364 2022/02/10 2022/02/10 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA LIMITED

41

N/187365 2022/02/10 2022/02/10 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA LIMITED

35

N/187366 2022/02/10 2022/02/10 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA LIMITED

38

N/187367 2022/02/10 2022/02/10 RUCA

RUCA LIMITADA, RUCA LIMITED

41

N/187368 2022/02/10 2022/02/10 07

N/187370 2022/02/10 2022/02/10 16

N/187371 2022/02/10 2022/02/10 21
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N/187372 2022/02/10 2022/02/10 32

N/187373 2022/02/10 2022/02/10 33

N/187374 2022/02/10 2022/02/10 35

N/187375 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187385 2022/02/10 2022/02/10 24

N/187386 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187398 2022/02/10 2022/02/10

Shandong Xinrun Real Estate Co., Ltd.

43

N/187402 2022/02/10 2022/02/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/187403 2022/02/10 2022/02/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/187408 2022/02/10 2022/02/10 35

N/187409 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187410 2022/02/10 2022/02/10 35

N/187411 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187412 2022/02/10 2022/02/10 09

N/187413 2022/02/10 2022/02/10 12

N/187414 2022/02/10 2022/02/10 Stafford-Miller (Ireland) Limited 03

N/187416 2022/02/10 2022/02/10 Stafford-Miller (Ireland) Limited 03

N/187418 2022/02/10 2022/02/10 Stafford-Miller (Ireland) Limited 03

N/187420 2022/02/10 2022/02/10 GSK Consumer Healthcare SARL 03

N/187422 2022/02/10 2022/02/10 30

N/187423 2022/02/10 2022/02/10 J W Anderson Limited 16

N/187425 2022/02/10 2022/02/10 J W Anderson Limited 25

N/187433 2022/02/10 2022/02/10 J W Anderson Limited 16

N/187435 2022/02/10 2022/02/10 J W Anderson Limited 25

N/187437 2022/02/10 2022/02/10 NANOLAYR LIMITED 24

N/187438 2022/02/10 2022/02/10 NANOLAYR LIMITED 09

N/187439 2022/02/10 2022/02/10 NANOLAYR LIMITED 10

N/187440 2022/02/10 2022/02/10 NANOLAYR LIMITED 24

N/187444 2022/02/10 2022/02/10 41

N/187445 2022/02/10 2022/02/10

SU FONG INTERNACIONAL COMÉRCIO COMPANHIA 

LIMITADA

35

N/187446 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187447 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187448 2022/02/10 2022/02/10

LAO WAN LI

44

N/187450 2022/02/10 2022/02/10

SWEDISH TRADING COMPANY LIMITED

11
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N/187451 2022/02/10 2022/02/10

SWEDISH TRADING COMPANY LIMITED

11

N/187452 2022/02/10 2022/02/10 Buzzballz, LLC 33

N/187453 2022/02/10 2022/02/10 HIBIYA-KADAN FLORAL CO., LTD. 03

N/187454 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

09

N/187455 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

35

N/187456 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

36

N/187457 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

38

N/187458 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

41

N/187459 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

42

N/187460 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

09

N/187461 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

36

N/187462 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

42

N/187463 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

09

N/187464 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

28

N/187465 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

35

N/187466 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

36

N/187467 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

42

N/187468 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

09

N/187469 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

35

N/187516 2022/02/10 2022/02/10

Shenzhen Vstarcam Technology CO., Ltd

09

N/187519 2022/02/10 2022/02/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/187520 2022/02/10 2022/02/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/187532 2022/02/10 2022/02/10 41

N/187569 2022/02/10 2022/02/10 MOYNAT PARIS SAS 18

N/187570 2022/02/10 2022/02/10 UMG Recordings, Inc. 43
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N/187598 2022/02/10 2022/02/10 SUNSTAR SA 03

N/187599 2022/02/10 2022/02/10 SUNSTAR SA 21

N/187619 2022/02/10 2022/02/10

Beijing Tianying Jiuzhou Network Technology Co., Ltd.

09

N/187620 2022/02/10 2022/02/10

Beijing Tianying Jiuzhou Network Technology Co., Ltd.

35

N/187621 2022/02/10 2022/02/10

Beijing Tianying Jiuzhou Network Technology Co., Ltd.

41

N/187635 2022/02/10 2022/02/10 KYB Corporation 12

N/187636 2022/02/10 2022/02/10 KYB Corporation 12

N/187665 2022/02/10 2022/02/10 DFI International Brands Limited 05

N/187697 2022/02/10 2022/02/10 HARMONT & BLAINE S.P.A. 18

N/187698 2022/02/10 2022/02/10 HARMONT & BLAINE S.P.A. 25

N/187699 2022/02/10 2022/02/10 HARMONT & BLAINE S.P.A 35

N/187700 2022/02/10 2022/02/10 CHANEL 28

N/187701 2022/02/10 2022/02/10 CORNING INCORPORATED 21

N/187716 2022/02/10 2022/02/10 35

N/187717 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187719 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 35

N/187720 2022/02/10 2022/02/10 Apple Inc. 41

N/187728 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 09

N/187729 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/187730 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/187731 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/187732 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/187733 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 42

N/187734 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/187735 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 09

N/187736 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/187737 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/187738 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/187739 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/187740 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 42

N/187741 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/187742 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 09

N/187743 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/187744 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/187745 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/187746 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/187747 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 42
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N/187748 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/187749 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 09

N/187750 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/187751 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 36

N/187752 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/187753 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 42

N/187754 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/187755 2022/02/10 2022/02/10 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/187772 2022/02/10 2022/02/10 OPPO

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD. 

09

N/187792 2022/02/10 2022/02/10 FEDERICO VILLARREAL GOMEZ

RODRIGO RODRIGUEZ MARIN

ALBERTO VILLARREAL GOMEZ

RENE FRANCISCO HAMDAN CALDERON

JESUS RAUL VILLARREAL GOMEZ

RAFAEL LORENZO HERNANDEZ DOMINGUEZ

33

N/187794 2022/02/10 2022/02/10 The Net-a-Porter Group Limited 35

N/187797 2022/02/10 2022/02/10   35

N/187798 2022/02/10 2022/02/10   43

N/187803 2022/02/10 2022/02/10 Mojca Celin 25

N/187804 2022/02/10 2022/02/10 Mojca Celin 35

N/187837 2022/02/10 2022/02/10

HO SOI HENG

44

N/187839 2022/02/10 2022/02/10 ( ) 09

N/187846 2022/02/10 2022/02/10 Ana Sofia Pereira Coutinho Basto da Silva 14

N/187847 2022/02/10 2022/02/10

LEONG WAI FONG

43

N/187848 2022/02/10 2022/02/10

LEONG WAI FONG

43

N/187849 2022/02/10 2022/02/10

WONG CHI HIM

43

N/187850 2022/02/10 2022/02/10

WONG CHI HIM 

43

N/187851 2022/02/10 2022/02/10 29

N/187852 2022/02/10 2022/02/10 30

N/187853 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187854 2022/02/10 2022/02/10 29

N/187855 2022/02/10 2022/02/10 30

N/187856 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187857 2022/02/10 2022/02/10

DELFONE INTELLIGENT HOME CO., LTD

11



N.º 9 — 2-3-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4193

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/187858 2022/02/10 2022/02/10

DELFONE INTELLIGENT HOME CO., LTD

19

N/187859 2022/02/10 2022/02/10

DELFONE INTELLIGENT HOME CO., LTD

20

N/187861 2022/02/10 2022/02/10

Uni-President Enterprises Corp.

05

N/187862 2022/02/10 2022/02/10

Uni-President Enterprises Corp.

10

N/187863 2022/02/10 2022/02/10

Uni-President Enterprises Corp.

05

N/187864 2022/02/10 2022/02/10

Uni-President Enterprises Corp.

10

N/187865 2022/02/10 2022/02/10 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 09

N/187866 2022/02/10 2022/02/10 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 36

N/187867 2022/02/10 2022/02/10 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 42

N/187868 2022/02/10 2022/02/10 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 09

N/187869 2022/02/10 2022/02/10 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 36

N/187870 2022/02/10 2022/02/10 BANCO LUSO INTERNACIONAL, S.A. 42

N/187871 2022/02/10 2022/02/10 International Facility Management Association 35

N/187872 2022/02/10 2022/02/10 International Facility Management Association 36

N/187873 2022/02/10 2022/02/10 International Facility Management Association 41

N/187882 2022/02/10 2022/02/10 03

N/187883 2022/02/10 2022/02/10 05

N/187884 2022/02/10 2022/02/10 35

N/187885 2022/02/10 2022/02/10 44

N/187886 2022/02/10 2022/02/10 30

N/187888 2022/02/10 2022/02/10

Chongqing Pangzi Tianjiao Rongxing Food Co., Ltd.

43

N/187889 2022/02/10 2022/02/10

Uni-President Enterprises Corp.

32

N/187896 2022/02/10 2022/02/10

Uni-President Enterprises Corp.

32

N/187897 2022/02/10 2022/02/10 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 29

N/187898 2022/02/10 2022/02/10 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 30

N/187900 2022/02/10 2022/02/10

Uni-President Enterprises Corp.

32

N/187901 2022/02/10 2022/02/10

Uni-President Enterprises Corp.

32

N/187907 2022/02/10 2022/02/10 03

N/187908 2022/02/10 2022/02/10 05

N/187909 2022/02/10 2022/02/10 10

N/187910 2022/02/10 2022/02/10 35
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N/187911 2022/02/10 2022/02/10 44

N/187912 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187913 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187915 2022/02/10 2022/02/10 09

N/187918 2022/02/10 2022/02/10 35

N/187919 2022/02/10 2022/02/10 43

N/187925 2022/02/10 2022/02/10 09

N/187926 2022/02/10 2022/02/10 05

N/187927 2022/02/10 2022/02/10

ZIVON COSMETIC CO., LTD.

03

N/187928 2022/02/10 2022/02/10

ZIVON COSMETIC CO., LTD.

05

N/187929 2022/02/10 2022/02/10

ZIVON COSMETIC CO., LTD.

11

N/187930 2022/02/10 2022/02/10 Clear Score Technology Limited 35

N/187931 2022/02/10 2022/02/10 Clear Score Technology Limited 36

N/187932 2022/02/10 2022/02/10 Clear Score Technology Limited 45

N/187942 2022/02/10 2022/02/10 MYR GmbH 05

N/187943 2022/02/10 2022/02/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 09

N/187944 2022/02/10 2022/02/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 14

N/187945 2022/02/10 2022/02/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 18

N/187946 2022/02/10 2022/02/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 25

N/187947 2022/02/10 2022/02/10

TIGERBONE GRUPO LIMITADA

33

N/187948 2022/02/10 2022/02/10 Spindrift Beverage Co., Inc. 33

N/187949 2022/02/10 2022/02/10 Spindrift Beverage Co., Inc. 32

N/187952 2022/02/10 2022/02/10 30

N/187953 2022/02/10 2022/02/10 Buzzballz, LLC 32

N/187955 2022/02/10 2022/02/10 07

N/187956 2022/02/10 2022/02/10 09

N/187957 2022/02/10 2022/02/10 07

N/187958 2022/02/10 2022/02/10 09

N/187962 2022/02/10 2022/02/10 Cambridge Associates, LLC 09

N/187963 2022/02/10 2022/02/10 Cambridge Associates, LLC 36

N/187964 2022/02/10 2022/02/10 Cambridge Associates, LLC 41

N/187965 2022/02/10 2022/02/10 Cambridge Associates, LLC 42

N/187966 2022/02/10 2022/02/10 05

N/187969 2022/02/10 2022/02/10 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/187978 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 09

N/187979 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 35

N/187980 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 38
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N/187981 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 41

N/187982 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 42

N/187983 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 45

N/187986 2022/02/10 2022/02/10

HUANG ZHENHUI

43

N/187998 2022/02/10 2022/02/10

SUN WEIXIONG

12

N/187999 2022/02/10 2022/02/10

SUN WEIXIONG

12

N/188028 2022/02/10 2022/02/10

Shanghai Zhiwei Education Technology Co., Ltd.

41

N/188029 2022/02/10 2022/02/10 29

N/188030 2022/02/10 2022/02/10 30

N/188031 2022/02/10 2022/02/10 43

N/188041 2022/02/10 2022/02/10

Amber AI Limited

09

N/188042 2022/02/10 2022/02/10

Amber AI Limited

35

N/188043 2022/02/10 2022/02/10

Amber AI Limited

36

N/188044 2022/02/10 2022/02/10

Amber AI Limited

09

N/188045 2022/02/10 2022/02/10

Amber AI Limited

28

N/188046 2022/02/10 2022/02/10

Amber AI Limited

36

N/188047 2022/02/10 2022/02/10

Amber AI Limited

41

N/188048 2022/02/10 2022/02/10

Amber AI Limited

42

N/188049 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 03

N/188050 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 09

N/188051 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 14

N/188052 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 18

N/188053 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 25

N/188054 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 30

N/188055 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 03

N/188056 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 09

N/188057 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 14

N/188058 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 18

N/188059 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 25

N/188060 2022/02/10 2022/02/10 M FAST (HONG KONG) LIMITED 30
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N/188064 2022/02/10 2022/02/10 Barry Callebaut AG 30

N/188074 2022/02/10 2022/02/10 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 32

N/188075 2022/02/10 2022/02/10

Wu Hongji

30

N/188076 2022/02/10 2022/02/10 09

N/188093 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188094 2022/02/10 2022/02/10 41

N/188095 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188096 2022/02/10 2022/02/10 41

N/188121 2022/02/10 2022/02/10 THE CENTRAL UNION OF AGRICULTURAL 

COOPERATIVES

29

N/188123 2022/02/10 2022/02/10 THE CENTRAL UNION OF AGRICULTURAL 

COOPERATIVES

31

N/188124 2022/02/10 2022/02/10 THE CENTRAL UNION OF AGRICULTURAL 

COOPERATIVES

32

N/188125 2022/02/10 2022/02/10 THE CENTRAL UNION OF AGRICULTURAL 

COOPERATIVES

33

N/188126 2022/02/10 2022/02/10 THE CENTRAL UNION OF AGRICULTURAL 

COOPERATIVES

35

N/188127 2022/02/10 2022/02/10 THE CENTRAL UNION OF AGRICULTURAL 

COOPERATIVES

43

N/188139 2022/02/10 2022/02/10

Ningbo Caitang Cosmetics Co., LTD

03

N/188140 2022/02/10 2022/02/10

Ningbo Caitang Cosmetics Co., LTD

21

N/188232 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 09

N/188233 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 16

N/188234 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 18

N/188235 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 20

N/188236 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 21

N/188237 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 24

N/188238 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 25

N/188239 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 26

N/188240 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 28

N/188241 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 30

N/188242 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 35

N/188243 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 39

N/188244 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 40

N/188245 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 41

N/188247 2022/02/10 2022/02/10 FAST RETAILING CO., LTD. 45

N/188248 2022/02/10 2022/02/10

MACAU IENG NAM LIMITED

41
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N/188249 2022/02/10 2022/02/10 Takeda Pharmaceutical Company Limited 09

N/188250 2022/02/10 2022/02/10 ROUTIN 30

N/188251 2022/02/10 2022/02/10 ROUTIN 32

N/188254 2022/02/10 2022/02/10 16

N/188255 2022/02/10 2022/02/10 17

N/188256 2022/02/10 2022/02/10 29

N/188257 2022/02/10 2022/02/10 30

N/188258 2022/02/10 2022/02/10 32

N/188259 2022/02/10 2022/02/10 39

N/188260 2022/02/10 2022/02/10 43

N/188264 2022/02/10 2022/02/10 AIA Company Limited 36

N/188265 2022/02/10 2022/02/10 AIA Company Limited 41

N/188267 2022/02/10 2022/02/10 AIA Company Limited 36

N/188268 2022/02/10 2022/02/10 AIA Company Limited 41

N/188269 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 09

N/188270 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 35

N/188271 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 38

N/188272 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 41

N/188273 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 42

N/188274 2022/02/10 2022/02/10 Lemon Inc. 45

N/188276 2022/02/10 2022/02/10 Netflix, Inc. 41

N/188282 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188284 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188286 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188288 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188290 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188292 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188294 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188295 2022/02/10 2022/02/10 05

N/188296 2022/02/10 2022/02/10 05

N/188297 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188298 2022/02/10 2022/02/10 18

N/188299 2022/02/10 2022/02/10 25

N/188309 2022/02/10 2022/02/10 29

N/188310 2022/02/10 2022/02/10 30

N/188311 2022/02/10 2022/02/10 The Net-a-Porter Group Limited 03

N/188312 2022/02/10 2022/02/10 The Net-a-Porter Group Limited 04

N/188313 2022/02/10 2022/02/10 The Net-a-Porter Group Limited 14

N/188315 2022/02/10 2022/02/10 The Net-a-Porter Group Limited 20

N/188317 2022/02/10 2022/02/10 The Net-a-Porter Group Limited 24
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N/188318 2022/02/10 2022/02/10 The Net-a-Porter Group Limited 25

N/188319 2022/02/10 2022/02/10 The Net-a-Porter Group Limited 35

N/188320 2022/02/10 2022/02/10 The Net-a-Porter Group Limited 41

N/188330 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188332 2022/02/10 2022/02/10 16

N/188333 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188335 2022/02/10 2022/02/10 16

N/188336 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188337 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188338 2022/02/10 2022/02/10

CHINESE PHARMACEUTICALS (HK) CO., LIMITED

05

N/188340 2022/02/10 2022/02/10

CHEN SHAOJUN

18

N/188341 2022/02/10 2022/02/10

CHEN SHAOJUN

25

N/188342 2022/02/10 2022/02/10

CHEN SHAOJUN

18

N/188343 2022/02/10 2022/02/10

CHEN SHAOJUN

25

N/188362 2022/02/10 2022/02/10 09

N/188363 2022/02/10 2022/02/10 28

N/188365 2022/02/10 2022/02/10 42

N/188370 2022/02/10 2022/02/10 07

N/188371 2022/02/10 2022/02/10 09

N/188372 2022/02/10 2022/02/10 11

N/188373 2022/02/10 2022/02/10 20

N/188374 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188375 2022/02/10 2022/02/10 37

N/188376 2022/02/10 2022/02/10 42

N/188378 2022/02/10 2022/02/10 29

N/188379 2022/02/10 2022/02/10 29

N/188380 2022/02/10 2022/02/10 30

N/188381 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188389 2022/02/10 2022/02/10 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/188390 2022/02/10 2022/02/10 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/188394 2022/02/10 2022/02/10

Little Stardust Limited

03

N/188398 2022/02/10 2022/02/10 37

N/188399 2022/02/10 2022/02/10 Hong Kong Wine Divine Enterprise Limited 33

N/188400 2022/02/10 2022/02/10 Hong Kong Wine Divine Enterprise Limited 33

N/188407 2022/02/10 2022/02/10 03
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N/188408 2022/02/10 2022/02/10 05

N/188409 2022/02/10 2022/02/10 35

N/188410 2022/02/10 2022/02/10 19

N/188411 2022/02/10 2022/02/10 42

N/188412 2022/02/10 2022/02/10 19

N/188413 2022/02/10 2022/02/10

Beijing Wonz Technology Co., Ltd.

09

N/188414 2022/02/10 2022/02/10

Beijing Wonz Technology Co., Ltd.

11

N/188415 2022/02/10 2022/02/10

Beijing Wonz Technology Co., Ltd.

34

N/188416 2022/02/10 2022/02/10 POLA CHEMICAL INDUSTRIES, INC. 01

N/188417 2022/02/10 2022/02/10 POLA CHEMICAL INDUSTRIES, INC. 03

N/188418 2022/02/10 2022/02/10 Ferrari S.p.A. 12

N/188419 2022/02/10 2022/02/10 Ferrari S.p.A. 12

N/188428 2022/02/10 2022/02/10 19

N/188433 2022/02/10 2022/02/10 19

N/188446 2022/02/10 2022/02/10

CHEONG IOK IENG 

43

N/188447 2022/02/10 2022/02/10 30

N/188451 2022/02/10 2022/02/10

KUAN SIN I 

30

N/188452 2022/02/10 2022/02/10 NANOLAYR LIMITED 03

N/188453 2022/02/10 2022/02/10 16

N/188454 2022/02/10 2022/02/10 17

N/188455 2022/02/10 2022/02/10 29

N/188456 2022/02/10 2022/02/10 30

N/188457 2022/02/10 2022/02/10 32

N/188458 2022/02/10 2022/02/10 39

N/188459 2022/02/10 2022/02/10 43

N/188523 2022/02/10 2022/02/10 05

N/188524 2022/02/10 2022/02/10 30

N/188563 2022/02/10 2022/02/10

Viela Bio, Inc.

05

N/188564 2022/02/10 2022/02/10

Viela Bio, Inc.

44

N/188602 2022/02/10 2022/02/10

SUN WEIXIONG

05

N/188613 2022/02/10 2022/02/10 ABBACI HEALTH LIMITED 05

N/188622 2022/02/10 2022/02/10 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/188636 2022/02/10 2022/02/10

Jiangsu Simcere Pharmaceutical Co., Ltd.

05
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/188637 2022/02/10 2022/02/10 03

N/188638 2022/02/10 2022/02/10 05

N/188639 2022/02/10 2022/02/10 03

N/188640 2022/02/10 2022/02/10 05

N/188643 2022/02/10 2022/02/10 43

N/188644 2022/02/10 2022/02/10 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 05

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/188281, N/188283, N/188285, N/188287, N/188289, N/188291

 Data de registo 2022/02/10

 Data de despacho 2022/02/10

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/188293

 Data de registo 2022/02/10

 Data de despacho 2022/02/10

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

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.° 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/135462 2021/09/23 2022/02/11

Declaração de 

caducidade

231 1 b 232 a

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e a alínea a) 

do art.º 232.º
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續期

Renovação

N.°

P/000076

(76-M)

P/007925

(7695-M)

P/008083

(7793-M)

P/008875

(8603-M)

P/010424

(10299-M)

P/010573

(10366-M)

N/006881

N/006988 N/007058 N/007059 N/007060 N/007061 N/007062 N/007063

N/007064 N/007065 N/007066 N/007067 N/007068 N/007069 N/007070

N/007071 N/007072 N/007073 N/007074 N/007075 N/007076 N/007077

N/007078 N/007079 N/007080 N/007081 N/007082 N/007083 N/007084

N/007085 N/007086 N/007087 N/007088 N/007089 N/007090 N/007091

N/007092 N/007093 N/007094 N/007095 N/007096 N/007097 N/007098

N/007099 N/007100 N/007101 N/007102 N/007103 N/007104 N/007105

N/007106 N/007107 N/007108 N/007109 N/007110 N/007111 N/007112

N/007113 N/007114 N/007115 N/007116 N/007117 N/007118 N/007119

N/007120 N/007121 N/007122 N/007123 N/007124 N/007125 N/007126

N/007127 N/007128 N/007129 N/007131 N/007132 N/007133 N/007134

N/007135 N/007136 N/007137 N/007138 N/007139 N/007140 N/007141

N/007142 N/007143 N/007144 N/007145 N/007146 N/007147 N/007148

N/007149 N/007150 N/007151 N/007152 N/007153 N/007154 N/007155

N/007156 N/007157 N/007158 N/007159 N/007160 N/007161 N/007162

N/007163 N/007164 N/007165 N/007166 N/007167 N/007168 N/007169

N/007170 N/007171 N/007172 N/007173 N/007174 N/007175 N/007176

N/007177 N/007178 N/007179 N/007180 N/007181 N/007182 N/007183

N/007184 N/007185 N/007186 N/007187 N/007188 N/007189 N/007190

N/007191 N/007192 N/007193 N/007194 N/007195 N/007196 N/007197

N/007198 N/007199 N/007200 N/007201 N/007202 N/007203 N/007204

N/007205 N/007206 N/007207 N/007208 N/007209 N/007210 N/007211

N/007212 N/007224 N/007251 N/027968 N/029047 N/029121 N/029122

N/029123 N/029124 N/029125 N/029126 N/029542 N/029543 N/029547

N/029548 N/029549 N/029564 N/029566 N/029572 N/029574 N/030109

N/030220 N/030221 N/030361 N/030513 N/030514 N/030515 N/030747

N/030748 N/030749 N/030750 N/030751 N/030752 N/030782 N/030855

N/030856 N/030857 N/030858 N/030859 N/030860 N/030861 N/030862

N/030863 N/030899 N/030908 N/031073 N/031083 N/031118 N/031203

N/031204 N/031205 N/031206 N/031207 N/031208 N/031215 N/031216

N/031217 N/031218 N/031219 N/031220 N/031221 N/031222 N/031223

N/031224 N/031225 N/031226 N/031227 N/031228 N/031229 N/031230

N/031231 N/031232 N/031467 N/031485 N/031486 N/031487 N/031488

N/031489 N/031490 N/031491 N/031492 N/031514 N/031515 N/031573

N/031575 N/031576 N/031633 N/031634 N/031635 N/031636 N/031637

N/031745 N/031746 N/031747 N/031748 N/031749 N/031750 N/032164

N/032165 N/032166 N/032167 N/032168 N/032169 N/032170 N/032171
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N.°

N/032172 N/032173 N/032207 N/032280 N/032296 N/032297 N/032298

N/032299 N/032300 N/032301 N/032302 N/032303 N/032304 N/032305

N/032306 N/032307 N/032308 N/032309 N/032310 N/032311 N/032312

N/032313 N/032314 N/032315 N/032316 N/032317 N/032318 N/032319

N/032320 N/032321 N/032322 N/032323 N/032324 N/032325 N/032326

N/032327 N/032328 N/032329 N/032330 N/032331 N/032332 N/032333

N/032334 N/032335 N/032336 N/032337 N/032338 N/032339 N/032340

N/032341 N/032743 N/032887 N/032888 N/032889 N/033038 N/033039

N/033040 N/033096 N/033097 N/033140 N/033141 N/033298 N/033369

N/033370 N/033371 N/033376 N/033377 N/033378 N/033398 N/033652

N/033653 N/033654 N/034009 N/034110 N/034111 N/034112 N/034113

N/034114 N/034115 N/034184 N/034185 N/034199 N/065674 N/070471

N/070472 N/080816 N/080817 N/080820 N/080821 N/083315 N/083633

N/083634 N/083635 N/084813 N/084814 N/084815 N/085377 N/087559

N/088159 N/088160 N/088161 N/088188 N/088189 N/088621 N/088622

N/088630 N/088703 N/088735 N/088736 N/088737 N/089001 N/089002

N/089040 N/089041 N/089042 N/089043 N/089044 N/089045 N/089046

N/089052 N/089053 N/089054 N/089055 N/089060 N/089063 N/089080

N/089081 N/089082 N/089083 N/089167 N/089168 N/089169 N/089302

N/089505 N/089506 N/089507 N/089548 N/089549 N/089550 N/089551

N/089552 N/089609 N/089610 N/089611 N/089612 N/089660 N/089661

N/089662 N/089663 N/089664 N/089688 N/089689 N/089707 N/089710

N/089711 N/089712 N/089824 N/089826 N/089864 N/089865 N/089866

N/089867 N/090062 N/090063 N/090237 N/090238 N/090258 N/090259

N/090260 N/090261 N/090262 N/090474 N/090767 N/090768 N/090783

N/090784 N/090785 N/090786 N/090787 N/090788 N/090789 N/090790

N/090803 N/090804 N/090805 N/090925 N/091018 N/091019 N/091020

N/091021 N/091022 N/091023 N/091024 N/091025 N/091026 N/091027

N/091028 N/091029 N/091039 N/091125 N/091128 N/091129 N/091130

N/091131 N/091132 N/091133 N/091134 N/091135 N/091136 N/091286

N/091287 N/091288 N/091289 N/091290 N/091291 N/091426 N/091427

N/091428 N/091529 N/091530 N/091531 N/091532 N/091533 N/091640

N/091641 N/091642 N/091643 N/091648 N/091649 N/091650 N/091651

N/091661 N/091662 N/091663 N/091664 N/091665 N/091666 N/091670

N/091671 N/091672 N/091769 N/091883 N/091884 N/091886 N/091981

N/091982 N/092083 N/092084 N/092085 N/092086 N/092087 N/092088

N/092434 N/092435 N/093240 N/093695 N/093785 N/094007 N/094008

N/094009 N/094010 N/094011 N/094350 N/094400 N/094401 N/094402

N/094667 N/094709 N/094710 N/094711 N/094712 N/094713 N/094714

N/094893 N/094894 N/094901 N/095058 N/095059 N/095060 N/095077

N/095078 N/095079 N/095080 N/095081 N/095087 N/095088 N/095089
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N.°

N/095090 N/095091 N/095097 N/095098 N/095099 N/095100 N/095101

N/095112 N/095113 N/095114 N/095115 N/095116 N/095147 N/095212

N/095445 N/095446 N/095447 N/095488 N/095491 N/095492 N/095577

N/095578 N/095579 N/095580 N/095581 N/095582 N/095633 N/095719

N/095720 N/095721 N/095722 N/095723 N/095724 N/095725 N/095726

N/095727 N/095756 N/095967 N/095968 N/095969 N/095970 N/095971

N/095972 N/095973 N/095999 N/096000 N/096038

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/010464

N/010465

2022/02/08

Modificação de 

sede

Simmons Bedding & 

Furniture (HK) Limited, 

uma companhia de 

responsabilidade 

limitada organizada e 

existindo segundo as leis 

em Hong Kong

Room 2010 - 2015, 20/F, Tower 2, Grand 

Century Place, 193 Prince Edward 

Road West, Mong Kok, Kowloon, Hong 

Kong

N/015812

N/087332

N/097867

N/097868

N/123092

N/123093

N/123094

N/123095

N/123096

N/123097

N/123098

N/123099

N/123100

N/123101

N/156008

N/156009

N/161554

N/161555

N/161556

N/188999

N/189000

2022/02/08

Modificação de 

sede

Subway IP LLC 325 Sub Way, Milford, CT 06461, USA

N/017577

N/047302

N/051031

N/051032

N/051322

N/051323

2022/02/08

Modificação de 

sede

SIMMONS BEDDING 

& FURNITURE (HK) 

LIMITED

Room 2010 - 2015, 20/F, Tower 2, Grand 

Century Place, 193 Prince Edward Road 

West, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

N/026588

N/026590

2022/02/08

Transmissão YING KEE TEA 

COMPANY LIMITED

NEW VANTAGE (HONG KONG) 

LIMITED, com sede em 8/F, Wah 

Shing Centre, 5 Fung Yip Street, Siu Sai 

Wan, Hong Kong

N/026794

N/026795

N/054945

N/054946

N/093066

N/093067

2022/02/08

Modificação de 

sede

Nippon Paint Holdings 

SG Pte Ltd

24 Raffles Place #20-03 Clifford Centre 

Singapore 048621

N/030513

N/030514

N/030515

2022/02/08

Modificação de 

sede

Jibbitz, LLC 13601 Via Varra, Broomfield, Colorado 

80020, USA
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/031514
N/031515
N/031573
N/031745
N/031746
N/031747

N/031748
N/031749
N/031750
N/033140
N/033141

2022/02/08
Modificação de 

sede C. S. S. Jewellery Co. 
Limited

Office A & Office B, 28th Floor, Billion 
Plaza 2, No. 10 Cheung Yue Street, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong 
Kong

N/031633
N/031634
N/031635

N/031636
N/031637

2022/02/08
Modificação de 

sede

SAFT 2 6 Q u a i C h a r l e s Pa s q u a , 9 2 3 0 0 
Levallois-Perret, France

N/034199
N/095488

2022/02/11
Modificação de 

sede

McDonald's 
International Property 
Company Limited

110 N. Carpenter Street, Chicago, IL 
60607, Estados Unidos da América

N/046618
N/046619

2022/02/08
Modificação de 

sede

Saucony UK, Inc. 500 Totten Pond Road Waltham MA 
02451, U.S.A.

N/075047
N/075048
N/075049
N/078254
N/078255
N/078256
N/078257
N/078258
N/078259
N/078260
N/078261
N/078262
N/078263
N/078264
N/078265
N/078266
N/078267
N/078268
N/108449
N/108450
N/108451
N/144135
N/144136
N/144137

N/144138
N/144139
N/144140
N/144141
N/144142
N/144143
N/144144
N/144145
N/144146
N/144147
N/144148
N/144149
N/144150
N/144151
N/144152
N/144153
N/144154
N/144155
N/144156
N/144157
N/144158
N/144159
N/144160

2022/02/10
Modificação de 

identidade

LINE Corporation A Holdings Corporation

Modificação de 
sede

A Holdings 
Corporation

1-7-1 Kaigan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Transmissão

A Holdings 
Corporation

LINE Corporation, com sede em 1-6-1 
Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

N/086945 2022/02/08
Modificação de 

sede

SGM - SOCIETE 
GENERALE DE 
MARQUES S.A.

C/o FID PARTNERS 8 rue jacques 
Grosselin CH-1227 Carouge, Suisse

N/088345
N/088346
N/088347
N/088348
N/088349

N/088350
N/088351
N/088352
N/088353
N/088354

2022/02/11
Modificação de 

identidade

Jack Wills Limited Pheasant Clothing Limited

Modificação de 
sede

Pheasant Clothing 
Limited

15 Canada Square, Canary Wharf, 
London, E14 5GL, United Kingdom

Transmissão

Jack Wills Limited Jack Wills IP Limited, com sede em 
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, 
United Kingdom, NG20 8RY
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/103731

N/103732

2022/02/08

Modificação de 

sede

CAPCOM U.S.A., INC. 185 Berry Street, Suite 120 0, San 

Francisco, California 94107, U.S.A.

N/103731

N/103732

N/167100

N/167101

N/176682

N/176683

2022/02/08

Transmissão

CAPCOM U.S.A., INC. CAPCOM CO., LTD., com sede em 

3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

N/123812

N/123813

2022/02/08

Transmissão

1) WonderPlanet Inc.

2) UNITED, Inc.

1) WonderPlanet Inc., com sede em 

Sakae-Machi Bldg. 11F, 3-23-31 Nishiki, 

Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0003, 

Japan

2) Plus U, Inc., com sede em 1-2-5 Shibuya, 

Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, Japan

N/144135

N/144136

N/144137

N/144138

N/144139

N/144140

N/144141

N/144142

N/144143

N/144144

N/144145

N/144146

N/144147

N/144148

N/144149

N/144150

N/144151

N/144152

N/144153

N/144154

N/144155

N/144156

N/144157

N/144158

N/144159

N/144160

2022/02/10

Modificação de 

identidade

LINE 

CORPORATION

A Holdings Corporation

N/146652

N/146653

N/146654

N/146655

N/146656

N/146657

N/146658

N/146659

N/146660

N/146661

N/146662

N/146663

2022/02/11

Transmissão

Tempting Brands AG

77-79 401
Weixi (Guangzhou) Brand Development 

Co., Ltd., com sede em No. 401, 4th Floor, 

Building No.77-79, Guangshen Street 

East, Xintang Town, Zengcheng District, 

Guangzhou City, Guangdong, China

N/150291 2022/02/08

Transmissão LEE JI EUN

PERENNEBELL Co., Ltd., com sede 

em 311-320, 49, Achasan-ro 17-gil, 

Seongdong-gu, Seoul

N/165058

N/165059

2022/02/08

Modificação de 

sede

Simmons Bedding & 

Furniture (HK) Limited

Room 2010 - 2015, 20/F, Tower 2, Grand 

Century Place, 193 Prince Edward Road 

West, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong

N/165121

N/165122

2022/02/08

Modificação de 

identidade

KABUSHIKI KAISHA 

SEGA Games (SEGA 

Games Co., Ltd.)

SEGA CORPORATION

N/171703 2022/02/08

Transmissão

Lee Jieun PERENNEBELL Co., Ltd., com sede 

em 311-320, 49, Achasan-ro 17-gil, 

Seongdong-gu, Seoul

N/171751

N/171752

N/171753

2022/02/08

Licença de 

exploração

Elan Holdings Limited N Y H C o z i n h a  F i n a  E u r o p e i a 

Companhia Limitada, com sede em 

Avenida de Lisboa, N.os 2-4, Edifício do 

Hotel Lisboa, 9.º andar, Macau
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/173123 2022/02/08

Transmissão

19 17 18

4 A901

N/175720

N/175721

N/175722

2022/02/08

Modificação de 

identidade

Modificação de 

sede

1688

N/181260 2022/02/08

Transmissão

29

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo nº  
Data de trânsito 

em julgado

1 N/154429

 N/154430

 N/154431

 N/154432

 N/154433

KONG WING TSAN TJB

CV1-20-0040-CRJ 2021/11/30

2 N/171825

 N/171826

 N/171827

 N/171828

 N/171829

 N/171830

 N/171831

PK LIVE

PK LIVE LIMITED TJB

CV1-21-0048-CRJ 2022/01/10

1 
2 
1 A sentença do TJB manteve o despacho de concessão da marca.
2 A sentença do TJB revoga o despacho de recusa da marca.

放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/127385 2022/02/08 25
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聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/186879 2021/12/22 CLARKE, MURRAY COLIN

N/187586 2022/01/04 CLARKE, MURRAY COLIN

N/187997 2022/01/13

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/000324

 Data de pedido : 2022/01/21

 Requerente : 18

 Endereço : 2C D

 Nacionalidade :  Constituída segundo 

as leis de Macau

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002571 2022/02/07 2022/02/07

DAIO PAPER CORPORATION
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N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002572 2022/02/07 2022/02/07

DAIO PAPER CORPORATION

D/002573 2022/02/07 2022/02/07

DAIO PAPER CORPORATION

D/002639 2022/02/07 2022/02/07

D/002640 2022/02/07 2022/02/07

D/002650 2022/02/07 2022/02/07 Cartier International AG

D/002651 2022/02/07 2022/02/07 Cartier International AG

D/002652 2022/02/07 2022/02/07 GIVENCHY

D/002653 2022/02/07 2022/02/07 GIVENCHY

D/002654 2022/02/07 2022/02/07 GIVENCHY

D/002655 2022/02/07 2022/02/07 GIVENCHY

D/002664 2022/02/07 2022/02/07

D/002701 2022/02/07 2022/02/07

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002703 2022/02/07 2022/02/07

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

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/005311

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

[71]  Requerente : 

 Shanghai SenseTime Lingang Intelligent Technology 

Co., Ltd.

  Endereço : 

1775 29 30 2 01

 Room 01, 2nd Floor, No. 29, 30, Lane 1775, Qiushan 

Road, Mucheng Town, Lingang New Area, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Dis-

trict, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202110738286.3

Data de pedido 2021/06/30 N.º de anúncio CN 

113320544A 2021/08/31

[51]  Classificação : B60W60/00

[54]  Títu lo : 

 Métodos e dispositivos de planeamento de condução 

dos veículos, seus equipamentos electrónicos e meios 

de armazenamento.

[57]  Resumo : 



N.º 9 — 2-3-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4209

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001703.4

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113795848A 2021/12/14

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de detecção de moedas de jogo em 

mesa de jogo, equipamento e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/18  Singapura

N.º 10202106613W

[21]  N.º : J/005627

[22]  Data de pedido : 2021/12/14

[71]  Requerente : 

 SINGAPORE HEALTH SERVICES PTE LTD.

  Endereço : The Academia, 20 College Road, 

Discovery Tower, Level 7, Singapore 169856

  Nacionalidade :  Singapuriana

[71]  Requerente : 

 NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE

  Endereço : 21 Lower Kent Ridge Road, Singapore 

119077

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : M , V A , R

, R M , G , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201880056661.2

Data de pedido 2018/08/31 N.º de anúncio CN 

111344002A 2020/06/26

  Figura : 

[21]  N.º : J/005341

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001718.0

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

113785327A 2021/12/10

[51]  Classificação : G06T7/246, A63F13/52, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento de computação de 

ponta e meio de armazenamento de computador para 

processamento de imagem.

[57]  Resumo : 

N

N

N

1 N

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/18  Singapura

N.º 10202106600X

[21]  N.º : J/005352

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.
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[51]  Classificação : A61K38/08, C07K7/06, A61P27/02, 

A61P9/10

[54]  T ít u lo : A n-

gio-3

 Angio-3 para o tratamento de doenças angiogénicas 

da retina.

[57]  Resumo : 

Angio-3肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/08/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/553,051

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/002035

[22]  Data de pedido : 2016/02/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 300 Third Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : K , J , B

, A , S , K , M

, M , K G , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480027279.0

Data de pedido 2014/03/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 105324485B 2021/11/23

[51]  Classificação : C12N15/113, A61K31/7088

[54]  Título : C5 iRNA

 Composições de componente complementar de C5 

iRNA e seus métodos de uso.

[57]  Resu mo : i R NA

dsRNA C5

iR NA dsR NA C5

C5

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/14  Estados Unidos 

da América N.º 61/782,531

 2013/06/20  Estados Unidos da América

N.º 61/837,399

 2013/11/15  Estados Unidos da América

N.º 61/904,579

 2013/12/06  Estados Unidos da América

N.º 61/912,777

 2014/02/20  Estados Unidos da América

N.º 61/942,367

[21]  N.º : J/003516

[22]  Data de pedido : 2019/01/03

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LI-

MITED

  Endereço : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780021073.0
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Data de pedido 2017/02/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 108884043B 2021/11/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D211/36, A61K31/435, 

A61P3/04

[54]  Título : 哌

 Composto de “piperidine” substituído e sua utilização.

[57]  Resumo : 肽 II 

哌 I

肽 II 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/02/04  Japão

N.º 2016-019834

[21]  N.º : J/004390

[22]  Data de pedido : 2020/09/21

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Toughbuilt Industries, Inc.

  Endereço : 25371 Commercentre Drive, Suite 

200, Lake Forest CA 92630, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010135092.X

Data de pedido 2020/03/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 112207860B 2021/10/26

[51]  Classificação : B26B1/08, B26B1/10, B26B11/00

[54]  Título : 

 Estilete e raspador que podem ser conversíveis de ac-

ção única.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/07/09  Estados Unidos 

da América N.º 16/506,186

[21]  N.º : J/005157

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

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Innovative Vector Control Consortium

  Endereço : Liverpool School of Tropical Medicine, 

Pembroke Place, Liverpool, Merseyside, L3 5QA, GB

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580016822.1

Data de pedido 2015/03/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 106164053B 2021/07/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D239/42 , A01N43/54, 

A01P7/02, A01P7/04, A61K31/505, A61P33/14

[54]  Título : 

 Composto de pirimidina.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2014/03/28  Japão

N.º 2014-067947

[21]  N.º : J/005328

[22]  Data de pedido : 2021/09/27

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Hans-Ulrich von Sobbe

  Endereço : 2g

 Leonhardistr. 2g, Diessen a. Ammersee, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]   Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780030123.1

Data de pedido 2017/05/09 N.º de anúncio 

da concessão CN 109561824B 2021/06/25
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[51]  Classificação : A61B5/00

[54]  Título : 

 Sistema de diagnóstico.

[57]  Resumo : 

22

12

12

14 14

a 14

b

c 12

d c

12 14

e

22

b

f c

20

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/10  União Euro-

peia N.º 16168902.1

[21]  N.º : J/005336

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular :  MA 

 Biogen MA Inc.

  Endereço : 225 Binney St., Cambridge, MA, 

02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H  KORDASIEWICZ, 

Holly, E E  SWAYZE, Eric, E., S M  

FREIER, Susan, M., H  BUI, Huynh-Hoa

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480040726.6

Data de pedido 2014/07/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 108064227B 2021/07/06

[51]  Classificação : A61K48/00, C07H21/04

[54]  Título : τ

 Composição para modular a expressão de Proteínas Tau.

[57]  Resumo : τ mRNA

τ

[30]  Prioridade : 2013/07/19  Estados Unidos 

da América N.º 61/856,551

 2013/09/18  Estados Unidos da América

N.º 61/879,621

 2013/10/01  Estados Unidos da América

N.º 61/885,371

 2014/06/19  Estados Unidos da América

N.º 62/014,486

[21]  N.º : J/005394

[22]  Data de pedido : 2021/10/11

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Children’s Medical Center Corporation

  Endereço : 55 Shattuck Street, Boston, Massachu-

setts 02115, USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc.

  Endereço : 330 Brookline Ave., Boston, Massachusetts 

02115, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J D , D B , C A

, S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580039651.4

Data de pedido 2015/06/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 106536056B 2021/07/16

[51]  Classificação : B01L3/00, C12M1/00, C12N5/071

[54]  Título : 

 Produtos e métodos para isolar mitocôndria.

[57]  Resumo : 

30

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/13  Estados Unidos 

da América N.º 62/012,045
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[21]  N.º : J/005400

[22]  Data de pedido : 2021/10/15

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular :  MA 

 Biogen MA Inc.

  Endereço : 225 Binney St., Cambridge, MA, 

02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H  KORDASIEWICZ, 

Holly

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780059823.3

Data de pedido 2017/09/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 109790543B 2021/07/16

[51]  Classificação : C12N15/113

[54]  Título : TAU

 Composto e método para reduzir a expressão de TAU.

[57]  Resumo : Tau mRNA

Tau

Tau

FTD FTDP-17

PSP CTE

CBD

[30]  Prioridade : 2016/09/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/401,723

 2017/01/25  Estados Unidos da América

N.º 62/450,469

[21]  N.º : J/005425

[22]  Data de pedido : 2021/10/19

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 391 3 1605A

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910552360.5

Data de pedido 2019/06/24 N.º de anúncio 

da concessão CN 110263733B 2021/07/23

[51]  Classificação : G06K9/00

[54]  Título : 

 Método de processamento de imagem, método de ava-

liação de nomenclatura e dispositivo relacionado.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005450

[22]  Data de pedido : 2021/10/29

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 IMMUNOGEN, INC.

  Endereço : 830 Winter Street, Waltham, Massa-

chusetts 02451-1477, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , W , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580047269.8

Data de pedido 2015/09/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 106999604B 2021/08/03

[51]  Classificação : A61K47/68

[54]  Título : 

 Métodos de formulação das composições de conjugado 

de anticorpo-droga.

[57]  Resumo : 

A DC A DC

A DC

A DC

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/02  Estados Unidos 

da América N.º 62/044,592

[21]  N.º : J/005475

[22]  Data de pedido : 2021/11/04
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[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 CANBRIDGE LIFE SCIENCES LTD

  Endereço : 17 3 301

 Suite 301, 3F, Timeloit, No. 17 RongChuang Road, 

Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201611125743.7

Data de pedido 2016/12/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 106692969B 2021/08/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K 39/395, C07K16/22 , 

A61P35/00

[54]  Título : ERBB3

 Anticorpo anti-ERBB3 e uso do mesmo.

[57]  Resumo : 

ErbB3/HER3

  Figura : 

[21]  N.º : J/005494

[22]  Data de pedido : 2021/11/09

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080-4990, United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : Suite 200, 215 First Street, Cambrid-

ge, Massachusetts 02142, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B K , S F , V

S , J–C , K W , J , P , 

D , S , B , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480025260.2

Data de pedido 2014/03/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 105980386B 2021/08/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P35/04

[54]  Título : 吡

 Compostos de «Pyrazolo» e uso dos mesmos.

[57]  Resumo : 

酶K DM5

[30]  Prioridade : 2013/03/13  Estados Unidos 

da América N.º 61/778,759

[21]  N.º : J/005501

[22]  Data de pedido : 2021/11/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : VTV

 VTV THERAPEUTICS LLC

  Endereço : 3980 Premier Drive, Suite 310, High 

Point, North Carolina 27265, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 Newsoara Biopharma Co., Ltd.

  Endereço : 1690 3

413

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010702357.X

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 111808098B 2021/08/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/519, 

A61P11/0 0, A61P11/06, A61P11/02 , A61P37/08, 

A61P29/0 0, A61P19/02 , A61P17/0 0, A61P17/06, 

A61P1/0 4, A61P13/12 , A61P 25/28 , A61P 25/24, 

A61 P 1 / 0 0 ,  A61 P 9 / 10 ,  A61 P 2 5 / 0 0 ,  A61 P 1 / 16 , 

A61P 21/0 4, A61P1/12 , A61P 27/02 , A61P31/0 6 , 

A61P 9/0 4 ,  A61P 35/0 0 ,  A61P 37/0 2 ,  A61P 7/0 6 , 

A61P 25/16 ,  A61P 31/12 ,  A61P 7/0 2 ,  A61P19/10, 

A61P17/16, A61P1/02, A61P3/10

[54]  Título : 喹啉

 Derivados de quinolina, sais farmaceuticamente acei-

táveis e método de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : -4- 1- 3-

-7- -2,4- - 幷 5,4-c 喹啉-3-

爲

[30]  Prioridade : 2020/06/29  Estados Unidos 

da América N.º 63/045,240

[21]  N.º : J/005510

[22]  Data de pedido : 2021/11/12

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
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  Endereço : Müllerstr. 178, 13353 Berlin Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : U , D , J , A

, K , P , C , D , G

, N

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680071824.5

Data de pedido 2016/09/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 108368129B 2021/08/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D498/08, C07D498/18, 

C07D515/08, A61K31/529, A61P35/00

[54]  Título : 

 Novos compostos macrocíclicos modificados.

[57]  Resumo : 

I

I

[30]  Prioridade : 2015/10/08  União Euro-

peia N.º 15188914.4

[21]  N.º : J/005520

[22]  Data de pedido : 2021/11/16

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 INCYTE CORPORATION

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , , , F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680021455.9

Data de pedido 2016/04/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 107660205B 2021/08/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D519/00, 

A61K31/519, A61K31/5383, A61K31/538, A61K31/5377, 

A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : 爲LSD1

 Compostos heterocíclicos como inibidores de Lsd1.

[57]  Resumo : I I 

爲 LSD1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/142,717

 2015/06/24  Estados Unidos da América

N.º 62/183,906

[21]  N.º : J/005545

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

  Endereço : Müllerstr. 178, 13353 Berlin Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : U , J , D , A , 

K , P , C , D , K , P

, G , J , S A , G , N

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680066997.8

Data de pedido 2016/09/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 108290903B 2021/09/03

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D498/04, A61K31/4375, 

A61K31/519, C07D498/14, A61P35/00, A61P31/00, 

A61P9/00

[54]  Título : 酰

 Novos compostos macrocíclicos de «sulfondiimine».

[57]  Resumo : 

I 酰

I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/09/29  China

N.º PCT/CN2015/091056

[21]  N.º : J/005577

[22]  Data de pedido : 2021/11/26

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : ALX 

 ALX ONCOLOGY INC.

  Endereço : 323 Allerton Avenue, South San Fran-

cisco, California 94080, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L , C , J , B J , 

M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580029698.2

Data de pedido 2015/08/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 106535914B 2021/08/27
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[51]  Classificação : C07K14/47

[54]  Título : SIRP-α

 Construções de variantes SIRP-alfa e seus usos.

[57]  R e s u m o : S I R P-α 肽

SIRP-α

pH

酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/08/08  Estados Unidos 

da América N.º 62/035,057

 2015/03/25  Estados Unidos da América

N.º 62/138,282

 2015/03/25  Estados Unidos da América

N.º 62/138,306

 2015/03/25  Estados Unidos da América

N.º 62/138,257

[21]  N.º : J/005587

[22]  Data de pedido : 2021/12/02

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 SCICLONE PHARMACEUTICALS INTERNA-

TIONAL LTD.

  Endereço : 23 Lime Tree Bay Avenue, 2nd Floor, 

Governors Square, Suite #5-204, Grand Cayman, Cayman 

Islands KY1-1108

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680009244.3

Data de pedido 2016/02/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 107466236B 2021/10/26

[51]  Classificação : A61K38/22, A61P11/00, A61P1/00, 

A61K31/702, A61K31/496, A61K31/7048, A61K31/47

[54]  Título : α1

 Timosina alfa 1 para uso no tratamento da fibrose cística.

[57]  Resumo : α1 Tα1 爲CFTR

CFTR

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/09  Itália

N.º RM2015A00056

 2015/09/18  Itália N.º 102015000053089

[21]  N.º : J/005596

[22]  Data de pedido : 2021/12/06

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 ROCHE INNOVATION CENTER COPENHAGEN 

A/S

  Endereço : Fremtidsvej 3, DK-2970 Horsholm, 

Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

[72]  Inventor : N , M , P , 

H F , T , A , J , C , 

S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580073718.6

Data de pedido 2015/12/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 107208092B 2021/09/10

[51]  Classificação : C12N15/11, C12N15/10

[54]  Título : 

 Método de selecção de toxicidade quiral.

[57]  Resumo : 

苷

[30]  Prioridade : 2014/12/16  União Euro-

peia N.º 14198167.0

 2 0 1 5 / 0 8 / 2 5  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15182401.8

 2 0 1 5 / 10 / 2 2  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15191074.2

 2 0 1 5 / 10 / 2 2  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15191075.9

 2 0 1 5 / 10 / 2 2  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15191076.7

 2 0 1 5 / 11 / 18  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15195198.5

 2 0 1 5 / 11 / 18  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15195202.5

 2015/11/18  União Europeia N.º PCT/

EP2015/076967

 2015/11/18  União Europeia N.º PCT/

EP2015/076971

[21]  N.º : J/005604

[22]  Data de pedido : 2021/12/07

[24]  Data de despacho : 2022/02/10
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[73]  Titular : 

 AME2 PTE LTD

  Endereço : 32 Netheravon Road, Changi Sailing 

Club, Singapore 508508, SG

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780059859.1

Data de pedido 2017/10/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 110167343B 2021/10/12

[51]  Classificação : A01K61/60

[54]  Título : 

 Sistema e método para implementar a aquicultura off-

-shore e in-shore através do uso de cultivação flutuante, 

fechada e controlada e de instalações amalgamadas.

[57]  Resumo : 

Eco-ArkTM

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/19  Singapura

N.º 10201608768V

[21]  N.º : J/005607

[22]  Data de pedido : 2021/12/07

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 IMMUNOGEN, INC.

  Endereço : 830 Winter Street, Waltham, Massa-

chusetts 02451-1477, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , M , N , R V J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710188948.8

Data de pedido 2012/02/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 107335061B 2021/09/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K47/68 , C 07D519/0 0, 

A61K31/5517, A61P35/00

[54]  Título : 䓬

 Derivados de benzodiazepina citotóxicos.

[57]  Resumo : 

䓬 I - V II

䓬

䓬

[30]  Prioridade : 2011/02/15  Estados Unidos 

da América N.º 61/443,062

 2011/02/15  Estados Unidos da América

N.º 61/443,092

 2011/05/06  Estados Unidos da América

N.º 61/483,499

[21]  N.º : J/005608

[22]  Data de pedido : 2021/12/09

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 General Atomics

  Endereço : 3550 General Atomics Court, San 

Diego, California 92121, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810565233.4

Data de pedido 2018/06/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 108970543B 2021/11/23

[51]  Classificação : B01J3/04, B01J19/00

[54]  Título : 

 Método de inibição de corrosão e método de oxidação 

de alimentação.

[57]  Resumo : 

374℃ 25

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/06/05  Estados Unidos 

da América N.º 15/613,616
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[21]  N.º : J/005631

[22]  Data de pedido : 2021/12/14

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

  Endereço : Unit No. 1, Level 29, Naza Tower, 

Platinum Park, No. 10, Persiaran KLCC, Kuala Lumpur, 

50088, MY

  Nacionalidade :  Malaia

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880066484.6

Data de pedido 2018/12/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 111212681B 2021/09/21

[51]  Classificação : A63B67/187

[54]  Título : 

 Volante.

[57]  Resumo : 1 1

9 3 7

3 7

5 1 29 29

7

29 11

11 29 7

15 15 17

29

13 29 13

29 7

1 9

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/12/15  Malásia

N.º PI2017001865

[21]  N.º : J/005652

[22]  Data de pedido : 2021/12/17

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 UNION THERAPEUTICS A/S

  Endereço : Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, 

Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

[72]  Inventor : A C , G H , T M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680073306.7

Data de pedido 2016/12/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 108368126B 2021/10/08

[51]  Classificação : C07D495/10

[54]  Título : 1,3-

 Processo para preparar composto heterocíclico de 

«1,3-benzodioxol».

[57]  Resumo : 1,3-

PDE4

[30]  Prioridade : 2015/12/18  União Euro-

peia N.º 15201053.4

[21]  N.º : J/005667

[22]  Data de pedido : 2021/12/23

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Genentech, Inc.

  Endereço : 1 DNA Way, MS#49, South San 

Francisco, California 94080-4990, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : AC

 AC IMMUNE SA

  Endereço : PSE Bui ld ing B-EPFL, CH-1015 

Lausanne, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : O , G , D M

, I

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680033214.6

Data de pedido 2016/06/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 107849124B 2021/09/24

[51]  Classificação : C07K16/18, G01N33/68

[54]  Título : TAU

 Anticorpos anti-TAU e métodos de uso.

[57]  Resumo : Tau

[30]  Prioridade : 2015/06/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/171,693

[21]  N.º : J/005669

[22]  Data de pedido : 2021/12/28

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780074582.X

Data de pedido 2017/09/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 110036007B 2021/10/15
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D413/14, 

A61K31/4709, A61P35/00

[54]  Título : 吡

 Composto de piridina.

[57]  Resumo : RET 酶

I

 

[30]  P r ior idade : 2016/09/29  Japão

N.º 2016-191725

[21]  N.º : J/005671

[22]  Data de pedido : 2021/12/28

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 ONO EXPONENTIAL FARMING S.R.L.

  Endereço : Piazza Umberto I, 91/A 37057 San 

Giovanni Lupatoto (Verona), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Inventor :  AMBROSI, Thomas

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880065531.5

Data de pedido 2018/07/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 111200928B 2021/09/28

[51]  Classificação : A01G9/14

[54]  Título : 

 Sistema modular automático para gerenciamento de 

fazendas verticais.

[57]  Resumo : 

32 30

30 31

30

32

37 37 33

Z

34

33

32

33 32 33

Y

30 36

33

32 33 33

32

Y X 32

32 30

30 33

30

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/08/08  Itál ia

N.º 102017000092004

[21]  N.º : J/005677

[22]  Data de pedido : 2021/12/28

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 BACH BIOSCIENCES, LLC

  E ndere ç o : 75 C a mbr idge Pa rk way, E609, 

Cambridge, MA 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : W W , H , D G

, S E , W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580043350.9

Data de pedido 2015/06/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 106573073B 2021/09/28

[51]  Classificação : A61K47/66

[54]  Título : FAP

 Agente terapêutico activado FAP e as respectivas 

utilizações.

[57]  Resumo : FAP

蒽

FAP

FA P

[30]  Prioridade : 2014/06/13  Estados Unidos 

da América N.º 62/011989

 2014/09/16  Estados Unidos da América

N.º 62/051033
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Data de pedido 2017/08/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 107789717B 2021/11/23

[51]  Classificação : A61M21/02

[54]  Título : 

 Dispositivo de assistência à meditação e sistema de as-

sistência à meditação.

[57]  Resumo : 

100 1

3

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/08/30  Japão

N.º 2016-168081

[21]  N.º : J/005691

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , T , S – , 

C , S , E , M , C

, J T , W , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680040793.7

Data de pedido 2016/09/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 107849137B 2021/11/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/4 6 , 

A61K39/395, A61P35/00, C07K16/30

[54]  Título : CEAXCD3T

 Moléculas de ligação ao antígeno de activação de célu-

las T anti-CEAXCD3 biespecíficas.

[57]  Resumo : T

苷

苷

[21]  N.º : J/005680

[22]  Data de pedido : 2021/12/29

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : ( )

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : 151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[73]  Titular : EOLAS

 EOLAS Therapeutics, Inc.

  Endereço : 7445 Trigo Lane, Carlsbad, CA 92009, 

U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T M , J , S

, , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780022666.9

Data de pedido 2017/02/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 109219606B 2021/10/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D403/14, C07D401/14, 

C07D405/14, C07D409/14, C07D413/14, C07D417/14, 

A61K31/445, A61K31/497, A61K31/506, A61K31/53, 

A61 P 1 / 0 4  ,  A61 P 1 / 1 2 ,  A61 P 3 / 0 4 ,  A61 P 9 / 1 2 , 

A61P13/12 , A61P15/00, A61P25/06, A61P25/08, 

A61P25/16, A61P25/18, A61P25/20, A61P25/24, 

A61P25/28, A61P25/32 , A61P25/36, A61P29/00, 

A61P35/00, A61P37/00

[54]  Título : 哌

 Piperidinas substituídas por halogénio como modula-

dores do receptor de orexina.

[57]  Resumo : 哌

[30]  Prioridade : 2016/02/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/294,940

 2016/05/13  Estados Unidos da América

N.º 62/336,102

[21]  N.º : J/005686

[22]  Data de pedido : 2021/12/30

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 DENTSU INC.

  Endereço : 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 

Tokyo 105-7001, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710700884.5
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/02  União Euro-

peia N.º 15188035.8

[21]  N.º : J/005692

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , L , S , , 

, M P , R ,  , D , R

, N J , T , P , , L

M , S , ,  , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780044640.4

Data de pedido 2017/07/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 109641871B 2021/10/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/10, C07D401/12, 

C07D401/14, C07D405/14, C07D409/14, C07D411/14, 

C07D413/00, C07D417/00, C07D419/00, A61K31/4427, 

A61P19/00

[54]  Título : 吡 ALK-2

 Derivados de «aminopyridine» e seu uso como inibi-

dores selectivos de ALK-2.

[57]  Resumo : 

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/07/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/364,620

[21]  N.º : J/005693

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080-4990, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C V , M S  , G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680043839.0

Data de pedido 2016/05/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 107849145B 2021/10/26

[51]  Classificação : C07K16/28, C07K16/30

[54]  Título : CD3

 Anticorpos anti-CD3 e seus métodos de uso.

[57]  Resumo : 3 CD3

[30]  Prioridade : 2015/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/180,462

[21]  N.º : J/005694

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 ARENA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 6154 Nancy Ridge Drive, San Diego, 

CA 92121-3223, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A G , D J , J A

, T , S R , A M , Y M

, , M J , S M , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810670853.4

Data de pedido 2011/01/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 108558740B 2021/10/19

[51]  Classificação : C07D209/88

[54]  Título : S1P1

 Modulador do receptor S1P1 e método de preparação 

do sal do mesmo.

[57]  R e s u m o  :  I a

R - 2 - 7 - 4 - - 3 - 苄

-1,2,3,4- [b]吲哚-3-

S1P1

S1P1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/01/27  Estados Unidos 

da América N.º 61/336,835
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[21]  N.º : J/005695

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Pallidus, Inc.

  Endereço : 30 Corporate Circle Suite 101, Albany, 

NY 12203, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680067713.7

Data de pedido 2016/09/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 108463580B 2021/11/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 3 0B2 5/0 0 ,  C 3 0B2 5/0 2 , 

C30B25/18, C30B25/20

[54]  Título : 

 Aparelho de deposição de vapor e técnicas que usam o 

carbeto de silício derivado de polímero de alta pureza.

[57]  Resumo : 

3 9 4 9 6 9 SiOC

SiC

SiOC SiC

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/24  Estados Unidos 

da América N.º 62/232,355

[21]  N.º : J/005699

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Astellas Institute For Regenerative Medicine

  Endereço : 9 Technology Drive, Westborough, 

Massachusetts 01581, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Q , , R P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201380073429.7

Data de pedido 2013/12/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 105101979B 2021/10/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 35/19, A61K 35/545, 

A61K38/36

[54]  Título : 

 Métodos de produção de plaquetas com células-tronco 

pluripotentes e suas composições.

[57]  Resumo : 

hESC iPSC

[30]  Prioridade : 2012/12/21  Estados Unidos 

da América N.º 61/740,699

 2013/03/15  Estados Unidos da América

N.º 61/787,476

[21]  N.º : J/005700

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : W A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680079162.6

Data de pedido 2016/11/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 108472205B 2021/12/10

[51]  Classificação : A61K8/11, A61K8/72, A61K8/41, 

A61K8/81, A61K8/89, A61Q1/10

[54]  Título : 

 Composição e método do rímel.

[57]  Resumo : 

0.1mV 400mV

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/256283

[21]  N.º : J/005702

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/10
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[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : K , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780034035.9

Data de pedido 2017/05/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 109311555B 2021/11/16

[51]  Classificação : B65D5/24, B65D5/56

[54]  Título : 

 Plataforma integrada e bandeja de cartão dobrável.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/31  Estados Unidos 

da América N.º 15/168679

[21]  N.º : J/005707

[22]  Data de pedido : 2022/01/05

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[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 , J  , A , J , Y  

, G R , E A , M L , O

T , A T , D A , G A

 , T P  , L , S M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780076283.X

Data de pedido 2017/10/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 110177786B 2021/12/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/437, 

A61P35/00

[54]  Título : 吡 1,5-A 吡

RET 酶

 Compostos de «pyrazolo [1,5-A]pyridine» substituídos 

que servem de inibidores da cinase RET.

[57]  Resumo : 

A B X1 X2 X3 X4 D E

Ra Rb n m RET

酶 R ET 酶

RET

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/406275

 2017/01/18  Estados Unidos da América

N.º 62/447849

 2017/04/27  Estados Unidos da América

N.º 62/491180

 2017/07/12  Estados Unidos da América

N.º 62/531690

 2017/09/29  Estados Unidos da América

N.º 62/566030

[21]  N.º : J/005708

[22]  Data de pedido : 2022/01/05

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Y , A R , H , F A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680036771.3

Data de pedido 2016/06/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 107735100B 2021/11/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38/0 0 ,  A61K 38/26 , 

C07K14/605, C07K14/00, A61P3/00, A61P1/00

[54]  Título : GLP-1 

 Compostos de coagonista de glicagina e GLP-1.

[57]  Resumo : II

NAFLD

NASH GLP-1

[30]  Prioridade : 2015/06/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/182847

[21]  N.º : J/005710

[22]  Data de pedido : 2022/01/07
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[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[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 ZL202111044847.6

Data de pedido 2021/09/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 113490050B 2021/12/17

[51]  Classificação : H04N21/44

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de vídeo, meio 

de armazenamento legível por computador e dispositivo 

informático.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

s

[21]  N.º : J/005713

[22]  Data de pedido : 2022/01/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[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 :  LEI, Chenyang,  YAN, 

Qiong

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010144325.2

Data de pedido 2020/03/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 111369464B 2021/11/09

[51]  Classificação : G06T5/00, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de remoção da luz reflectida em 

imagem, equipamento electrónico e meio de armaze-

namento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005714

[22]  Data de pedido : 2022/01/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 CodeChain (Shanghai) Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 18 4 2

  201316

 Floor 2, Building 4, No. 18 Hangdu Road, Hangtou 

Town, Pudong District, Shanghai, 201316, PRC

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  XU Wei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201611154972.1

Data de pedido 2013/07/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 106713434B 2021/11/02

[51]  Classificação : H04L29/08, G06F16/955

[54]  Título : 

 Um tipo de dispositivo e método de comunicação ba-

seada na imagem de código de barras.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005716

[22]  Data de pedido : 2022/01/12

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A , G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780020612.9

Data de pedido 2017/01/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 108883042B 2021/10/29

[51]  Classificação : A61K8/35, A61K8/9789, A61Q5/00, 

A61Q5/02

[54]  Título : 

 Método para tratar da aparência com cabelo ralo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/01/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/287496

[21]  N.º : J/005717

[22]  Data de pedido : 2022/01/12

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : S–J

 YANG, Soo-Jin

  Endereço : 259 12th Street Oakland, CA 94607, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S–J  YANG, Soo-Jin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680026568.8

Data de pedido 2016/04/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 107529841B 2021/11/09

[51]  Classificação : A41G5/00, A41G5/02, A45D8/14

[54]  Título : 

 Sistema quimicamente minimizado para a redução do 

tempo na aplicação de extensões de cílios.

[57]  Resumo : 

UV

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/155,902

[21]  N.º : J/005720

[22]  Data de pedido : 2022/01/14

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680061005.2

Data de pedido 2016/10/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 108136045B 2021/10/15

[51]  Classificação : A61K47/68, A61P35/00

[54]  Título : 

 Conjugados de «calicheamicin»-anticorpo-fármaco e 

métodos de uso.

[57]  Resumo : 

-
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[30]  Prioridade : 2015/10/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/243,967

[21]  N.º : J/005721

[22]  Data de pedido : 2022/01/14

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 ALLAKOS INC.

  Endereço : 975 Island Drive #201, Redwood City, 

CA 94065, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C R , R , C R

, D J , N , J , 

J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480067583.8

Data de pedido 2014/12/09 N.º de anúncio 

da concessão CN 105916519B 2021/10/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, C07K16/28 , 

A61P37/00

[54]  Título : Siglec-8

 Anticorpos anti-Siglec-8 e métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : Siglec-8

Siglec-8

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/12/09  Estados Unidos 

da América N.º 61/913,891

[21]  N.º : J/005722

[22]  Data de pedido : 2022/01/14

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 162

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010876776.5

Data de pedido 2020/08/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 111888390B 2021/12/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 36/605, A61P31/14, 

A61P11/00, A61K36/536, A61K36/287

[54]  Título : 

 Aplicação de extracto de «prunella vulgaris», «white 

mulberry» e «chrysanthemum» na inibição do corona-

vírus humano.

[57]  R e s u m o : 

0 -32 .77m g /m L

0-0.0.35mg /m L 0

[21]  N.º : J/005723

[22]  Data de pedido : 2022/01/14

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

LOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010988777.9

Data de pedido 2019/11/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 112135146B 2021/12/24

[51]  Classificação : H04N19/577, H04N19/176

[54]  Título : 

 Um tipo de método de codificação e decodificação, seu 

dispositivo e equipamento.

[57]  Resumo : 

SMVD CIIP

  Figura : 
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[21]  N.º : J/005724

[22]  Data de pedido : 2022/01/14

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 YANGSHENGTANG (ANJI) COSMETICS CO., LTD.

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 YANG SHENG TANG (SHANGHAI) COSMETIC 

R&D CO., LTD.

  Endereço : 

18 A1905

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910694724.3

Data de pedido 2019/07/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 110227088B 2021/11/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K8/9789, A61K36/185, 

A61P17/04, A61K8/44, A61Q19/00, A61K31/205

[54]  Título : 

 Composição de uso externo da pele com eficácia no 

alívio da coceira.

[57]  Resumo : 

A B 碱

[21]  N.º : J/005726

[22]  Data de pedido : 2022/01/17

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Adare Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 1200 Lenox Drive, Lawrenceville, NJ 

08648, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M A , , G M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480055152.X

Data de pedido 2014/09/05 N.º de anúncio 

da concessão CN 105722513B 2021/10/22

[51]  Classificação : A61K31/56

[54]  Título : 

 Composições de comprimido de desintegração oral 

que contêm o corticosteroide para esofagite eosinofílica.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/09/06  Estados Unidos 

da América N.º 61/874,450

[21]  N.º : J/005727

[22]  Data de pedido : 2022/01/17

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Jiangsu NhwaLuokang Pharmaceutical Research and 

Development Co., Ltd.

  Endereço : 

1  221000

 1 Yunhe Road, High-tech Industrial Development 

Zone Xuzhou City, Jiangsu 221000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Qingeng,  WANG, 

Tao,  ZENG, Lingguo,  ZHANG, Gui-

sheng,  XU, Xiangqing,  REN, Liang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680059075.4

Data de pedido 2016/10/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 108349906B 2021/11/02

[51]  Classificação : C07D233/90, A61P23/00

[54]  Título : 

 Derivado de etomidato e seu intermediário, método de 

preparação e uso.

[57]  Resumo : 1

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/10/10  Ch ina

N.º 201510650913.2
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[21]  N.º : J/005728

[22]  Data de pedido : 2022/01/17

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Merus N.V.

  Endereço : Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  Inventor :  DE 

KRUIF, Cornelis, Adriaan, 

 HENDRIKS, Linda, Johanna, Aleida, 

 LOGTENBERG, Ton

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710637343.2

Data de pedido 2013/04/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 107383197B 2021/12/10

[51]  Classificação : C07K16/30, C07K16/28, A61K39/395

[54]  Título : 

 Métodos e meios para a produção de moléculas seme-

lhantes à imunoglobulina.

[57]  Resumo : 

CH3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/04/20  Estados Unidos 

da América N.º 61/635,935

[21]  N.º : J/005729

[22]  Data de pedido : 2022/01/17

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Newsoara Biopharma Co., Ltd.

  Endereç o : 

1690 3 413

 Room 413, Building 3, 1690 Cailun Road, Free Trade 

Zone, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : T  HALLAM, Thomas, J

 RODENRYS, John

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780014843.9

Data de pedido 2017/01/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 108883086B 2021/10/26

[51]  Classificação : A61K31/25, A61K31/79, A61P41/00

[54]  Título : 

 Composições e métodos para tratar e prevenir a 

aderência e obstrução intestinal.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/01/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/277,434

 2016/01/11  Estados Unidos da América

N.º 62/277,440

 2016/03/15  Estados Unidos da América

N.º 62/308,787

 2016/03/15  Estados Unidos da América

N.º 62/308,784

 2016/05/27  Estados Unidos da América

N.º 62/342,626

 2016/05/27  Estados Unidos da América

N.º 62/342,565

[21]  N.º : J/005735

[22]  Data de pedido : 2022/01/18

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 INNATE PHARMA

  Endereço : 117 avenue de Luminy, F-13009, 

Marseille, FR

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  ANDRE, Pascale, 

 BLERY, Mathieu,  

PATUREL, Carine,  WAGTMANN, 

NicolaIE

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580050070.0

Data de pedido 2015/09/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 107001466B 2021/10/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K39/395, 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Neutralização de vias inibitórias em linfócitos.

[57]  Resu mo : 

N KG2A PD-1

NKG2A+PD1+ NK CD8 T
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[30]  Prioridade : 2014/09/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/050,948

 2014/11/25  Estados Unidos da América

N.º 62/083,929

 2014/12/17  Estados Unidos da América

N.º 62/093,141

[21]  N.º : J/005736

[22]  Data de pedido : 2022/01/18

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910169503.4

Data de pedido 2019/03/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 109934766B 2021/11/30

[51]  Classificação : G06T3/00

[54]  Título : 

 Um tipo de método e dispositivo de processamento de 

imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005737

[22]  Data de pedido : 2022/01/18

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , M － , F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680055738.5

Data de pedido 2016/09/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 108138204B 2021/12/31

[51]  Classificação : C12P11/00, C12P21/02

[54]  Título : 酶A

 Processo de produção de tioésteres com sortases A.

[57]  Resumo : 酶

i LPXTG SEQ ID NO 01

X 肽 i i N

酰

肽 iii 酶A 肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/25  União Euro-

peia N.º 15186953.4

[21]  N.º : J/005739

[22]  Data de pedido : 2022/01/18

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

– , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680021314.7

Data de pedido 2016/06/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 107438599B 2021/12/10

[51]  Classificação : C07D267/14, A61K31/553, A61P13/12

[54]  Título : Notch

 Inibidores dirigidos à via de Notch.

[57]  Resumo : I

S-L-A I

A γ– 酶 L S

肽酶

[30]  Prioridade : 2015/06/11  União Euro-

peia N.º 15171592.7

[21]  N.º : J/005742

[22]  Data de pedido : 2022/01/19

[24]  Data de despacho : 2022/02/10
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[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  Endereço : 161

 161, Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810151986.0

Data de pedido 2013/01/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 108200437B 2021/11/23

[51]  Classificação : H04N19/52, H04N19/44

[54]  Título : 

 Método e aparelho para a codificação/decodificação 

de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/01/19  Coreia do Sul

N.º 10-2012-0006282

[21]  N.º : J/005744

[22]  Data de pedido : 2022/01/19

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 RAMROCK, CO., LTD.

  Endereço : 1950-1, Seita, Iizuka-shi, Fukuoka 

8201111 JP Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680090552.3

Data de pedido 2016/11/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 109906614B 2021/12/10

[51]  Classificação : H04Q9/00, G08B25/00

[54]  Título : 

 Sistema de monitoramento e dispositivo de robô móvel.

[57]  Resumo : 

1 2 3

4 1

4

  Figura : 

[21]  N.º : J/005745

[22]  Data de pedido : 2022/01/19

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 RAMROCK TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereç o : 8-33, Momoch i ha ma 3-C home, 

Sawara-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 8140001 JP Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880095415.8

Data de pedido 2018/07/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 112368932B 2021/12/03

[51]  Classificação : H02N11/00, F03G3/00

[54]  Título : 

 Mecanismo de rotação.

[57]  Resumo : 

1 1 2

2 3 1

4 2

5

  Figura : 

[21]  N.º : J/005746

[22]  Data de pedido : 2022/01/19

[24]  Data de despacho : 2022/02/10
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[73]  Titular : 

 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS RE-

PRESENTED BY THE SECRETARY, DEPART-

MENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

  Endereço : National Institutes of Health, Office 

of Technology Transfer, 6011 Executive Boulevard, 

Suite 325, MSC 7660, Bethesda, MD 20852-7660. US

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 AMERICAN INTERNATIONAL BIOTECHNO-

LOGY, LLC

  Endereço : 601 Biotech Drive, Richmond, VA 

23235, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T L , M D , W T

, G A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680045182.1

Data de pedido 2016/07/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 108026567B 2021/10/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12Q1/6806, C12Q1/6869, 

C12Q1/70

[54]  Título : 

 Métodos de análise de agentes terapêuticos derivados 

de vírus.

[57]  Resumo : 

P VS-R I P O

PVS-R I PO

R N A

MNVT PCR 酶 MAPREC

[30]  Prioridade : 2015/07/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/199,663

[21]  N.º : J/005747

[22]  Data de pedido : 2022/01/20

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 ACCELERON PHARMA INC.

  Endereço : 128 Sidney Street, Cambridge, MA 

02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M L , J , N

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710403739.0

Data de pedido 2009/06/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 107252486B 2021/10/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/0 0 ,  A61K 38 /17, 

A61K47/68, A61P7/06, A61P19/00

[54]  Título : -ACTRII 

 Antagonistas de ACTRII e usos para aumentar os ní-

veis de glóbulos vermelhos.

[57]  Resumo : –ACTRII 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2008/06/26  Estados Unidos 

da América N.º 61/133368

[21]  N.º : J/005750

[22]  Data de pedido : 2022/01/21

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : K  KJOERLING, KRIS-

TOFER, L  VILLEMOES, LARS, H

 PURNHAGEN, HEIKO, P  EKS-

TRAND, PER

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980034811.4

Data de pedido 2019/04/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 112204659B 2021/12/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G10L21/038 , G10L21/02 , 

G10L19/18

[54]  Título : 

 Integração de técnicas de reconstrução de alta fre-

quência com a redução de atraso de pró-processamento.

[57]  Resumo : 

3010
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/04/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/662,296

[21]  N.º : J/005753

[22]  Data de pedido : 2022/01/24

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[73]  Titular : 

 Universal Entertainment Corporation

  Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 

3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  EMORI, KAZUKI

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810687778.2

Data de pedido 2018/06/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 109146044B 2021/12/31

[51]  Classificação : G06K19/077, H01Q7/00

[54]  Título : 

 Meio de informação sem contacto e método de 

fabricação do mesmo.

[57]  Resumo : 

1 2a 2d

4 2a

2d 3 IC

5 2a 2d

4 3

31a 31d 31a 31d

2a 2d

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/06/28  Japão

N.º 2017-126458

[21]  N.º : J/005754

[22]  Data de pedido : 2022/01/24

[24]  Data de despacho : 2022/02/10

[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 ZL202111033199.4

Data de pedido 2021/09/03 N.º de anúncio 

da concessão CN 113473181B 2021/12/31

[51]  Classificação : H04N21/234, H04N21/44

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de vídeo, meio 

de armazenamento legível por computador e dispositivo 

informático.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/001732 2022/02/08

Transmissão

1. Baxalta GmbH

2. Baxalta Incorporated

Takeda Pharmaceutical Company Limited, 

com sede em 1-1, Doshomachi 4-chome, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/003825 2022/02/11
Transmissão

H2SG
H2SG ENERGY PTE LTD

WONG KING KHENG, com sede em 
411 Sixth Avenue, Singapore 276580

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de 
revalidação

Data de despacho Titular

J/002737 2022/02/08 2022/02/08
INSTITUTE OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY 
ACADEMY OF MILITARY MEDICAL SCIENCES P.L.A. CHINA

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/001723

[22]  Data de pedido : 2021/08/12

[71]  Requerente : 

 Guangzhou Blue Moon Industrial Co., Ltd.

  Endereço : 510760

36

 NO. 36, Punan Rd., Yunpu Industrial Zone, Huangpu 

District, Guangzhou, Guangdong 510760, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Zhanqiu, LAI,  Yong, 

LING,  Cancan, WANG

[51]  Classificação : B65D51/18

[54]  Título : 

 Tampa de garrafa do recipiente de fechamento automático.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/08/20  Ch i na

N.º 202021761038.8

 2021/04/21  China N.º 202120826735.5

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 14 de Fevereiro de 2022.

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

 $426,560.00
(Custo desta publicação $ 426 560,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 
Executivo:

財 政 局

跨年度負擔明細清單

15/2017 2/2018

 : 2021-D025

Código do escalonamento

 : 

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental  Orçamento do Serviço

 : 22000100

Classificação orgânica

 : ＷＡＴＥＲＬＥＡＵ

Adjudicatário  WATERLEAU  ORIGINWATER em Consórcio

 : 

Assunto da adjudicação  Serviços de «Operação e manutenção da Estação de Tratamento de Águas 

Residuais do Parque Industrial Transfronteiriço de Macau»

 : $133,666,666.00

Valor total

 : 2022/01/25

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................. $30,471,107.00

 2023 ............................................................................................................ $30,471,107.00

 2024 ............................................................................................................$30,471,106.00

 2025 ............................................................................................................$27,232,163.00

 2026 ............................................................................................................$15,021,183.00

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 17 de Fevereiro de 
2022.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 2/2022/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 

 

 $1,971.00  

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

2/2022/DSFSM
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$100.00

http://www.fsm.gov.mo/dsfsm

$194,000.00

 

 $2,911.00

Secretário para a Segurança, de 16 de Fevereiro de 2022, se en-
contra aberto o concurso público para a aquisição de «Serviço 
de notificação electrónica do alojamento dos não residentes».

O programa do concurso e o caderno de encargos encon-
tram-se disponíveis para consulta no Departamento de Admi-
nistração da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, durante as horas 
de expediente, estando os interessados sujeitos ao pagamento 
das fotocópias dos referidos documentos, na importância de 
$100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou podendo aceder à 
página electrónica destes Serviços para fazer o respectivo des-
carregamento gratuito (http://www.fsm.gov.mo/dsfsm). Desde 
a data da publicação do presente anúncio até à data limite para 
entrega de propostas do concurso público, devem os concor-
rentes dirigir-se ao Departamento de Administração desta 
Direcção de Serviços, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, 
ou ter acesso à página electrónica acima mencionada, a fim de 
verificar as eventuais informações adicionais.

As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 4 de Abril de 2022. Além da entrega dos 
documentos estipulados no respectivo programa do concurso 
e no caderno de encargos, deve ser apresentado o documen-
to comprovativo da caução provisória prestada, no valor de 
$194 000,00 (cento e noventa e quatro mil patacas). A respectiva 
caução deve ser prestada por garantia bancária, ou em numerá-
rio, ordem de caixa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino 
(BNU) (sendo os últimos dois em nome da DSFSM). Caso seja 
prestada em numerário, ordem de caixa ou cheque do BNU, os 
concorrentes devem efectuar a prestação pertinente no BNU 
(sede) e depois devem apresentar à Tesouraria do Departamen-
to de Administração desta DSFSM o guia citado, para efeitos de 
levantamento de recibo oficial em causa. Caso seja prestada por 
garantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou termo 
resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 6 de Abril de 2022. Os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas a fim de escla-
recer as eventuais dúvidas relativas aos documentos entregues 
para o presente concurso ou apresentar reclamação quando 
necessário.

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos das carac-
terísticas técnicas do presente concurso público devem ser 
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta 
DSFSM, até ao dia 11 de Março de 2022.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Fevereiro de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 2 911,00)
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教 育 及 青 年 發 展 局

名 單

293/2018

54/GM/97

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos 
a particulares e a instituições particulares, vem a Direcção 
dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 
publicar a listagem dos apoios concedidos no 4.º trimestre 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

atribuídos

目的 

Finalidades

19/11/2021 $ 6,600.00  Observação a

19/11/2021 $ 6,400.00  Observação a

31/12/2021 $ 6,400.00  Observação a

31/12/2021 $ 6,400.00  Observação a

31/12/2021 $ 21,600.00  Observação a

15/11/2021 $ 214,650.00  Observação b

31/12/2021 $ 17,198.70  Observação c

19/11/2021 $ 64,269.30 

Concessão do subsídio para realização do plano de 

formação musical de integração social dos deficien-

tes visuais de Macau.

31/12/2021 $ 13,518.00 

31/12/2021 $ 9,250.00  Observação c

31/12/2021 $ 6,983.00  Observação c

Academia de Música São Pio X

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Art Teacher Communication Associa-

tion of Macau

31/12/2021 $ 40,510.00 4

Concessão de subsídio para realização da «4.ª Ex-

posição colectiva das artes de professores e alunos 

de Macau».

Associação Auxílio Mútuo de Juventude 

de Macau

17/12/2021 $ 7,300.00  Observação c

31/12/2021 $ 3,150.00 2021

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2021.

Associação de Antigos Alunos da Facul-

dade de Gestão de Empresas da Univer-

sidade de Macau

31/12/2021 $ 10,180.00  Observação c

Associação de Assistência Mútua dos 

Moradores do Bairro Artur Tamagnini 

Barbosa

31/12/2021 $ 25,690.00  Observação c
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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

atribuídos

目的 

Finalidades

Associação de Beneficência Sin Meng

17/12/2021 $ 87,600.00  Observação b

Associação de Chi Hang Juventude

31/12/2021 $ 2,400.00 2021

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2021.

Associação de Cultura de Sung San de 

Macau

31/12/2021 $ 25,559.90 

Associação de Dança de Música Pop de 

Macau

31/12/2021 $ 59,025.00  Observação c

31/12/2021 $ 27,652.50  Observação c

Associação de Desenvolvimento de 

Artes Cheng Hok Macau

31/12/2021 $ 72,970.00  Observação c

Associação de Educação de Adultos de 

Macau

31/12/2021 $ 40,600.00 

Concessão de subsídio para publicar uma publica-

ção.

Associação de Educação Permanente 

de Macau

31/12/2021 $ 120,250.00  Observação a

31/12/2021 $ 94,720.00  Observação a

Associação de Jovens Empresários Pan 

Mac

15/12/2021 $ 102,000.00  Observação c

Associação de Juniores de Hou Kong

22/11/2021 $ 9,600.00  Observação c

17/12/2021 $ 36,750.00  Observação c

Associação de Juventude da Associação 

de Educação de Macau

16/12/2021 $ 23,693.50  Observação c

Associação de Juventude de Fu Lun de 

Macau

22/11/2021 $ 3,300.00  Observação c

Associação de Juventude Lar Salesiano 

Dom Bosco

15/11/2021 $ 3,028,800.00  Observação e)

Associação de Juventude para os Quar-

teirões de Macau

31/12/2021 $ 10,705.00  Observação c

Associação de Juventude Promoção das 

Indústrias Culturais de Macau

17/12/2021 $ 13,600.00  Observação c
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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

atribuídos

目的 

Finalidades

栢

Associação de Juventude Voluntária de 

Serviço Social de Pak Wai de Macau

31/12/2021 $ 14,291.00 2021

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2021.

31/12/2021 $ 9,360.00  Observação c

Associação de Mútuo Auxílio dos Mo-

radores do Bairro San Kio

31/12/2021 $ 35,342.50  Observação c

Associação de Nova Juventude Chinesa 

de Macau

16/12/2021 $ 64,145.80  Observação c

Associação de Reabilitação «Fu Hong» 

de Macau

29/12/2021 $ 100,627.50 

Concessão do subsídio para realizar o «Programa 

de apoios extra-escolares para alunos do ensino 

especial».

31/12/2021 $ 56,300.00 

Concessão do subsídio para realizar o «Programa 

de apoios extra-escolares para alunos do ensino 

especial».

31/12/2021 $ 53,430.00  Observação b

Associação de Surdos de Macau

16/12/2021 $ 88,440.00 

Concessão de subsídio para realização do «Plano de 

recursos para materiais de apoio aos alunos com 

deficiência auditiva».

Associação de Voluntários de Serviço 

Social de Macau

24/11/2021 $ 41,031.80  Observação c

31/12/2021 $ 8,280.00  Observação c

Associação de Zarpar o Sonho

31/12/2021 $ 12,260.00 2021

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2021.

31/12/2021 $ 1,642.10  Observação c

31/12/2021 $ 1,750.50  Observação c

Associação do Desenvolvimento Social 

e da Cultura Delta Asia

25/11/2021 $ 63,900.00 30

Concessão do subsídio para realização de «The 30th 

Delta Asia Cup Student Quiz».

Associação dos Desportos Diabolo de 

Macau China

31/12/2021 $ 58,928.00  Observação b

Associação dos Empregados de Escritó-

rio de Macau

22/11/2021 $ 12,449.00  Observação c
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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

atribuídos

目的 

Finalidades

Associação dos Empregados Jovens do 

Hospital Kiang Wu de Macau

31/12/2021 $ 10,760.00  Observação c

31/12/2021 $ 2,200.00  Observação c

Associação dos Familiares Encarrega-

dos dos Deficientes Mentais de Macau

20/10/2021 $ 60,152.70  Observação b

13/12/2021 $ 1,126,900.00 / 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço de 

terapia/treino (Ano lectivo de 2021/2022).

29/12/2021 $ 315,711.50 

Concessão do subsídio para realizar o «Programa 

de apoios extra-escolares para alunos do ensino 

especial».

31/12/2021 $ 168,201.90 

Concessão do subsídio para realizar o «Programa 

de apoios extra-escolares para alunos do ensino 

especial».

31/12/2021 $ 19,076.00 

Concessão de subsídio para realização do projecto 

de apoio aos alunos e encarregados de educação 

do ensino especial.

31/12/2021 $ 61,760.00  Observação b

31/12/2021 $ 630,400.00 

Concessão de subsídio para o serviço de apoio itine-

rante.

31/12/2021 $ 46,444.00 

Concessão de subsídio para realização do projecto 

de apoio aos alunos e encarregados de educação 

do ensino especial.

Associação dos Jovens Cr istãos de 

Macau

15/11/2021 $ 7,685,775.00  Observação e)

16/12/2021 $ 7,641.00  Observação c

17/12/2021 $ 5,759.00 

Concessão do subsídio para realização das activi-

dades de férias.

31/12/2021 $ 29,000.00 

Concessão de subsídio para impressão de publica-

ções.

31/12/2021 $ 6,227.00  Observação c

Associação dos Jovens de Povo

31/12/2021 $ 13,237.00 2021

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2021.
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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

atribuídos

目的 

Finalidades

Associação dos Jovens Macaenses

31/12/2021 $ 3,744.90  Observação c

Associação dos Jovens Voluntários de 

Serviço Social da Areia Preta de Macau

31/12/2021 $ 17,134.50  Observação c

Associação dos Jovens Voluntários Espe-

ciais de Macau

16/12/2021 $ 3,300.00  Observação c

31/12/2021 $ 8,236.10  Observação c

Associação dos Jovens Voluntários do 

Serviço Social de Iao Hon de Macau

31/12/2021 $ 1,960.00 2021

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2021.

31/12/2021 $ 13,793.30  Observação c

Associação Educativa da Função Pública 

de Macau

31/12/2021 $ 4,600.00  Observação b

Associação Geral das Mulheres de 

Macau

17/12/2021 $ 7,189.70 

Concessão do subsídio para realização das activida-

des de férias.

Associação Geral de Estudantes Chong 

Wa de Macau

22/11/2021 $ 43,005.60  Observação c

31/12/2021 $ 41,850.00  Observação c

Associação Internacional de Arte e 

Cultura da Juventude de Macau

31/12/2021 $ 86,400.00  Observação c

Associação Juvenil das Actividades ao 

Ar Livre de Macau

22/11/2021 $ 12,809.30  Observação c

30/11/2021 $ 121,722.30 2020

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2020.

Associação para a Abstenção do Fumo 

e Protecção da Saúde

31/12/2021 $ 32,600.00  Observação c

Associação para Desenvolvimento dos 

Jovens Voluntários da Comunidade de 

Macau

31/12/2021 $ 5,700.00  Observação c

Associação Promotora da Instrução dos 

Macaenses

13/12/2021 $ 471,700.00 / 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço de 

terapia/treino (Ano lectivo de 2021/2022).
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Associação Promotora das Ciências e 

Tecnologias de Macau

20/10/2021 $ 41,820.00 2021

Concessão de subsídio para realização da «Activi-

dade de formação de divulgação da Química nas 

férias de Verão de 2021 para alunos do ensino 

secundário complementar».

Associação Promotora de Educação Es-

pecial para Alunos com Necessidades 

de Ensino Especial de Macau

17/12/2021 $ 4,621.90 

Concessão do subsídio para realização das activi-

dades de férias.

Associação União Geral das Song San 

de Macau

31/12/2021 $ 18,775.70 2021

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2021.

Cáritas de Macau

15/11/2021 $ 6,555,175.00  Observação e)

13/12/2021 $ 1,206,500.00 / 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço de 

terapia/treino (Ano lectivo de 2021/2022).

31/12/2021 $ 477,600.00 

Concessão de subsídio para o serviço de apoio itine-

rante.

氹

Casa dos Pinheiros da Taipa

16/12/2021 $ 7,200.00  Observação a

16/12/2021 $ 7,200.00  Observação a

31/12/2021 $ 4,950.00  Observação a

Centro Comunitár io de Iao Hon da 

União Geral das Associações dos Mora-

dores de Macau

30/12/2021 $ 44,500.00  Observação a

31/12/2021 $ 39,200.00  Observação a

31/12/2021 $ 38,800.00  Observação a

Centro Cultural de Criança Dente de 

Leão, Macau

18/10/2021 $ 126,845.00 

Concessão de subsídio para realização «O Meu 

Sonho dos Jogos Olímpicos de Inverno» no campo 

de treino Internacional para Jovens Jornalistas em 

Macau.

Centro de Apoio a Surdos

29/10/2021 $ 32,862.75  Observação b

23/11/2021 $ 31,309.00  Observação b

23/11/2021 $ 36,055.30  Observação b

23/11/2021 $ 33,883.00  Observação b

31/12/2021 $ 19,203.00  Observação b

31/12/2021 $ 11,411.58  Observação b

Centro de Apoio Vocacional Kai Lung

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d
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Centro de Convívio Hong Nin Chi Ka da 

Associação de Agricultores de Macau

15/12/2021 $ 13,600.00  Observação a

31/12/2021 $ 19,230.00  Observação a

31/12/2021 $ 11,400.00  Observação a

Centro de Educação Arte de Dança de 

Macau

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Centro de Educação da Associação 

Exército de Salvação (Macau)

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 53,720.00 

Concessão do subsídio para realização do apoio à 

aprendizagem após a escola «Yue Xue Yue Le».

31/12/2021 $ 51,850.00 

Concessão do subsídio para realização do apoio à 

aprendizagem após a escola «Yue Xue Yue Le».

Centro de Educação Infanti l Santo 

António

7/12/2021 $ 451,200.00  Observação f

21/12/2021 $ 211,200.00  Observação g

31/12/2021 $ 162,000.00  Observação h

Centro de Educação para Crianças com 

Problemas de Audição

13/12/2021 $ 1,173,100.00 / 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço 

de terapia/treino (Ano lectivo de 2021/2022).

31/12/2021 $ 124,359.00 2020/2021

Concessão do subsídio para realização de «Pres-

tação de serviços de reabilitação auditiva a alu-

nos com deficiência auditiva» no ano lectivo de 

2020/2021.

31/12/2021 $ 36,257.50 2021/2022

Concessão do subsídio para realização de «Pres-

tação de serviços de reabilitação auditiva a alu-

nos com deficiência auditiva» no ano lectivo de 

2021/2022.

Centro de Educação Seng Wui Yi

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Centro de Educação Shining Star

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Centro de Educação Simpson

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Centro de Formação Juvenil Dom Bosco

22/12/2021 $ 2,000,000.00 2021/2022

Concessão de subsídio para realização do «Campismo 

educacional para os alunos do ensino secundário» 

(Ano lectivo de 2021/2022).



N.º 9 — 2-3-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4243

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

atribuídos

目的 

Finalidades

Centro de Formação Música da Estrela

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Centro de Juventude «Lazarus»

30/11/2021 $ 84,748.90 2020

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2020.

Centro de Lazer e Recreação dos An-

ciãos de Ma Hac Iao de Macau

19/11/2021 $ 14,950.00  Observação a

16/12/2021 $ 7,430.00  Observação a

31/12/2021 $ 8,000.00  Observação a

Centro de Produtividade e Transferên-

cia de Tecnologia de Macau

20/10/2021 $ 21,605.00 2021

Concessão de subsídio para organização da com-

petição de habilidades da rede destinada a estu-

dantes do ensino superior de Macau 2021.

29/10/2021 $ 86,419.42  Observação b

29/10/2021 $ 44,360.00  Observação b

29/10/2021 $ 37,870.00  Observação b

29/10/2021 $ 59,313.00  Observação b

31/12/2021 $ 79,400.00  Observação b

31/12/2021 $ 39,050.00  Observação b

31/12/2021 $ 29,700.00  Observação b

31/12/2021 $ 13,500.00  Observação b

31/12/2021 $ 63,587.00  Observação b

31/12/2021 $ 34,093.30 3D

Concessão do subsídio para realização do concurso 

de criação de modelos 3D.

31/12/2021 $ 3,420.00 4

Concessão de subsídio para organização do 4.º Con-

curso de técnicas da página electrónica dos estu-

dantes de Macau (grupo de ensino superior).

Centro Educacional de Cultura e Artes 

de Macau

22/11/2021 $ 7,905.00 

Concessão de subsídio aos alunos dos cursos.

Centro Educativo-Pastoral Salesiano da 

Juventude e Família

31/12/2021 $ 31,664.00 2021

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2021.

Centro I Chon da União Geral das Asso-

ciações dos Moradores de Macau

23/11/2021 $ 4,650.00  Observação a

31/12/2021 $ 1,850.00  Observação a
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Centro I Chon da União Geral das As-

sociações dos Moradores de Macau

31/12/2021 $ 1,850.00  Observação a

Centro Ji Cing do Povo

30/12/2021 $ 15,250.00  Observação a

30/12/2021 $ 4,600.00  Observação a

31/12/2021 $ 4,600.00  Observação a

Centro Kai Hong

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Clube Leo de Macau Central

31/12/2021 $ 9,600.00  Observação c

Colégio Anglicano de Macau

15/11/2021 $ 12,000.00  Observação i

15/11/2021 $ 8,300,705.00 2021/2022

Concessão de subsídio de propinas (Ano lectivo 

2021/2022).

26/11/2021 $ 723,450.00  Observação j

7/12/2021 $ 5,489,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 4,198,000.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 860.00  Observação k

31/12/2021 $ 4,501,600.00  Observação h

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Chinesa)

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

19/11/2021 $ 2,700.00  Observação l

26/11/2021 $ 778,050.00  Observação j

7/12/2021 $ 10,112,550.00  Observação f

21/12/2021 $ 7,809,750.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,700.00  Observação l

31/12/2021 $ 2,000.00 

Concessão de subsídio para participação dos alunos 

nos «Conhecer a protecção civil».

Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Inglesa)

19/11/2021 $ 900.00  Observação l

26/11/2021 $ 614,250.00  Observação j

7/12/2021 $ 6,768,600.00  Observação f

21/12/2021 $ 4,776,050.00  Observação g
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Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção 

Inglesa)

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,700.00  Observação l

31/12/2021 $ 1,533,700.00  Observação h

Colégio Diocesano de São José (1)

26/11/2021 $ 191,100.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,657,950.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,129,800.00  Observação g

31/12/2021 $ 642,750.00  Observação f

31/12/2021 $ 291,400.00  Observação h

Colégio Diocesano de São José (2)

25/11/2021 $ 142.00  Observação m

26/11/2021 $ 122,850.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,156,950.00  Observação f

21/12/2021 $ 804,000.00  Observação g

31/12/2021 $ 1,156,950.00  Observação f

31/12/2021 $ 738.00  Observação m

31/12/2021 $ 266,700.00  Observação h

Colégio Diocesano de São José (3)

26/11/2021 $ 191,100.00  Observação j

7/12/2021 $ 2,080,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,221,700.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 1,052,400.00  Observação f

31/12/2021 $ 720.00  Observação k

31/12/2021 $ 757,450.00  Observação h

Colégio Diocesano de São José (4)

26/11/2021 $ 81,900.00  Observação j

7/12/2021 $ 676,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 446,400.00  Observação g

31/12/2021 $ 676,800.00  Observação f

31/12/2021 $ 81,000.00  Observação h
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Colég io Diocesano de São José (5) 

(Secção Chinesa)

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

26/11/2021 $ 859,950.00  Observação j

7/12/2021 $ 8,564,750.00  Observação f

21/12/2021 $ 5,840,600.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,806,400.00  Observação f

31/12/2021 $ 3,200.00  Observação k

31/12/2021 $ 3,975,200.00  Observação h

Colég io Diocesano de São José (5) 

(Secção Inglesa)

19/11/2021 $ 900.00  Observação l

26/11/2021 $ 327,600.00  Observação j

7/12/2021 $ 3,647,400.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,197,150.00  Observação g

31/12/2021 $ 2,104,800.00  Observação f

31/12/2021 $ 1,291,400.00  Observação h

Colég io Diocesano de São José (6) 

(Secção Chinesa)

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

25/11/2021 $ 4,598.50  Observação m

26/11/2021 $ 259,350.00  Observação j

7/12/2021 $ 3,332,600.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,714,650.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,700.00  Observação l

31/12/2021 $ 6,300.00  Observação k

31/12/2021 $ 6,240.50  Observação m

31/12/2021 $ 2,076,600.00  Observação h

Colégio Diocesano de São José (6) (Sec-

ção Inglesa)

26/11/2021 $ 68,250.00  Observação j

7/12/2021 $ 877,000.00  Observação f

21/12/2021 $ 429,550.00  Observação g

31/12/2021 $ 222,000.00  Observação h

Colégio do Sagrado Coração de Jesus

15/11/2021 $ 12,000.00  Observação i

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

26/11/2021 $ 614,250.00  Observação j
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Colégio do Sagrado Coração de Jesus

7/12/2021 $ 9,428,950.00  Observação f

21/12/2021 $ 4,348,300.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,700.00  Observação l

Colégio do Sagrado Coração de Jesus 

(Jardim de Infância)

21/12/2021 $ 1,958,400.00  Observação g

Colégio do Sagrado Coração de Jesus 

(Secção Inglesa)

19/11/2021 $ 2,700.00  Observação l

26/11/2021 $ 655,200.00  Observação j

7/12/2021 $ 7,294,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 5,068,650.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,700.00  Observação l

31/12/2021 $ 6,800.00  Observação k

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Chinesa)

25/11/2021 $ 25,000.00  Observação m

26/11/2021 $ 327,600.00  Observação j

7/12/2021 $ 3,085,200.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,364,000.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 25,000.00  Observação m

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Inglesa)

26/11/2021 $ 327,600.00  Observação j

7/12/2021 $ 3,085,200.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,472,000.00  Observação g

Colégio Mateus Ricci (Secundário)

25/11/2021 $ 3,500.60  Observação m

26/11/2021 $ 696,150.00  Observação j

7/12/2021 $ 7,367,050.00  Observação f

21/12/2021 $ 3,331,000.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 3,200.00  Observação k

31/12/2021 $ 8,858.80  Observação m

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 518,700.00  Observação j

7/12/2021 $ 5,821,900.00  Observação f
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Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

21/12/2021 $ 4,445,050.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 4,900.00  Observação k

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki 

(Sucursal)

15/11/2021 $ 7,926,660.00 2021/2022

Concessão de subsídio de propinas (Ano lectivo 

2021/2022).

7/12/2021 $ 2,368,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,814,400.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Colégio Yuet Wah (Secção Chinesa)

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 354,900.00  Observação j

7/12/2021 $ 4,560,400.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,722,850.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 1,800.00  Observação k

Colégio Yuet Wah (Secção Inglesa)

26/11/2021 $ 341,250.00  Observação j

7/12/2021 $ 4,385,000.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,698,000.00  Observação g

氹

Complexo de Apoio à Juventude e Família 

da Taipa Sheng Kung Hui

31/12/2021 $ 41,848.10  Observação b

Courseday Talents Club

18/10/2021 $ 208,704.00 2

Concessão de subsídio para organização da «2.ª 

Exposição Conjunta de Ciências das Escolas de 

Macau».

Edições Va Kio, Limitada 31/12/2021 $ 4,800.00 

Concessão de subsídio para o prémio de criação 

cultural e artística da página infantil.

Envolvimento da Juventude Associação 

Serviço Comunitário

31/12/2021 $ 6,965.00  Observação c

Escola Cáritas de Macau

9/11/2021 $ 23,998,900.00 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço de 

ensino especial a alunos (Ano lectivo de 2021/2022).
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Escola Cáritas de Macau

15/11/2021 $ 1,036,520.00 

2021/2022

Concessão de subsídio para o fornecimento de refei-

ções saudáveis de pequeno-almoço e almoço e para 

o serviço de transporte de ida/volta da escola para 

os alunos com necessidades educativas especiais 

(Ano lectivo de 2021/2022).

26/11/2021 $ 232,050.00  Observação j

7/12/2021 $ 873,350.00  Observação f

21/12/2021 $ 534,850.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 857,000.00  Observação f

Escola Cham Son de Macau

15/11/2021 $ 12,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 873,600.00  Observação j

7/12/2021 $ 9,255,900.00  Observação f

21/12/2021 $ 6,038,550.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 3,000.00  Observação k

31/12/2021 $ 5,319,250.00  Observação h

Escola Choi Nong Chi Tai

15/11/2021 $ 18,000.00  Observação i

19/11/2021 $ 2,700.00  Observação l

26/11/2021 $ 778,050.00  Observação j

7/12/2021 $ 10,622,700.00  Observação f

21/12/2021 $ 6,163,950.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal de 

Wan Keng)

21/12/2021 $ 645,600.00  Observação g

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal)

21/12/2021 $ 650,400.00  Observação g

Escola Chong Tak de Macau

26/11/2021 $ 395,850.00  Observação j

7/12/2021 $ 3,601,950.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,329,800.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 4,717,650.00  Observação h
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Escola Concórdia para Ensino Especial

9/11/2021 $ 21,766,000.00 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço de 

ensino especial a alunos (Ano lectivo de 2021/2022).

15/11/2021 $ 1,379,728.00 

2021/2022

Concessão de subsídio para o fornecimento de refei-

ções saudáveis de pequeno-almoço e almoço e para 

o serviço de transporte de ida/volta da escola para 

os alunos com necessidades educativas especiais 

(Ano lectivo de 2021/2022).

26/11/2021 $ 245,700.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,209,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 590,700.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 1,390,700.00  Observação f

Escola da Associação Geral das Mulhe-

res de Macau

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 546,000.00  Observação j

7/12/2021 $ 4,905,750.00  Observação f

21/12/2021 $ 3,353,400.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 1,455,000.00  Observação h

Escola da Sagrada Família

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 286,650.00  Observação j

7/12/2021 $ 4,278,750.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,755,200.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Escola das Nações

9/11/2021 $ 5,401,100.00 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço de 

ensino especial a alunos (Ano lectivo de 2021/2022).

15/11/2021 $ 7,795,965.00 2021/2022

Concessão de subsídio de propinas (Ano lectivo 

2021/2022).

26/11/2021 $ 464,100.00  Observação j

7/12/2021 $ 4,096,100.00  Observação f
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Escola das Nações

21/12/2021 $ 2,049,650.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 820,250.00  Observação f

31/12/2021 $ 1,151,800.00  Observação h

Escola de Aplicação Anexa à Universi-

dade de Macau

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

26/11/2021 $ 764,400.00  Observação j

7/12/2021 $ 9,320,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 7,216,500.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,700.00  Observação l

31/12/2021 $ 8,900.00  Observação k

Escola de Santa Madalena

26/11/2021 $ 286,650.00  Observação j

7/12/2021 $ 2,557,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 729,000.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 1,387,850.00  Observação h

Escola de Santa Madalena (Sucursal)

21/12/2021 $ 528,000.00  Observação g

31/12/2021 $ 2,044,700.00  Observação h

Escola de Santa Teresa do Menino 

Jesus

26/11/2021 $ 436,800.00  Observação j

7/12/2021 $ 3,924,600.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,386,800.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,160.00 

Concessão de subsídio para participação dos alunos 

nos «Conhecer a protecção civil».

31/12/2021 $ 2,005,200.00  Observação h

Escola de São José de Ká Hó

26/11/2021 $ 95,550.00  Observação j

7/12/2021 $ 808,900.00  Observação f

21/12/2021 $ 163,800.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 666,750.00  Observação h

Escola de Talentos Anexa à Escola Hou 

Kong

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i
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Escola de Talentos Anexa a Escola Hou 

Kong

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

26/11/2021 $ 696,150.00  Observação j

7/12/2021 $ 9,617,150.00  Observação f

21/12/2021 $ 6,334,300.00  Observação g

31/12/2021 $ 2,700.00  Observação l

31/12/2021 $ 6,120.00  Observação k

Escola Dom João Paulino

26/11/2021 $ 122,850.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,608,150.00  Observação f

21/12/2021 $ 864,600.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,082,250.00  Observação h

Escola Dom Luís Versíglia

26/11/2021 $ 122,850.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,438,050.00  Observação f

21/12/2021 $ 274,350.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 1,052,400.00  Observação f

31/12/2021 $ 400.00  Observação k

31/12/2021 $ 2,196,850.00  Observação h

Escola dos Moradores de Macau

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

15/11/2021 $ 12,000.00  Observação i

25/11/2021 $ 6,328.90  Observação m

26/11/2021 $ 1,051,050.00  Observação j

7/12/2021 $ 11,505,000.00  Observação f

21/12/2021 $ 3,733,800.00  Observação g

21/12/2021 $ 4,877,700.00  Observação g

31/12/2021 $ 1,043,100.00  Observação h

31/12/2021 $ 148.10  Observação m

31/12/2021 $ 855,900.00  Observação h

Escola dos Moradores do Bairro do 

Patane

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 313,950.00  Observação j

7/12/2021 $ 2,846,400.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,693,200.00  Observação g
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Escola dos Moradores do Bairro do 

Patane

31/12/2021 $ 2,227,450.00  Observação h

Escola Estrela do Mar

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

25/11/2021 $ 3,000.00  Observação m

26/11/2021 $ 532,350.00  Observação j

7/12/2021 $ 5,637,050.00  Observação f

21/12/2021 $ 588,000.00  Observação g

21/12/2021 $ 2,437,500.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 977,900.00  Observação h

31/12/2021 $ 3,932,300.00  Observação h

氹

Escola Fong Chong da Taipa

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

19/11/2021 $ 900.00  Observação l

26/11/2021 $ 464,100.00  Observação j

7/12/2021 $ 6,060,900.00  Observação f

21/12/2021 $ 3,171,850.00  Observação g

31/12/2021 $ 1,520.00  Observação k

31/12/2021 $ 1,742,300.00  Observação h

氹

Escola Fong Chong da Taipa (Sucursal)

21/12/2021 $ 648,000.00  Observação g

31/12/2021 $ 40,500.00  Observação h

Escola Fukien

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 245,700.00  Observação j

7/12/2021 $ 2,235,150.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,583,400.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 193.00  Observação k

31/12/2021 $ 2,721,350.00  Observação h

Escola Há Ván Châm Vui

26/11/2021 $ 122,850.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,109,700.00  Observação f

21/12/2021 $ 373,200.00  Observação g

Escola Hoi Fai

26/11/2021 $ 163,800.00  Observação j

7/12/2021 $ 2,106,600.00  Observação f
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Escola Hoi Fai

21/12/2021 $ 1,377,600.00  Observação g

Escola Hou Kong (Pré-Primário)

21/12/2021 $ 432,000.00  Observação g

Escola Hou Kong (Primário)

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

21/12/2021 $ 3,648,600.00  Observação g

Escola Hou Kong (Secundário)

15/11/2021 $ 12,000.00  Observação i

19/11/2021 $ 5,400.00  Observação l

26/11/2021 $ 1,542,450.00  Observação j

7/12/2021 $ 16,819,000.00  Observação f

21/12/2021 $ 5,447,050.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 6,300.00  Observação l

31/12/2021 $ 5,500.00  Observação k

Escola Internacional de Macau

18/10/2021 $ 34,060.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição de 

manuais escolares.

18/10/2021 $ 2,900.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição de 

manuais escolares.

22/10/2021 $ 146,920.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição de 

manuais escolares.

22/10/2021 $ 12,000.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição de 

manuais escolares.

15/11/2021 $ 13,167,135.00 2021/2022

Concessão de subsídio de propinas (Ano lectivo 

2021/2022).

18/11/2021 $ 3,000.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição de 

manuais escolares.

18/11/2021 $ 44,870.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição de 

manuais escolares.

21/12/2021 $ 3,475,900.00  Observação g

23/12/2021 $ 3,000.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição de 

manuais escolares.
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Escola Internacional de Macau

23/12/2021 $ 33,290.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição de 

manuais escolares.

30/12/2021 $ 22,490.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição de 

manuais escolares.

30/12/2021 $ 2,900.00 

Subsídio de propinas e subsídio para aquisição de 

manuais escolares.

Escola Kai Chi

9/11/2021 $ 17,556,800.00 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço de 

ensino especial a alunos (Ano lectivo de 2021/2022).

15/11/2021 $ 843,389.00 

2021/2022

Concessão de subsídio para o fornecimento de refei-

ções saudáveis de pequeno-almoço e almoço e para 

o serviço de transporte de ida/volta da escola para 

os alunos com necessidades educativas especiais 

(Ano lectivo de 2021/2022).

7/12/2021 $ 902,400.00  Observação f

21/12/2021 $ 288,000.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 1,804,800.00  Observação f

Escola Kao Yip

15/11/2021 $ 18,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 1,351,350.00  Observação j

7/12/2021 $ 12,184,500.00  Observação f

21/12/2021 $ 5,020,650.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 7,720,450.00  Observação f

Escola Kao Yip (Primária e Pré-Primá-

ria) Sucursal

21/12/2021 $ 1,039,200.00  Observação g

Escola Kao Yip (Sucursal)

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

21/12/2021 $ 2,384,400.00  Observação g

Escola Keang Peng (Secção Primária)

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 737,100.00  Observação j
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Escola Keang Peng (Secção Primária)

7/12/2021 $ 5,115,600.00  Observação f

21/12/2021 $ 5,108,400.00  Observação g

31/12/2021 $ 1,542,600.00  Observação f

Escola Keang Peng (Secção Secundária)

26/11/2021 $ 518,700.00  Observação j

7/12/2021 $ 6,665,200.00  Observação f

21/12/2021 $ 4,405,550.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 960.00  Observação k

31/12/2021 $ 2,635.30  Observação m

Escola Kwong Tai

19/11/2021 $ 2,700.00  Observação l

25/11/2021 $ 3,170.40  Observação m

26/11/2021 $ 655,200.00  Observação j

7/12/2021 $ 7,184,550.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,744,150.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 1,500.00  Observação m

31/12/2021 $ 512,100.00  Observação h

Escola Kwong Tai (Sucursal)

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

21/12/2021 $ 1,941,000.00  Observação g

31/12/2021 $ 784,300.00  Observação h

Escola Lin Fong Pou Chai

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 232,050.00  Observação j

7/12/2021 $ 2,106,600.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,321,200.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,102,000.00  Observação h

Escola Ling Nam

26/11/2021 $ 286,650.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,647,900.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,405,400.00  Observação g

31/12/2021 $ 1,800.00  Observação k

Escola Nossa Senhora de Fátima

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

26/11/2021 $ 914,550.00  Observação j
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Escola Nossa Senhora de Fátima

7/12/2021 $ 9,516,750.00  Observação f

21/12/2021 $ 6,327,650.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,700.00  Observação l

31/12/2021 $ 2,700.00  Observação k

31/12/2021 $ 355,600.00  Observação h

Escola Portuguesa de Macau

9/11/2021 $ 2,591,059.00 2021/2022

Protocolo de cooperação entre a DSEDJ e a Fun-

dação Escola Portuguesa de Macau (ano lectivo de 

2021/2022).

15/11/2021 $ 344,400.00  Observação e)

15/11/2021 $ 7,981,870.00 2021/2022

Concessão de subsídio de propinas (Ano lectivo 

2021/2022).

26/11/2021 $ 532,350.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,688,150.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,166,600.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 378,000.00 2021/2022

Concessão do subsídio para as propinas do curso 

intensivo de língua portuguesa (Ano lectivo de 

2021/2022).

31/12/2021 $ 1,360.00  Observação k

31/12/2021 $ 3,342,050.00  Observação h

Escola Primária Anexa à Escola Lou 

Hau

26/11/2021 $ 491,400.00  Observação j

7/12/2021 $ 3,085,200.00  Observação f

21/12/2021 $ 3,645,000.00  Observação g

31/12/2021 $ 145.00  Observação k

31/12/2021 $ 1,542,600.00  Observação f

Escola Pui Tou

26/11/2021 $ 1,010,100.00  Observação j

7/12/2021 $ 10,478,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,722,850.00  Observação g

31/12/2021 $ 6,480.00  Observação k
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Escola P u i Tou (Sucursa l da P ra ia 

Grande)

21/12/2021 $ 1,777,800.00  Observação g

Escola Pui Tou (Sucursal da Secção 

Primária)

21/12/2021 $ 771,000.00  Observação g

31/12/2021 $ 2,160.00 

Concessão de subsídio para participação dos alunos 

nos «Conhecer a protecção civil».

Escola Santa Maria Mazzarello

26/11/2021 $ 109,200.00  Observação j

7/12/2021 $ 2,382,000.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,431,000.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 1,479,700.00  Observação h

Escola São João de Brito

26/11/2021 $ 122,850.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,578,600.00  Observação f

21/12/2021 $ 607,050.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 900.00  Observação l

31/12/2021 $ 2,260.00  Observação k

31/12/2021 $ 2,581,500.00  Observação h

Escola São João de Brito (Nocturno)

9/11/2021 $ 1,146,748.00 2021/2022

Concessão do subsídio para o ensino recorrente 

(Ano lectivo de 2021/2022).

15/11/2021 $ 151,572.00 2020/2021

Concessão do subsídio para o ensino recorrente 

(Ano lectivo de 2020/2021).

7/12/2021 $ 305,950.00  Observação f

Escola São João de Brito (Secção Inglesa)

26/11/2021 $ 163,800.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,560,600.00  Observação f

21/12/2021 $ 651,450.00  Observação g

31/12/2021 $ 263,100.00  Observação f

31/12/2021 $ 2,708,150.00  Observação h

Escola São Paulo

19/11/2021 $ 3,600.00  Observação l

26/11/2021 $ 1,228,500.00  Observação j

7/12/2021 $ 12,972,600.00  Observação f

21/12/2021 $ 9,079,750.00  Observação g
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Escola São Paulo

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 3,600.00  Observação k

31/12/2021 $ 1,935,750.00  Observação h

Escola Secundária Ilha Verde da Asso-

ciação Comercial de Macau

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 368,550.00  Observação j

7/12/2021 $ 3,422,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,504,000.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,480.00  Observação k

Escola Secundária Lou Hau

19/11/2021 $ 5,400.00  Observação l

26/11/2021 $ 559,650.00  Observação j

7/12/2021 $ 7,191,400.00  Observação f

21/12/2021 $ 4,952,250.00  Observação g

31/12/2021 $ 5,400.00  Observação l

31/12/2021 $ 12,480.00  Observação k

Escola Secundária Millennium

9/11/2021 $ 8,532,596.00 2021/2022

Concessão do subsídio para o ensino recorrente 

(Ano lectivo de 2021/2022).

15/11/2021 $ 21,476.00 2020/2021

Concessão do subsídio para o ensino recorrente 

(Ano lectivo de 2020/2021).

7/12/2021 $ 2,367,900.00  Observação f

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Escola Secundária Nocturna Xin Hua

9/11/2021 $ 5,154,684.00 2021/2022

Concessão do subsídio para o ensino recorrente 

(Ano lectivo de 2021/2022).

15/11/2021 $ 48,424.00 2020/2021

Concessão do subsídio para o ensino recorrente 

(Ano lectivo de 2020/2021).

7/12/2021 $ 1,973,250.00  Observação f

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Escola Secundária Nocturna Xin Hua 

(Educação Contínua)

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Escola Secundária Pui Ching

15/11/2021 $ 18,000.00  Observação i
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Escola Secundária Pui Ching

15/11/2021 $ 37,975,160.00 2021/2022

Concessão de subsídio de propinas (Ano lectivo 

2021/2022).

19/11/2021 $ 4,500.00  Observação l

26/11/2021 $ 873,600.00  Observação j

7/12/2021 $ 11,173,700.00  Observação f

21/12/2021 $ 10,071,050.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 6,300.00  Observação l

31/12/2021 $ 247,950.00  Observação h

Escola Secundária Pui Va

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

26/11/2021 $ 791,700.00  Observação j

7/12/2021 $ 8,391,300.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,391,300.00  Observação g

31/12/2021 $ 3,740.00  Observação k

31/12/2021 $ 700.00 

Concessão de subsídio para participação dos alunos 

nos «Conhecer a protecção civil».

31/12/2021 $ 2,280,150.00  Observação h

Escola Secundária Pui Va (Secção Pri-

mária e Infantil)

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

21/12/2021 $ 2,652,600.00  Observação g

31/12/2021 $ 700.00 

Concessão de subsídio para participação dos alunos 

nos «Conhecer a protecção civil».

31/12/2021 $ 1,588,350.00  Observação h

Escola Secundária Sam Yuk de Macau

19/11/2021 $ 340.00  Observação l

26/11/2021 $ 95,550.00  Observação j

7/12/2021 $ 917,850.00  Observação f

21/12/2021 $ 268,400.00  Observação g

31/12/2021 $ 263,100.00  Observação f

31/12/2021 $ 588,650.00  Observação h

Escola Secundária Sam Yuk de Macau 

(Secção Inglesa)

26/11/2021 $ 464,100.00  Observação j

7/12/2021 $ 5,306,050.00  Observação f

21/12/2021 $ 3,146,650.00  Observação g
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Escola Secundária Sam Yuk de Macau 

(Secção Inglesa)

31/12/2021 $ 820.00  Observação k

31/12/2021 $ 2,253,850.00  Observação h

Escola Secundária Técnico-Profissional 

da Associação Geral dos Operários de 

Macau

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

26/11/2021 $ 382,200.00  Observação j

7/12/2021 $ 3,961,900.00  Observação f

21/12/2021 $ 2,194,850.00  Observação g

Escola Secundária Técnico-Profissional 

da Associação Geral dos Operários de 

Macau (Nocturno)

9/11/2021 $ 2,542,260.00 2021/2022

Concessão do subsídio para o ensino recorrente 

(Ano lectivo de 2021/2022).

7/12/2021 $ 219,250.00  Observação f

Escola Seong Fan

27/10/2021 $ 21,700.00 2020/2021

Concessão do subsídio para a viagem de finalistas 

do ensino secundário complementar (Ano lectivo 

de 2020/2021).

9/11/2021 $ 7,047,868.00 2021/2022

Concessão do subsídio para o ensino recorrente 

(Ano lectivo de 2021/2022).

30/11/2021 $ 279,820.00  Observação a

30/11/2021 $ 267,415.00  Observação a

7/12/2021 $ 1,578,600.00  Observação f

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 266,240.00  Observação a

31/12/2021 $ 247,460.00  Observação a

Escola Seong Fan (Educação de Adultos)

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Escola Shá Lei Tau Cham Son

26/11/2021 $ 122,850.00  Observação j

7/12/2021 $ 627,000.00  Observação f

21/12/2021 $ 390,600.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 184.00  Observação k

31/12/2021 $ 2,550,450.00  Observação h

Escola Tak Meng

26/11/2021 $ 81,900.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,109,700.00  Observação f

21/12/2021 $ 678,600.00  Observação g
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Escola Tak Meng

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 2,252,150.00  Observação h

Escola Tong Nam

26/11/2021 $ 150,150.00  Observação j

7/12/2021 $ 1,240,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 595,200.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Escola Tong Nam (Secundário)

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

26/11/2021 $ 300,300.00  Observação j

7/12/2021 $ 2,872,100.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,777,000.00  Observação g

31/12/2021 $ 900.00  Observação l

31/12/2021 $ 2,000.00  Observação k

Escola Tong Sin Tong

26/11/2021 $ 327,600.00  Observação j

7/12/2021 $ 4,662,600.00  Observação f

Escola Tong Sin Tong (Diurno)

19/11/2021 $ 900.00  Observação l

21/12/2021 $ 2,207,550.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 1,800.00  Observação l

31/12/2021 $ 3,660.00  Observação k

Escola Tong Sin Tong (Educação de 

Adultos)

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

Escola Tong Sin Tong (Nocturno)

15/11/2021 $ 195,300.00 

Concessão do subsídio para realização de cursos.

31/12/2021 $ 185,400.00 

Concessão do subsídio para realização de cursos.

31/12/2021 $ 172,350.00 

Concessão do subsídio para realização de cursos.

31/12/2021 $ 155,700.00 

Concessão do subsídio para realização de cursos.

31/12/2021 $ 118,800.00 

Concessão do subsídio para realização de cursos.

31/12/2021 $ 182,700.00 

Concessão do subsídio para realização de cursos.
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Escola Xin Hua

15/11/2021 $ 6,000.00  Observação i

26/11/2021 $ 300,300.00  Observação j

26/11/2021 $ 245,700.00  Observação j

7/12/2021 $ 2,733,600.00  Observação f

7/12/2021 $ 2,367,900.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,863,000.00  Observação g

21/12/2021 $ 2,037,700.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 789,300.00  Observação f

31/12/2021 $ 1,050.00  Observação k

31/12/2021 $ 3,036,450.00  Observação h

31/12/2021 $ 1,600,500.00  Observação h

Federação das Associações dos Operá-

rios de Macau

15/11/2021 $ 2,891,775.00  Observação e)

31/12/2021 $ 2,889.00  Observação c

Federação de Juventude de Macau

17/12/2021 $ 55,643.20  Observação c

31/12/2021 $ 50,391.00  Observação b

Gabinete Coordenador dos Serviços 

Sociais Sheng Kung Hui Macau

15/11/2021 $ 172,105.20  Observação b

15/11/2021 $ 5,715,475.00  Observação e)

13/12/2021 $ 3,443,900.00 / 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço de 

terapia/treino (Ano lectivo de 2021/2022).

31/12/2021 $ 119,300.10 2021

Concessão de subsídio para apoio financeiro ao 

«Cuidar do Crescimento dos Jovens» 2021.

31/12/2021 $ 184,827.90 

Concessão de subsídio para a realização do plano 

«Estudam e Criam em conjunto o futuro».

31/12/2021 $ 70,271.90  Observação b

Igreja Cristã Josué

16/12/2021 $ 3,361.20  Observação b

Igreja Metodista de Macau 15/11/2021 $ 2,233,850.00  Observação e)

13/12/2021 $ 1,332,200.00 / 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço de 

terapia/treino (Ano lectivo de 2021/2022).
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Instituto de Enfermagem Kiang Wu de 

Macau

15/11/2021 $ 438,225.00 

Concessão do subsídio para a organização da activi-

dade «Protecção dos olhos e dentes na escola».

Instituto Português do Oriente 31/12/2021 $ 956,200.00  

Concessão de subsídio para realização do Curso de 

Português.

Instituto Salesiano da Imaculada Con-

ceição

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

25/11/2021 $ 5,187.00  Observação m

26/11/2021 $ 655,200.00  Observação j

7/12/2021 $ 7,294,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 4,937,950.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 9,680.00  Observação k

31/12/2021 $ 125.00  Observação m

Jardim de Infância Anexa à Escola Tong 

Sin Tong

21/12/2021 $ 573,600.00  Observação g

Jardim de Infância Anexo à Escola Lou 

Hau

25/11/2021 $ 7,311.00  Observação m

26/11/2021 $ 245,700.00  Observação j

7/12/2021 $ 2,030,400.00  Observação f

21/12/2021 $ 1,447,200.00  Observação g

31/12/2021 $ 2,595.00  Observação m

Jardim de Infância Dom José da Costa 

Nunes

15/11/2021 $ 344,400.00  Observação e)

7/12/2021 $ 451,200.00  Observação f

21/12/2021 $ 684,000.00  Observação g

31/12/2021 $ 526,500.00  Observação h

Jardim Infantil da Cáritas

26/11/2021 $ 81,900.00  Observação j

7/12/2021 $ 676,800.00  Observação f

21/12/2021 $ 362,400.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 607,500.00  Observação h

Macao Environment Protection Youth 

Association

31/12/2021 $ 1,610.00  Observação c
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Macao Society of Continuing Education

29/10/2021 $ 12,745.00 

Concessão do subsídio para realização do Concurso 

de Composição.

Macau English Debating Association

31/12/2021 $ 53,300.00 2021

Concessão do subsídio para realização do Concurso 

de Debate em Inglês do 2021 Macau College.

Macau Science and Technology Innova-

tion Education Association

18/11/2021 $ 84,904.70 2021WRO

Concessão do subs íd io pa ra orga n i zação do 

«Concurso Internacional Olímpico de Robótica 

— Macau WRO 2021».

31/12/2021 $ 84,904.70 

Macau Special Olympics

15/11/2021 $ 1,446,400.00  Observação e)

13/12/2021 $ 8,998,400.00 / 2021/2022

Concessão de subsídio para prestação de serviço de 

terapia/treino (Ano lectivo de 2021/2022).

16/12/2021 $ 6,135.50 2020-2021

Concessão do subsídio para realização do «Plano 

de Formação de Jornalistas de Special Olympics 

2020-2021».

29/12/2021 $ 856,035.00 

Concessão do subsídio para realizar o «Programa 

de apoios extra-escolares para alunos do ensino 

especial».

31/12/2021 $ 483,714.00 

Concessão do subsídio para realizar o «Programa 

de apoios extra-escolares para alunos do ensino 

especial».

31/12/2021 $ 5,907,600.00 

Concessão de subsídio para o serviço de apoio itine-

rante.

Macau Youth Art Development Asso-

ciation

15/12/2021 $ 5,898.00  Observação b

O Centro de Lazer e Recreação das As-

sociações dos Moradores da Zona Sul de 

Macau

16/12/2021 $ 21,960.00  Observação a

31/12/2021 $ 10,980.00  Observação a

Rede de Serviços Juvenis Bosco

15/11/2021 $ 3,803,125.00  Observação e)

31/12/2021 $ 131,630.80  Observação c

31/12/2021 $ 16,287.40  Observação c
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氹

Secção Infanti l da E s c ol a P u i Tou 

(Sucursal da Taipa)

21/12/2021 $ 345,600.00  Observação g

Secção Infantil e Primária do Colégio 

Mateus Ricci

21/12/2021 $ 451,200.00  Observação g

氹

Secção Primária da Escola Pui Tou 

(Sucursal da Taipa)

21/12/2021 $ 786,000.00  Observação g

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)

26/11/2021 $ 668,850.00  Observação j

7/12/2021 $ 8,889,750.00  Observação f

21/12/2021 $ 931,200.00  Observação g

31/12/2021 $ 81,000.00  Observação h

Sheng Kung Hu i E s c ola C hoi Kou 

(Macau) (Sucursal)

15/11/2021 $ 12,000.00  Observação i

19/11/2021 $ 1,800.00  Observação l

21/12/2021 $ 4,695,900.00  Observação g

29/12/2021 $ 30,000.00  Observação d

31/12/2021 $ 6,800.00  Observação k

The Dancer Studio Macao

31/12/2021 $ 12,937.50  Observação c

União Geral das Associações dos Mora-

dores de Macau

27/10/2021 $ 1,010.00 

Concessão do subsídio para o Projecto de Apoio à 

Aprendizagem dos Alunos Imigrantes.

15/11/2021 $ 6,669,475.00  Observação e

31/12/2021 $ 466.00  Observação c

Alunos

21/10/2021 $ 9,749.50 2020/2021

Subsídios para a realização do exame de certifica-

ção de línguas para os alunos do ensino secundário 

(Ano lectivo de 2020/2021).

22/10/2021 $ 38,267,233.00 

2020/2021

Subsídios de propinas e de aquisição de material 

escolar para alunos que frequentem escolas na pro-

víncia de Guangdong (Ano lectivo de 2020/2021).

18/11/2021 $ 2,600.00 

«Um Futuro Brilhante — Programa de Estágios 

para Estudantes do Ensino Superior de Macau».
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Alunos

18/11/2021 $ 35,800.00 

«Um Futuro Brilhante — Programa de Estágios 

para Estudantes do Ensino Superior de Macau».

18/11/2021 $ 83,900.00 2021/2022

Plano de financiamento para a frequência de cursos 

de educação por alunos excelentes (Ano lectivo de 

2021/2022).

9/12/2021 $ 12,500.00  2020/2021

Subsídios para a realização do exame de certifica-

ção de línguas para os alunos do ensino secundário 

(Ano lectivo de 2020/2021).

9/12/2021 $ 65,000.00 

Concessão de subsídio para aos alunos para fre-

quência do curso preparatório de português e curso 

de licenciatura de Direito em Portugal.

21/12/2021 $ 9,613,300.00  Observação g

22/12/2021 $ 1,885,000.00 2021/2022

Programa de Formação de Quadros Qualificados 

Bilingues de Português-Chinês em Diversas Áreas 

(Ano lectivo 2021/2022).

31/12/2021 $ 659,507.50 

2021/2022

Concessão de subsídio para o fornecimento de refei-

ções saudáveis de pequeno-almoço e almoço para 

os alunos com necessidades educativas especiais 

(Ano lectivo de 2021/2022).

31/12/2021 $ 2,488,000.00 2021/2022

Plano de Financiamento para a Frequência de Cur-

sos de Docência de Português e de Línguas (Ano 

lectivo de 2021/2022).

31/12/2021 $ 6,556,350.00 2021/2022

Plano de financiamento para a frequência de cursos 

de educação por alunos excelentes (Ano lectivo de 

2021/2022).

31/12/2021 $ 463,684.00 

2020/2021

Subsídios de propinas e de aquisição de material 

escolar para alunos que frequentem escolas na pro-

víncia de Guangdong no ano escolar de 2020/2021 

(Ano lectivo de 2020/2021).
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Alunos

31/12/2021 $ 335,600.00 2021/2022

Plano de financiamento para a frequência de cur-

sos de educação por alunos excelentes (Ano lectivo 

de 2021/2022).

Pessoal do docente

21/12/2021 $ 268,468,845.00 

2021/2022

Subsídio para o desenvolvimento profissional, sub-

sídio directo e prémio de antiguidade para o pes-

soal docente (Ano lectivo 2021/2022).

31/12/2021 $ 79,712.00 

2021/2022

Subsídio para o desenvolvimento profissional, sub-

sídio directo e prémio de antiguidade para o pes-

soal docente (Ano lectivo 2021/2022).

2017-2019

15

Residentes de Macau com idade igual ou 

superior a 15 anos participantes no «Pro-

grama de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-

mento Contínuo» para os Anos de 2017 a 

2019

22/10/2021 $ 1,544,014.00 2 018 9 2 018 11 2 017-

2019

952

Atribuição de um subsídio para financiar a parti-

cipação em cursos ou exames de credenciação lo-

cais, entre Setembro de 2018 e Novembro de 2018, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» para os Anos de 2017 

a 2019 (n.º de residentes financiados: 952).

2020-2023

15

Residentes de Macau com idade igual ou 

superior a 15 anos participantes no «Pro-

grama de Desenvolvimento e Aperfeiço-

amento Contínuo» para os Anos de 2020 

a 2023

4/10/2021 $ 449,780.00 2 0 21 8 2 0 21 11 2 0 2 0 -

2023

621

Atribuição de um subsídio para financiar a partici-

pação em cursos ou exames de credenciação locais, 

entre Agosto de 2021 e Novembro de 2021, abrangi-

dos pelo «Programa de Desenvolvimento e Aperfei-

çoamento Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 

(n.º de residentes financiados: 621).

20/10/2021 $ 36,000.00 2 0 2 1 2 2 0 2 1 3 2 0 2 0 -

2023

6

Atribuição de um subsídio para financiar aos pedi-

dos individuais ou exames de credenciação, entre 

Fevereiro de 2021 e Março de 2021, abrangidos pelo 

«Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 (n.º de resi-

dentes financiados: 6).

22/10/2021 $ 3,560,740.00 2 0 2 1 9 2 0 2 2 1 2 0 2 0 -

2023

2665
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2020-2023

15

Residentes de Macau com idade igual ou 

superior a 15 anos participantes no «Pro-

grama de Desenvolvimento e Aperfeiço-

amento Contínuo» para os Anos de 2020 

a 2023

22/10/2021 Atribuição de um subsídio para financiar a partici-

pação em cursos ou exames de credenciação locais, 

entre Setembro de 2021 e Janeiro de 2022, abrangi-

dos pelo «Programa de Desenvolvimento e Aperfei-

çoamento Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 

(n.º de residentes financiados: 2665).

26/10/2021 $ 2,905,208.00 2021 7 2020-2023

574

Atribuição de um subsídio para financiar aos pe-

didos individuais ou exames de credenciação, en-

tre Julho de 2021, abrangidos pelo «Programa de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo» 

para os Anos de 2020 a 2023 (n.º de residentes 

financiados: 574).

26/10/2021 $ 1,347,446.00 2 0 2 1 7 2 0 2 2 1 2 0 2 0 -

2023

2269

Atribuição de um subsídio para financiar a partici-

pação em cursos ou exames de credenciação locais, 

entre Julho de 2021 e Janeiro de 2022, abrangidos 

pelo «Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-

mento Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 

(n.º de residentes financiados: 2269).

29/10/2021 $ 3,158,225.00 2 0 2 1 9 2 0 2 2 1 2 0 2 0 -

2023

2347

Atribuição de um subsídio para financiar a partici-

pação em cursos ou exames de credenciação locais, 

entre Setembro de 2021 e Janeiro de 2022, abrangi-

dos pelo «Programa de Desenvolvimento e Aperfei-

çoamento Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 

(n.º de residentes financiados: 2347).

10/11/2021 $ 39,570.00 2 0 21 9 2 0 21 11 2 0 2 0 -

2023

21

Atribuição de um subsídio para financiar a parti-

cipação em cursos ou exames de credenciação lo-

cais, entre Setembro de 2021 e Novembro de 2021, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» para os Anos de 2020 

a 2023 (n.º de residentes financiados: 21).

15/11/2021 $ 653,412.00 2 0 2 1 9 2 0 2 2 1 2 0 2 0 -

2023

844
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2020-2023

15

Residentes de Macau com idade igual ou 

superior a 15 anos participantes no «Pro-

grama de Desenvolvimento e Aperfeiço-

amento Contínuo» para os Anos de 2020 

a 2023

15/11/2021 Atribuição de um subsídio para financiar a partici-

pação em cursos ou exames de credenciação locais, 

entre Setembro de 2021 e Janeiro de 2022, abrangi-

dos pelo «Programa de Desenvolvimento e Aperfei-

çoamento Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 

(n.º de residentes financiados: 844).

17/11/2021 $ 3,225,301.00 2 0 21 10 2 0 2 2 3 2 0 2 0 -

2023

2914

Atribuição de um subsídio para financiar a partici-

pação em cursos ou exames de credenciação locais, 

entre Outubro de 2021 e Março de 2022, abrangidos 

pelo «Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-

mento Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 

(n.º de residentes financiados: 2914).

17/11/2021 $ 1,742,225.00 2021 8 2020-2023

334

Atribuição de um subsídio para financiar os pedi-

dos individuais ou exames de credenciação, entre 

Agosto de 2021, abrangidos pelo «Programa de De-

senvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo» para 

os Anos de 2020 a 2023 (n.º de residentes financia-

dos: 334).

19/11/2021 $ 39,570.00 2 0 21 9 2 0 21 11 2 0 2 0 -

2023

21

Atribuição de um subsídio para financiar a parti-

cipação em cursos ou exames de credenciação lo-

cais, entre Setembro de 2021 e Novembro de 2021, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» para os Anos de 2020 

a 2023 (n.º de residentes financiados: 21).

25/11/2021 $ 294,965.00 2 0 21 6 2 0 21 1 2 2 0 2 0 -

2023

375

Atribuição de um subsídio para financiar a partici-

pação em cursos ou exames de credenciação locais, 

entre Junho de 2021 e Dezembro de 2021, abrangi-

dos pelo «Programa de Desenvolvimento e Aperfei-

çoamento Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 

(n.º de residentes financiados: 375).

26/11/2021 $ 2,632,262.00 2 0 21 10 2 0 2 2 3 2 0 2 0 -

2023

2474
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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

atribuídos

目的 

Finalidades

2020-2023

15

Residentes de Macau com idade igual 

ou super ior a 15 anos partic ipantes 

no «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» para os 

Anos de 2020 a 2023

26/11/2021  Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Outubro de 2021 e Março de 2022, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» para os Anos de 2020 

a 2023 (n.º de residentes financiados: 2474).

30/11/2021 $ 2,494,654.00 2 0 21 10 2 0 2 2 2 2 0 2 0 -

2023

2749

Atribuição de um subsídio para financiar a par-

ticipação em cursos ou exames de credenciação 

locais, entre Outubro de 2021 e Fevereiro de 2022, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» para os Anos de 2020 

a 2023 (n.º de residentes financiados: 2749).

13/12/2021 $ 50,320.00 2 0 21 9 2 0 21 1 2 2 0 2 0 -

2023

53

Atribuição de um subsídio para financiar a parti-

cipação em cursos ou exames de credenciação lo-

cais, entre Setembro de 2021 e Dezembro de 2021, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» para os Anos de 2020 

a 2023 (n.º de residentes financiados: 53).

22/12/2021 $ 4,798,337.00 2 0 21 11 2 0 2 2 2 2 0 2 0 -

2023

4292

Atribuição de um subsídio para financiar a partici-

pação em cursos ou exames de credenciação locais, 

entre Novembro de 2021 e Fevereiro de 2022, abran-

gidos pelo «Programa de Desenvolvimento e Aper-

feiçoamento Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 

(n.º de residentes financiados: 4292).

22/12/2021 $ 997,775.00 2021 10 2020-2023

207

Atribuição de um subsídio para financiar os pedi-

dos individuais ou exames de credenciação, entre 

Outubro de 2021, abrangidos pelo «Programa de 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo» 

para os Anos de 2020 a 2023 (n.º de residentes 

financiados: 207).

22/12/2021 $ 904,141.00 2021 12 2020-2023

195
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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

atribuídos

目的 

Finalidades

2020-2023

15

Residentes de Macau com idade igual 

ou super ior a 15 anos partic ipantes 

no «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» para os 

Anos de 2020 a 2023

22/12/2021 Atribuição de um subsídio para financiar os pedi-

dos individuais ou exames de credenciação, entre 

Dezembro de 2021, abrangidos pelo «Programa 

de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo» 

para os Anos de 2020 a 2023 (n.º de residentes 

financiados: 195).

29/12/2021 $ 3,231,488.00 2 0 21 11 2 0 2 2 2 2 0 2 0 -

2023

2654

Atribuição de um subsídio para financiar a parti-

cipação em cursos ou exames de credenciação lo-

cais, entre Novembro de 2021 e Fevereiro de 2022, 

abrangidos pelo «Programa de Desenvolvimento e 

Aperfeiçoamento Contínuo» para os Anos de 2020 

a 2023 (n.º de residentes financiados: 2654).

30/12/2021 $ 85,345.00 2 0 2 1 1 2 0 2 2 1 2 0 2 0 -

2023

88

Atribuição de um subsídio para financiar a partici-

pação em cursos ou exames de credenciação locais, 

entre Janeiro de 2021 e Janeiro de 2022, abrangidos 

pelo «Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-

mento Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 

(n.º de residentes financiados: 88).

31/12/2021 $ 5,194,739.00 2 0 2 1 1 2 0 2 2 5 2 0 2 0 -

2023

4877

Atribuição de um subsídio para financiar a partici-

pação em cursos ou exames de credenciação locais, 

entre Janeiro de 2021 e Maio de 2022, abrangidos 

pelo «Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-

mento Contínuo» para os Anos de 2020 a 2023 

(n.º de residentes financiados: 4877).

31/12/2021 $ 4,845.00 2021 6 2020-2023

1

Atribuição de um subsídio para financiar os pedidos 

individuais ou exames de credenciação, entre Junho 

de 2021, abrangidos pelo «Programa de Desenvolvi-

mento e Aperfeiçoamento Contínuo» para os Anos 

de 2020 a 2023 (n.º de residentes financiados: 1).

Wang Yeyao

26/10/2021 $ 6,837.50 2021

Concessão do subsídio de estágio para o programa 

«Ocupação de Jovens em Férias 2021».

He Sok I

15/12/2021 $ 7,450.00 
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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

atribuídos

目的 

Finalidades

Ho Chan Hou

20/10/2021 $ 7,762.50 2021

Concessão do subsídio de estágio para o programa 

«Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ng In Fong

20/10/2021 $ 7,200.00 

Lei Chon Seng

20/10/2021 $ 7,925.00 

Sam Hei In

4/10/2021 $ 8,800.00 

Lin SiYin

4/10/2021 $ 7,750.00 

O Lok I

15/12/2021 $ 7,600.00 

Wu Pui Ying

20/10/2021 $ 7,762.50 

Kou Ho Cheng

4/10/2021 $ 7,600.00 

Leong Im Man

4/10/2021 $ 8,150.00 

Kok Sam Ut

20/10/2021 $ 7,362.50 

Guo XianBin

4/10/2021 $ 8,375.00 

Chan Kuok Un

20/10/2021 $ 6,875.00 

Chan Ka Nok

4/10/2021 $ 8,187.50 

Mak Wai Kit

4/10/2021 $ 8,125.00 

Zeng Jiawen

15/12/2021 $ 7,475.00 

Chang Kam Weng

4/10/2021 $ 8,587.50 

Feng Leyi

4/10/2021 $ 8,400.00 

Huang Yutao

26/10/2021 $ 6,525.00 

Lau Ka Kei

4/10/2021 $ 800.00 
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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

atribuídos

目的 

Finalidades

Lao Choi Fong

4/10/2021 $ 7,987.50 2021

Concessão do subsídio de estágio para o programa 

«Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lao Hio U

4/10/2021 $ 8,587.50 

Tang Chun Wang

4/10/2021 $ 7,587.50 

Sit Kuan Chon

15/12/2021 $ 7,125.00 

Tam Hio Tong

4/10/2021 $ 8,000.00 

Yuen Chi Cheng

27/10/2021 $ 235,447.90 

Concessão de subsídio para estudo e despesas com 

o alojamento.16/12/2021 $ 24,107.70 

Wai Sam In

18/10/2021 $ 1,375.00 

Concessão do subsídio para fornecimento de está-

gio a alunos das instituições de ensino superior de 

Macau.

9/11/2021 $ 2,400.00 

22/11/2021 $ 150.00 

31/12/2021 $ 1,900.00 

Leong Hio Cheng

18/10/2021 $ 3,850.00 

9/11/2021 $ 4,150.00 

22/11/2021 $ 1,250.00 

31/12/2021 $ 8,300.00 

Chan Meng Wai

18/10/2021 $ 1,550.00 

9/11/2021 $ 2,000.00 

22/11/2021 $ 450.00 

31/12/2021 $ 2,100.00 

Observação:

a. Concessão do subsídio para cursos de «Apoio à Aprendi-
zagem dos Idosos e Deficientes».

b. Concessão do subsídio para realização de actividades.

c. Concessão de subsídio para apoio financeiro ao associati-
vismo juvenil em 2021.

d. Concessão do subsídio para a elaboração de contas das 
instituições educativas particulares sem fins lucrativos.

a. 

b. 

c. 2021

d. 
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e. Concessão de subsídio para prestação de serviços de acon-
selhamento aos alunos nas escolas de Macau (Ano lectivo de 
2021/2022).

f. Concessão do subsídio para melhoria do rácio turma/pro-
fessor ou do rácio professor/aluno (Ano lectivo de 2021/2022).

g. Subsídio para aquisição de manuais escolares (Ano lectivo 
de 2021/2022).

h. Concessão do subsídio para o ensino integrado no ano 
lectivo de 2021/2022.

i. 40.º Concurso Escolar de Dança.

j. Plano de Subsídio para Actividades Extracurriculares (Ano 
lectivo de 2021/2022).

k. Concessão de subsídio para participação de professores e 
alunos na vacinação contra a Covid-19.

l. Subsídio de transporte para o «Programa de Popularização 
da Educação artística dos estudantes».

m. Concessão de subsídio às escolas particulares do ensino 
não superior para estabelecer testes temporários de ácido 
nucleico e estações de amostragem.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 17 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

(Custo desta publicação $ 98 023,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncio

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 3/P/22 para o «For-
necimento de máscaras cirúrgicas aos Serviços de Saúde», pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 6, II Série, de 9 de Fevereiro de 2022, foram pres-
tados esclarecimentos, nos termos do artigo 3.º do programa 
do concurso público pela entidade que o realiza e que foram 
juntos ao respectivo processo.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 
Macau, e também estão disponíveis na página electrónica dos 
Serviços de Saúde (www.ssm.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 23 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

e. 2021/2022

f. 2021/2022

g. 2021/2022

h. 2021/2022

i. 40

j. 2021/2022

k. 

l. 

m. 

 

 $98,023.00

衛 生 局

公 告

3/P/22

258

3 C

www.ssm.gov.mo

 

 $1,099.00
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Aviso

Em cumprimento do n.º 2 do artigo 353.º do Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, é  notificada 
a arguida Chu Mei I, trabalhadora dos Serviços de Saúde, que 
estando pendente um processo disciplinar contra si instaurado, 
deve apresentar a sua defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar da publicação deste aviso, podendo consultar o res-
pectivo processo e requerer cópia da acusação contra si dedu-
zida nos Serviços Administrativos, sito na Cave 1 do Edifício 
da Clínica Médico-Cirúrgica do Centro Hospitalar Conde de 
Januário.

Serviços de Saúde, aos 24 de Fevereiro de 2022.

A Instrutora, Ung Mio Tou.

(Custo desta publicação $ 793,00)

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Avisos

Despacho n.º 4/ISAF/2022

Ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos 
artigos 20.º e 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia), dos artigos 6.º e 7.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 35/2021 (Organização e funcionamento do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica), e do n.º 3 
do Despacho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 94/2021, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 29 de Dezembro 
de 2021, determino:

1. São delegadas e subdelegadas no vice-presidente do Ins-
tituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, Ng 
Kuok Leong, as minhas competências próprias e as que me 
foram subdelegadas para a prática dos seguintes actos: 

1) Orientar e coordenar o Departamento de Licenciamento 
e Inspecção, o Departamento de Vigilância e a Divisão de Ad-
ministração e Finanças; 

2) Exercer, no âmbito das subunidades referidas na alínea 
anterior, as seguintes competências:

(1) Afectar o pessoal às subunidades; 

(2) Aprovar anualmente o mapa de férias do pessoal;

(3) Decidir sobre as faltas e autorizar o gozo de férias do 
pessoal;

通 告

87/89/M

30

1

 

 $793.00

藥 物 監 督 管 理 局

通 告

4/ISAF/2022

15/2009

26/2009

35/2021

94/2021

1

2

3
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4

5

6

7

8

9

10

11

87/89/M

2/2011

8/2006

 

(4) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias por con-
veniência de serviço;

(5) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto; 

(6) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no Instituto para a Supervisão 
e Administração Farmacêutica, com exclusão dos excepciona-
dos por lei;

(7) Assinar a correspondência e o expediente dirigido a en-
tidades e organismos da Região Administrativa Especial de 
Macau e do exterior, no âmbito das competências do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica;

(8) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias 
por motivos pessoais;

(9) Autorizar a adopção do trabalho por turnos;

(10) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica e dos seus 
familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos 
Serviços de Saúde;

(11) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau. 

3) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
nomeações definitivas;

4) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica;

5) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e de 
subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de 
antiguidade e dos subsídios de residência e de família) ou nos 
contratos e a atribuição do prémio de tempo de contribuição 
previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo 
pessoal, nos termos legais;

6) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou à execução de contra-
tos com o Instituto para a Supervisão e Administração Farma-
cêutica ou com a Região Administrativa Especial de Macau;

7) Autorizar o abate de materiais e demais bens móveis con-
siderados desnecessários ou inservíveis.

2. São delegadas e subdelegadas no vice-presidente do Insti-
tuto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, Lei Sai 
Ian, as minhas competências próprias e as que me foram sub-
delegadas para a prática dos seguintes actos: 

1) Orientar e coordenar o Departamento de Registo e o De-
partamento de Análise Laboratorial de Medicamentos; 
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 $6,580.00

2) Exercer, no âmbito das subunidades referidas na alínea 
anterior, as seguintes competências:

(1) Afectar o pessoal às subunidades; 

(2) Aprovar anualmente o mapa de férias do pessoal;

(3) Decidir sobre as faltas e autorizar o gozo de férias do 
pessoal;

(4) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias por con-
veniência de serviço;

(5) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto; 

(6) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no Instituto para a Supervisão 
e Administração Farmacêutica, com exclusão dos excepciona-
dos por lei;

(7) Assinar a correspondência e o expediente dirigido a en-
tidades e organismos da Região Administrativa Especial de 
Macau e do exterior, no âmbito das competências do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica;

(8) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias 
por motivos pessoais; 

(9) Autorizar a adopção do trabalho por turnos;

(10) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica e dos seus 
familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos 
Serviços de Saúde;

(11) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau.

3. A competência prevista na subalínea (3) da alínea 2) do 
n.º 1 e na subalínea (3) da alínea 2) do n.º 2 não inclui as faltas 
e o gozo de férias do pessoal de direcção e chefia. 

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

5. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário. 

6. São ratificados todos os actos praticados pelos vice-
-presidentes do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica, Ng Kuok Leong e Lei Sai Ian, no âmbito das 
competências ora delegadas e subdelegadas, desde 1 de Janeiro 
de 2022 até à entrada em vigor do presente despacho. 

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

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 25 de Fevereiro de 2022.

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

(Custo desta publicação $ 6 580,00)
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5/ISAF/2022

15/2009

26/2009

35/2021

18/2020

11/2021
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58/90/M
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34/99/M

59/90/M

7/89/M

Despacho n.º 5/ISAF/2022

Ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos 
artigos 20.º e 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direcção 
e chefia) e dos artigos 6.º, 7.º e 38.º do Regulamento Administrativo 
n.º 35/2021 (Organização e funcionamento do Instituto para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica), determino:

1. São delegadas no vice-presidente, Ng Kuok Leong, as 
minhas competências próprias para a prática dos seguintes actos: 

1) De acordo com o disposto na Lei n.º 18/2020 (Regime 
da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos 
profissionais de saúde), renovar licenças integradas e licenças 
limitadas dos profissionais farmacêuticos;

2) De acordo com o disposto na Lei n.º 11/2021 (Lei da acti-
vidade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa 
e do registo de medicamentos tradicionais chineses):

(1) Renovar licenças da actividade farmacêutica no âmbito 
da medicina tradicional chinesa;

(2) Alterar o gerente ou nomear novo administrador;

(3) Autorizar a substituição do director técnico.

3) De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 
19 de Setembro (Regula o exercício das profissões e das activi-
dades farmacêuticas):

(1) Conceder autorizações prévias e renovar alvarás para a 
instalação de estabelecimentos de actividade farmacêutica;

(2) Conceder autorizações prévias para a mudança dos estabe-
lecimentos de actividade farmacêutica para outras instalações;

(3) Alterar o gerente ou nomear novo administrador;

(4) Autorizar a substituição do director técnico das farmácias;

(5) Emitir declaração sobre a verificação dos requisitos 
legais por parte de determinada entidade que pretenda adquirir 
farmácia ou a drogaria, no âmbito da transmissão do negócio;

4) De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 
19 de Julho (Regula o comércio e o uso lícito de estupefacien-
tes e substâncias psicotrópicas), conceder, suspender, revogar e 
renovar as autorizações necessárias às actividades previstas no 
n.º 2 do artigo 1.º deste mesmo decreto-lei;

5) Aplicar as sanções previstas nos diplomas referidos nas 
alíneas 3) e 4) do presente número;

6) Aplicar as sanções previstas no Decreto-Lei n.º 59/90/M, 
de 19 de Setembro (Regula o registo de especialidades farma-
cêuticas);

7) Aplicar as sanções previstas na Lei n.º 7/89/M, de 4 de Se-
tembro (Estabelece o regime geral da actividade publicitária), 
relativas à actividade publicitária de objectos apresentados 
como tendo efeitos benéficos para a saúde;
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6/ISAF/2022

15/2009

26/2009

35/2021

8) Aplicar as sanções previstas no Decreto-Lei n.º 30/95/M, de 
10 de Julho (Estabelece o regime legal da publicidade relativa 
a medicamentos), relativas à actividade publicitária de medica-
mentos.

2. São delegadas no vice-presidente, Lei Sai Ian, as minhas 
competências próprias para a prática dos seguintes actos:

1) De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 58/90/M, de 
19 de Setembro, conceder autorizações prévias para a importa-
ção e exportação de produtos farmacêuticos;

2) De acordo com o disposto na Lei n.º 11/2021, conceder 
autorizações prévias para a importação de ingredientes medi-
cinais chineses tóxicos ou ingredientes medicinais chineses 
gerais incluídos na lista de ingredientes medicinais chineses, 
bem como das respectivas porções preparadas ou extractos;

3) De acordo com o disposto na Lei n.º 7/89/M, de 4 de Se-
tembro, autorizar a publicidade relativa a objectos apresenta-
dos como tendo efeitos benéficos para a saúde;

4) De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 30/95/M, de 
10 de Julho, autorizar a publicidade relativa a medicamentos;

5) De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 59/90/M, de 
19 de Setembro:

(1) Autorizar, recusar, cancelar e renovar o registo de espe-
cialidade farmacêutica;

(2) Definir a prioridade dos processos de registo de especia-
lidade farmacêutica;

(3) Emitir o certificado de registo de especialidade farma-
cêutica.

3. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora dele-
gadas cabe recurso hierárquico necessário, com excepção dos 
despachos de natureza sancionatória.

5. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das competências ora delegadas, desde 1 de Janeiro 
de 2022 até à entrada em vigor do presente despacho.

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

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 25 de Fevereiro de 2022.

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

(Custo desta publicação $ 4 610,00)

Despacho n.º 6/ISAF/2022

1. Ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos 
artigos 20.º e 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de 
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 $1,417.00
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11/2021

direcção e chefia), e dos artigos 6.º, 7.º e 41.º do Regulamento 
Administrativo n.º 35/2021 (Organização e funcionamento do 
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica), 
delego no vice-presidente do Instituto para a Supervisão e 
Administração Farmacêutica, Lei Sai Ian, a competência para 
conceder as autorizações para a importação das mercadorias 
que integram o Grupo B1 da Tabela B, constante do Anexo II 
ao Despacho do Chefe do Executivo n.º 209/2021, aprovada de 
acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2003 (Lei 
do Comércio Externo), alterada pela Lei n.º 3/2016.

2. São ratificados todos os actos praticados pelo vice-presi-
dente do Instituto para a Supervisão e Administração Farma-
cêutica, Lei Sai Ian, no âmbito da competência ora delegada, 
desde 1 de Janeiro de 2022 até à entrada em vigor do presente 
despacho.

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

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 25 de Fevereiro de 2022.

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Despacho n.º 7/ISAF/2022

Ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia) e dos artigos 6.º e 38.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 35/2021 (Organização e funcionamento do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica), determino:

1. São delegadas na chefe do Departamento de Planeamento 
e Gestão de Qualidade, Lao Nga Man, na chefe do Departa-
mento de Licenciamento e Inspecção, Cheang Im Hong, no 
chefe do Departamento de Registo, Lei Chi Ieong, e na chefe 
do Departamento de Vigilância, Chon Hang I, as minhas com-
petências próprias para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre a justificação 
das faltas do pessoal subordinado;

2) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto;

3) Assinar a correspondência e o expediente necessários à 
instrução de processos e à execução das decisões.

2. São ainda delegadas na chefe do Departamento de Licen-
ciamento e Inspecção, Cheang Im Hong, as minhas competên-
cias próprias para a prática dos seguintes actos:

1) Assinar, nos termos da lei, os registos de actividade profis-
sional dos ajudantes técnicos de farmácia; 

2) Exercer as medidas de prevenção e controlo previstas no 
artigo 43.º da Lei n.º 11/2021 (Lei da actividade farmacêutica 
no âmbito da medicina tradicional chinesa e do registo de me-
dicamentos tradicionais chineses);
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 $3,942.00

3) Decidir sobre correcções técnicas no âmbito da actividade 
fiscalizadora de produtos medicamentosos ou afins, que não 
impliquem a aplicação de sanções nos termos da lei;

4) Assinar, em nome do presidente do Instituto para a Su-
pervisão e Administração Farmacêutica, as credenciais, para 
efeitos de fiscalização, das seguintes actividades:

(1) Exercício da actividade profissional de farmacêutico, far-
macêutico de medicina tradicional chinesa e ajudante técnico 
de farmácia regulada pela Lei n.º 18/2020 (Regime da qualifi-
cação e inscrição para o exercício de actividade dos profissio-
nais de saúde); 

(2) Exercício de actividades farmacêuticas regulada pelo De-
creto-Lei n.º 58/90/M, de 19 de Setembro (Regula o exercício 
das profissões e das actividades farmacêuticas);

(3) Exercício da actividade farmacêutica no âmbito da medi-
cina tradicional chinesa regulada pela Lei n.º 11/2021;

(4) Actividade publicitária dos medicamentos regulada pelo 
Decreto-Lei n.º 30/95/M, de 10 de Julho (Estabelece o regime 
legal da publicidade relativa a medicamentos);

(5) Actividade publicitária relativa a objectos apresentados 
como tendo efeitos benéficos para a saúde regulada pela Lei 
n.º 7/89/M, de 4 de Setembro (Estabelece o regime geral da ac-
tividade publicitária).

3. São ainda delegadas na chefe do Departamento de Vigi-
lância, Chon Hang I, no âmbito da subunidade que coordena, 
as minhas competências próprias para a prática dos seguintes 
actos:

1) Assinar toda a documentação informativa destinada ao 
público; 

2) De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 
19 de Julho (Regula o comércio e o uso lícito de estupefacien-
tes e substâncias psicotrópicas), assinar os relatórios, formulá-
rios e os respectivos documentos, relativos a estupefacientes e 
substâncias psicotrópicas.

4. A competência prevista na alínea 1) do n.º 1 não inclui as 
faltas e o gozo de férias do pessoal de chefia.

5. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

6. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das cabe recurso hierárquico necessário.

7. São ratificados todos os actos praticados pelos delegados, 
no âmbito das competências ora delegadas, desde 1 de Janeiro 
de 2022 até à entrada em vigor do presente despacho.

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

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 25 de Fevereiro de 2022.

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

(Custo desta publicação $ 3 942,00)
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領導及主管 姓名 每月開支金額上限

5,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

Despacho n.º 8/ISAF/2022

Ao abrigo do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos 
artigos 20.º e 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia) e dos n.os 2 e 5 da Acta do Conselho Administra-
tivo n.º 1/2022, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 23 de Fevereiro 
de 2022, determino:

1. São subdelegadas no vice-presidente do Instituto para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica, Ng Kuok Leong, as 
seguintes competências para autorizar a realização de despesas 
relativas aos actos de gestão corrente e para a liquidação das 
despesas, desde que o limite de cada despesa não ultrapasse 
50 000 patacas:

(1) Pagamento de outros abonos ao pessoal;

(2) Transferência para as respectivas entidades do valor dos 
descontos legais efectuados ao pessoal, ou de outros descontos 
que devam ser deduzidos nos vencimentos ou salários;

(3) Realização das despesas, nomeadamente as relativas a 
electricidade, água, comunicações, combustíveis para veículos 
e a condomínios de bens imóveis;

(4) Realização das despesas com os seguros de pessoal, mate-
riais e equipamento, imóveis e viaturas;

(5) Realização das despesas com a publicação de anúncios e 
avisos no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau e na imprensa local;

(6) Autorização para a libertação de cauções.

2. São subdelegadas no pessoal de direcção e chefia as com-
petências para a autorização das despesas com a aquisição de 
materiais e artigos de consumo corrente ou com a execução de 
pequenos serviços e para a liquidação das despesas:

Direcção e chefia Nome
Valor máximo para 
a despesa mensal

Vice-presidente Ng Kuok Leong 5 000,00 patacas

Vice-presidente Lei Sai Ian 2 000,00 patacas

Chefe do Depar ta-
mento de Licencia-
mento e Inspecção Cheang Im Hong 1 000,00 patacas

Chefe da Divisão de 
Administração e Fi-
nanças Ng Tak Long 1 000,00 patacas

3. As presentes subdelegações de competências são feitas 
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 os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 1 de 
Janeiro de 2022.
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社 會 保 障 基 金

通 告

001/PRES/FSS/2022
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6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 25 de Fevereiro de 2022.

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

(Custo desta publicação $ 2 877,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Aviso

Despacho n.º 001/PRES/FSS/2022

Nos termos do n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 4/2010, publica-se 
o novo modelo de impresso, aprovado pelo Conselho de Admi-
nistração do Fundo de Segurança Social a utilizar a partir do 
dia 1 de Abril de 2022, anexo ao presente despacho e que dele 
faz parte integrante, para substituir o mapa-guia de pagamento 
das contribuições do regime obrigatório, constante do Despa-
cho n.º 005/PRES/FSS/2020.

Fundo de Segurança Social, aos 18 de Fevereiro de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.
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 $4,576.00

(Custo desta publicação $ 4 576,00)
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澳 門 旅 遊 學 院

通 告

002/IFTM/2022
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 $2,480.00

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Avisos

Despacho n.º 002/IFTM/2022

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
fundamentais do estatuto do pessoal de direcção e chefia), do 
artigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Dis-
posições complementares do estatuto do pessoal de direcção e 
chefia), e do n.º 3 do Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 11/2020, publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, 2.º 
Suplemento, de 15 de Janeiro de 2020, determino:

1. São subdelegadas na vice-presidente Diamantina Luíza do 
Rosário Sá Coimbra, ou no seu substituto legal, as competên-
cias para a prática dos seguintes actos:

1) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias 
por motivos pessoais, no âmbito das suas competências;

2) Autorizar a adopção do trabalho por turnos, no âmbito das 
suas competências;

3) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do Instituto 
de Formação Turística de Macau e dos seus familiares às Juntas 
Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de Saúde, no 
âmbito das suas competências;

4) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou à execução de contra-
tos com o Instituto de Formação Turística de Macau ou com a 
Região Administrativa Especial de Macau;

5) Aprovar os planos de trabalho nas empreitadas de obras 
públicas;

6) Homologar os autos de consignação, recepção provisória 
e definitiva nas empreitadas de obras públicas;

7) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 
nos procedimentos de aquisição de bens e serviços.

2. As presentes subdelegações das competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no uso dos poderes aqui subdelega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

4. No âmbito da presente subdelegação de competências, são 
ratificados todos os actos praticados pela subdelegada desde 22 
de Fevereiro de 2022.

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

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 22 de Fevereiro 
de 2022.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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 $2,480.00

Despacho n.º 003/IFTM/2022

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
fundamentais do estatuto do pessoal de direcção e chefia), dos 
artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia), e dos artigos 37.º a 43.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, determino:

1. São delegadas na vice-presidente Diamantina Luíza do 
Rosário Sá Coimbra, ou no seu substituto legal, as competên-
cias para a prática dos seguintes actos:

1) Orientar e coordenar os Serviços de Estágio, a Divisão de 
Organização e Informática, a Divisão de Apoio Administra-
tivo e Financeiro, a  Divisão de Gestão do Campus e os traba-
lhadores que lhes estão afectos;

2) Exercer no âmbito das subunidades mencionadas na alí-
nea anterior, os seguintes poderes:

(1) Homologar as avaliações do desempenho do relativo pes-
soal, salvo as do pessoal de chefia;

(2) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias do relati-
vo pessoal por conveniência de serviço;

(3) Decidir sobre as faltas e autorizar o gozo de férias do re-
lativo pessoal;

(4) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do relativo pessoal; 

(5) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias do relativo pessoal, até ao limite legalmente 
previsto;

3) Autorizar a informação, consulta ou passagem de cer-
tidões de documentos arquivados no Instituto de Formação 
Turística de Macau, no âmbito das suas competências, com ex-
clusão dos excepcionados por lei;

4) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito das suas competências, com excepção do dirigido ao 
Gabinete do Chefe do Executivo, aos Gabinetes dos Secretá-
rios, ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários, aos Serviços de 
Alfândega, à Assembleia Legislativa e aos órgãos judiciais.

2. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no uso dos poderes aqui delegados 
cabe recurso hierárquico necessário.

4.  No âmbito da presente delegação de competências, são 
ratificados todos os actos praticados pela delegada desde 22 de 
Fevereiro de 2022.

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

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 22 de Feve-
reiro de 2022.

A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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40/99/M

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 12 no Nape — Fundações e caves»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Região Administrati-
va 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 12 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 previstos no item B2.1.5, B2.1.7, 
B2.1.10, B2.2.1, B2.2.2 e B2.2.3 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 770 (setecentos e setenta) dias de trabalho, 
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.

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 previstos 
no Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, 
de 3 de Agosto.
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13. 

9:00 12:45 14:30 17:00

$2,000.00

14. 

15. 

16. 90

74/99/M

17. $9,000,000.00

18. 5%

5%

19. 

74/99/M

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 6 de Abril 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: $9 000 000,00 (nove milhões de patacas), 
a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária 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: 7 de Abril de 2022, quinta-feira, pelas 9,30 horas.

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.

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.
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20. 

50%

30%

20%

21. 

 

 $5,787.00

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 to-
tal mais elevada, a adjudicação é efectuada ao concorrente com 
a proposta de preço mais baixo.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
24 de Fevereiro de 2022.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 5 787,00)
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為着公佈之目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零二二年二月二十一

日，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組1號017/2022。

第一條——本會中文名稱為「大灣

區數字孿生智慧城市學會」，英文名稱為

“Digital Twins Smart City Institution 
of Greater Bay Area＂，以下簡稱本會。

第二條——本會為非牟利團體，並依

法在澳門特區政府進行註冊登記。

第三條——本會會址設於「澳門
氹仔海洋花園大馬路522-526號海洋花
園桂苑、榆苑3樓F座1965室」，葡文地
址為「Na Taipa, Avenida dos Jardins 
do Oceano n.os 522 – 526, Jardins do 
Oceano Elm Court e Laurel Court 3.º 
andar F, Apt. 1965」，在需要時可遷往本
澳任何地方。所有活動將依據澳門特別行

政區法律而進行。

第四條——本會宗旨如下：

一、旨在集合從事數字孿生、大數據、

人工智能、物聯網、智慧生態城市發展、

綠色建築設計建設、生態可持續發展運

營、環境保護、綠色技術研究等企業及專

業研究機構，形成集聯合性、專業性和行

業性於一體的非牟利社會團體。

二、在澳門以及大灣區整體範圍內搭

建數字孿生智慧生態城市產、學、研集成

多贏的交流合作平臺。發揮數字孿生智慧

生態構建對產業創新發展的輻射帶動作

用，整合優質資源，積極開展行業內技術

交流，促進成員之間的資源共享和互惠互

利。以澳門社會發展為前提，推動澳門數

字孿生智慧生態城市發展，同時以澳門爲

窗口，提升粵港澳大灣區數字孿生智慧生

態在國內乃至國際市場的總體競爭力，擴

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

大「一帶一路」倡議下的國家數字孿生智

慧生態建設及國際影響力。

第五條——會員資格

認同本會宗旨及章程，具有澳門及大

灣區登記註冊營業執照的智慧城市產品

生產、經銷以及相關的科研等單位，各相

關技術專業委員會等，以及熱衷於智慧城

市事業並有突出貢獻的個人，均可申請成
爲本會會員，經會長及理事會批准後，便

可成爲會員。

第六條——會員權利

一、參加會員大會會議，參與討論和

表決與本會發展有關的重大政策、決議和

事項。

二、向秘書長提議召開會員臨時會

議，對本會秘書處工作提出建議、意見並

監督。

三、享有選舉權和被選舉權，享有參

與本會舉辦一切活動的權利和福利。

四、優先與本會內其他成員協作。

五、參與本會定期和不定期舉行的信

息溝通與技術交流、培訓等活動。

六、享有退出本會的自由，但必需於

退會時繳回一切憑證，如有積欠會費，應

以辦理日期為計費日期一併繳清，但其入

會費及年費均不獲退回。

第七條——會員義務

一、承認並遵守本會章程，知行本會

決議，遵守行規行約。

二、按時、足額繳納本會年費。

三、在智慧城市領域的研究、開發、

製造、服務等方面進行實質性投入，主動

按照各自單位的特點在產業鏈上協作，積

極推動產業化的進程。

四、承擔協會委託工作，積極支持和

參加本會舉辦的各項活動，推薦新會員入

會。

五、保守本會商業秘密。

六、非本會會員或已退會會員不得以

本會名義進行任何活動，否則本會保留追

究權利。

第八條——本會組織機關包括：會

員大會，理事會及監事會。組成成員由會

員大會選出，每屆任期爲三年，可連選連

任。

第九條——會員大會

會員大會為本會最高權力機關；會員

大會設會長一人，副會長若干人。副會長協

助會長工作，若會長出缺或因故不能執行

職務，由其中一名副會長暫代其職務。

第十條——會員大會的職責

會員大會除法律所賦予之職責外，尚

負責：

一、制定和修改本會章程及內部規

章；制定本會的活動方針及其它重大事

項；審理理事會及監事會之年度工作報

告、財務報告與提案；

二、選舉和罷免本會各機關成員，會

員紀律處分及開除會籍之決策權；

三、會員大會每年召開一次平常會

議，由會長主持，在其缺席時可委任副會

長或其他人士主持會議，並由理事會秘書

長負責協助有關工作及繕錄會議紀錄；在

必要情況下應理事會或不少於二分之一會

員以正當理由提出要求，亦得召開特別會

議；

四、大會之召集須最少提前八日以掛

號信方式為之，或最少提前八日透過簽收

之方式而為之，召集書內應指出會議之日

期、時間、地點及議程。

第十一條——理事會

理事會為本會會務的執行及行政管

理機關；理事會設理事長一人，副理事長

及理事各若干人，總人數為三人或以上的

單數；依需要設立秘書處，並設秘書長一

人。

第十二條——理事會的職責

除法律賦予之職責外，理事會尚負

責：

一、制定達致本會宗旨的政策及活

動；

二、執行會員大會之決議，維持會務

發展及舉辦各項活動；
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三、每年向會員大會提交工作報告、

賬目和監事會交來之意見書；

四、審批入會申請；

五、釐定會員入會基金和會費金額、

籌募經費；

六、決議違規會員之處分；

七、依章程召開會員大會。

第十三條——監事會

監事會為本會的監察機關；設監事長

一人、副監事長及監事各若干人，人數爲三

人或以上的單數。

第十四條——監事會的職責

除法律賦予之職責外，監事會尚負

責：

一、監督會員遵守本會章程和內部規

則；

二、監督會員大會及理事會決議的執

行情況；

三、審查本會賬目，核對本會財產。

第十五條——章程的執行、修改及解散

一、本章程之修改權屬會員大會；

二、修改章程的決議，須獲出席會員

四分之三的贊同票；

三、社團解散的決議，須獲全體會員

四分之三的贊同票。

第十六條——本會經費來源如下：

一、會費；

二、利息；

三、捐獻；

四、其他收入。

第十七條——本會之會計年度自一月

一日起至同年十二月三十一日止。

第十八條——本會解散或撤銷時，其

剩餘財產應由會員大會決定處理方法。

二零二二年二月二十一日於第一公證署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為 $3,154.00）

(Custo desta publicação $ 3 154,00)

    

 

為着公佈之目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零二二年二月二十三

日，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組1號021/2022。

第一條

本會名稱

本會的中文名稱為“善道堂玄學

會”，葡文名稱為“Associação Metafísica 
de Sin Tou Tong”，英文名稱為“Sin Tou 
Tong Metaphysics Association”。

第二條

性質、宗旨、存續期

本會為非牟利團體；本會宗旨包括研

究及推廣各派玄學；本會不設存續期。

第三條

會址

本會會址設於澳門鵝眉橫街11號載
勝大廈2樓A。

第四條

會員資格

凡認同本會宗旨及章程，對玄學感興

趣者，可申請入會。經理事會批准後，可成

為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員權利：1. 參加會員大會及表
決；2. 參加活動；3. 享受福利。

（二）會員義務：1.遵守章程、內部規
章及決議；2. 參與及協助活動；3. 繳交會
費後，方可行使權利。

第六條

機關

本會組織機關包括原始委員會、會員

大會、理事會及監事會。

第七條

原始委員會

（一）根據民法意思自治原則，本會

設立原始委員會，首屆委員會由創立人組

成，每屆任期為三年，可連選連任，下屆原

始委員會委員由現屆會長選出及委任。

（二）原始委員會有權針對本會的特

定事宜制定及修改內部規章。

（三）根據《民法典》第158條第1款
前半部的規定，賦權予原始委員會選出及

委任各機關成員。

第八條

會員大會

（一）會員大會由會員組成，內設主

席團及秘書處，主席團設一名會長、常務

副會長及副會長各若干名，秘書處設一名

秘書長及若干名副秘書長，每屆任期為三

年，並透過本章程的程序，可連選連任。

（二）主席團可派員出席理事會及監

事會的會議，會長有權決定所有會務、主

持會員大會及代表本會，秘書長領導各機

關的秘書。

（三）每年舉行一次會員大會會議，

由理事會提前八日透過掛號信或簽收方

式召集，召集書須註明會議日期、時間、

地點及議程，如遇重大或特別事項得召開

特別會員大會。

（四）修改章程的決議須獲出席會員

的四分之三贊同票，解散本會的決議須獲

四分之三全體會員的贊同票。

（五）原始委員會沒有選出及委任各

機關的成員時，則由會員大會選出有關成

員。

第九條

理事會

（一）理事會為執行機關，負責執行

主席團主席的決定、會員大會及主席團的

決議及日常會務。

（二）理事會由三名或以上的單數成

員組成，設一名理事長、常務副理事長及

副理事長各若干名、常務理事及理事各若

干名、一名秘書。每屆任期為三年，並透

過本章程的程序，可連選連任。
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（三）定期召開理事會會議，過半數

成員出席時，方可議決事宜，決議須獲出

席成員的絕對多數贊同票方為有效。

第十條

監事會

（一）監事會為監察機關，負責監察

理事會的日常運作及財政收支。

（二）監事會由三名或以上的單數成

員組成，設一名監事長、常務副監事長及

副監事長各若干名、常務監事及監事各若

干名、一名秘書。每屆任期為三年，並透

過本章程的程序，可連選連任。

（三）定期召開監事會會議，過半數

成員出席時，方可議決事宜，決議須獲出

席成員的絕對多數贊同票方為有效。

第十一條

經費

本會經費源於會員會費或各界人士

贊助，倘有不敷或特別需要用款時，得由

會員大會主席團主席或理事會決定籌募

之。

第十二條

會徽

二零二二年二月二十三日於第一公證

署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為$2,326.00）

(Custo desta publicação $ 2 326,00)

    

 

為着公佈之目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零二二年二月二十三

日，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組1號022/2022。

第一條

本會名稱

本會的中文名稱為“澳門中山港口

同鄉聯誼會”，葡文名稱為“Associação 
de A m i zade do s C onter râ neo s de 
Gang Kou Zhong Shan Macau”，英文
名稱為“Association of Fellow Citizens 
Sodal ity in Zhong Shan Gang Kou, 
Macau”。

第二條

性質、宗旨、存續期

本會為非牟利團體；本會宗旨包括凝

聚廣東省中山巿港口鎮同胞、推廣中華文

化；本會不設存續期。

第三條

會址

本會會址設於澳門鵝眉橫街11號載
勝大廈2樓A。

第四條

會員資格

凡認同本會宗旨及章程，祖籍廣東省

中山巿港口鎮、或對港口鎮文化感興趣的

人士，可申請入會。經理事會批准後，可成

為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員權利：1. 參加會員大會及表
決；2. 參加活動；3. 享受福利。

（二）會員義務：1. 遵守章程、內部規
章及決議；2. 參與及協助活動；3. 繳交會
費後，方可行使權利。

第六條

機關

本會組織機關包括原始委員會、會員

大會、理事會及監事會。

第七條

原始委員會

（一）根據民法意思自治原則，本會

設立原始委員會，首屆委員會由創立人組

成，每屆任期為三年，可連選連任，下屆原

始委員會委員由現屆會長選出及委任。

（二）原始委員會有權針對本會的特

定事宜制定及修改內部規章。

（三）根據《民法典》第158條第1款
前半部的規定，賦權予原始委員會選出及

委任各機關成員。

第八條

會員大會

（一）會員大會由會員組成，設主席

團及秘書處，主席團設一名會長、常務副

會長及副會長各若干名，秘書處設一名秘

書長及若干名副秘書長，每屆任期為三

年，並透過本章程的程序，可連選連任。

（二）主席團可派員出席理事會及監

事會的會議，會長有權決定所有會務、主

持會員大會及代表本會，秘書長領導各機

關的秘書。

（三）每年舉行一次會員大會會議，

由理事會提前八日透過掛號信或簽收方

式召集，召集書須註明會議日期、時間、

地點及議程，如遇重大或特別事項得召開

特別會員大會。

（四）修改章程的決議須獲出席會員

的四分之三贊同票，解散本會的決議須獲

四分之三全體會員的贊同票。

（五）原始委員會沒有選出及委任各

機關的成員時，則由會員大會選出有關成

員。

第九條

理事會

（一）理事會為執行機關，負責執行
主席團主席的決定、會員大會及主席團的
決議及日常會務。

（二）理事會由三名或以上的單數成
員組成，設一名理事長、常務副理事長及
副理事長各若干名、常務理事及理事各若
干名、一名秘書。每屆任期為三年，並透
過本章程的程序，可連選連任。

（三）定期召開理事會會議，過半數
成員出席時，方可議決事宜，決議須獲出
席成員的絕對多數贊同票方為有效。

第十條

監事會

（一）監事會為監察機關，負責監察

理事會的日常運作及財政收支。
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（二）監事會由三名或以上的單數成

員組成，設一名監事長、常務副監事長及

副監事長各若干名、常務監事及監事各若

干名、一名秘書。每屆任期為三年，並透

過本章程的程序，可連選連任。

（三）定期召開監事會會議，過半數

成員出席時，方可議決事宜，決議須獲出

席成員的絕對多數贊同票方為有效。

第十一條

經費

本會經費源於會員會費或各界人士

贊助，倘有不敷或特別需要用款時，得由

會員大會主席團主席或理事會決定籌募

之。

第十二條

會徽

 
二零二二年二月二十三日於第一公證

署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為 $2,352.00）

(Custo desta publicação $ 2 352,00)

    

 

為着公佈之目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零二二年二月二十二

日，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組1號019/2022。

第一條——名稱及會址

中文名稱：“澳門脱口秀文化協會”。

葡文名稱：“Associação Cultural de 
Comédia Stand-Up de Macau”。

英文名稱：“M a c a o  S t a n d - U p 
Comedy Cultural Association”。

英文簡稱：“MSCCA”。

會址設於：澳門馬揸度博士大馬路

431-487號南豐工業大廈6樓A座。經會員
大會決議，協會可在有需要時，將會址遷

至澳門任何地方。

第二條——宗旨

推廣有關脱口秀的歷史發展文化，推

動多元表演藝術發展。推動本澳青年參

與脱口秀活動並發掘其潛能，培養本澳脱

口秀文化人才，促進並凝聚本澳及國內外

的脱口秀社團進行交流合作。

第三條——會員資格

向本會申請為會員，須經理事會審

批、通過及接納後，方可成為正式會員。

第四條——會員權利及義務

1. 享有選舉權及被選舉權；

2. 參加會員大會及作出表決；

3. 按照本會章程及內部規章，請求召
開會員大會；

4. 遵守本會規章及積極參與活動。

第五條——會員的除名

凡蓄意破壞本會聲譽者，經理事會調

查屬實，輕則口頭警告，重則由會員大會

討論將其會籍取消與否。

第六條——組織

本會設會員大會、理事會及監事會。

在會員大會上以不記名方式投票選出各

機關成員，每屆任期為兩年，可連選連

任。

第七條——會員大會

1. 會員大會主席團設主席一名、副主
席三名。

2. 會員大會每年召開一次，由理事會
最少於提前十日以掛號信或簽收形式召

集。《召集書》上須列明會議之日期、時

間、地點及議程，大會之決議須經出席會

員之絕對多數贊同票方能通過。

3. 會員大會其職權如下：

（一）制定或修改會章；

（二）選舉會員大會主席團、理事會

及監事會各成員；

（三）決定年度工作方針、任務及計

劃。

第八條——理事會

1. 理事會認為有需要或應過半數會
員要求，亦可召開“特別會員大會”。

2. 理事會為執行機關，其職權如下：

（一）處理日常會務及籌備召開會員

大會；

（二）執行會員大會決議；

（三）向會員大會報告工作及財務報

告。

3. 理事會由三名或以上單數成員組
成，設理事長一名、副理事長一名、秘書

若干名、財政一名及理事若干名。

第九條——監事會

監事會負責稽核及監督理事會日常

會務各項工作。監事會由三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長各一名及

監事若干名。

第十條——經費源自會費、捐助及任

何其他實體之贊助。

第十一條——本會可聘請社會有關

人士擔任本會名譽會長、名譽顧問、顧問

或其他名譽的職銜以推進會務發展。

第十二條——修改本會章程之決議，

須獲出席會員四分之三的贊同票；解散法

人，須獲全體會員四分之三的贊同票。

二零二二年二月二十二日於第一公證

署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為 $1,655.00）

(Custo desta publicação $ 1 655,00)

    

 

為着公佈之目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零二二年二月二十二

日，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組1號020/2022。

第一條——名稱及會址

中文名稱：“澳門網絡演藝文化協

會”。
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葡文名稱：“Associação de Artes da 
Performance Cultural na Internet de 
Macau”。

英文名稱：“Macao I nter net A r t 
Per formance and Culture Associa-
tion”。

英文簡稱：“MIAPCA”。

會址設於：澳門馬揸度博士大馬路

431-487號南豐工業大廈6樓A座。經會員
大會決議，協會可在有需要時，將會址遷

至澳門任何地方。

第二條——宗旨

聚焦網絡新媒體娛樂文化，促進網絡

演藝產業經濟發展。培養本澳青年網絡演

藝人才，推動文化創意產業發展，促進澳

門地區和外地網絡演藝的交流及合作，弘

揚文化傳媒交流。

第三條——會員資格

向本會申請為會員，須經理事會審

批、通過及接納後，方可成為正式會員。

第四條——會員權利及義務

1. 享有選舉權及被選舉權；

2. 參加會員大會及作出表決；

3. 按照本會章程及內部規章，請求召
開會員大會；

4. 遵守本會規章及積極參與活動。

第五條——會員的除名

凡蓄意破壞本會聲譽者，經理事會調

查屬實，輕則口頭警告，重則由會員大會

討論將其會籍取消與否。

第六條——組織

本會設會員大會、理事會及監事會。

在會員大會上以不記名方式投票選出各

機關成員，每屆任期為兩年，可連選連

任。

第七條——會員大會

1. 會員大會主席團設主席一名、副主
席兩名。

2. 會員大會每年召開一次，由理事會
最少於提前十日以掛號信或簽收形式召

集。《召集書》上須列明會議之日期、時

間、地點及議程，大會之決議須經出席會

員之絕對多數贊同票方能通過。

3. 會員大會其職權如下：

（一）制定或修改會章；

（二）選舉會員大會主席團、理事會

及監事會各成員；

（三）決定年度工作方針、任務及計

劃。

第八條——理事會

1. 理事會認為有需要或應過半數會
員要求，亦可召開“特別會員大會”。

2. 理事會為執行機關，其職權如下：

（一）處理日常會務及籌備召開會員

大會；

（二）執行會員大會決議；

（三）向會員大會報告工作及財務報

告；

3. 理事會由三名或以上單數成員組
成，設理事長一名、副理事長一名、秘書

若干名、財政一名及理事若干名。

第九條——監事會

監事會負責稽核及監督理事會日常

會務各項工作。監事會由三名或以上單數

成員組成，設監事長及副監事長各一名及

監事若干名。

第十條——經費源自會費、捐助及任

何其他實體之贊助。

第十一條——本會可聘請社會有關

人士擔任本會名譽會長、名譽顧問、顧問

或其他名譽的職銜以推進會務發展。

第十二條——修改本會章程之決議，

須獲出席會員四分之三的贊同票；解散法

人，須獲全體會員四分之三的贊同票。

二零二二年二月二十二日於第一公證

署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為 $1,669.00）

(Custo desta publicação $ 1 669,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年二月十七日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2022/A S S/M1檔案組內，編號
為37。

 

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門素食行動協

會”，英文名稱為“Macau Vegeta r ia n 
Action Association”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨是：

1. 為素食業經營者提供互相交流，共
同成長的平台；

2. 為素食業經營者爭取各界之關注
和協助，以取得更有利的經營條件；

3. 為素食者提供更多的飲食途徑，令
素食生活輕鬆簡單；

4. 透過宣傳素食文化，希望能幫助地
球減少碳排放，從而令民眾養成可持續健

康飲食的習慣，達到身心健康的目的；

5. 通過宣傳素食文化，讓民眾明白素
食對身心的各種利益。

第三條

會址

本會會址設於澳門羅保博士街17-A
號皇子商業大廈12樓A。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。

第五條

會員權利及義務

一、 新會員入會必需超過六個月後才
有選舉權及被選舉權，享有本會舉辦一切

活動和福利的權利。

二、 會員有遵守會章和決議；以及繳
交會費的義務，但凡會員欠交會費超過

十二個月，期間經催收仍不繳交者作自動

退會論。
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三、 對本會有特殊貢獻的會員，經理
事會成員提名，並在理事會會議及監事會

會議通過，以及經會長同意，可聘為永遠

榮譽會長、榮譽會長或榮譽顧問。

第六條

會員行為

會員如有違反會章破壞本會之行為

者，得由理事會及監事會視其情節輕重，

分別予以書面勸告或開除會籍之處分，如

屬自動退會或開除會籍者，其所交之各項

費用概不發還。

第七條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第八條

會員大會

一、 會員大會由所有會員組成，為本
會最高權力機關，有權選舉和解任會員大

會會長、副會長、理事會成員及監事會成

員；決定會務方針；審查和批准理事會工

作報告。

二、 會員大會設會長一名、副會長若
干名。每屆任期為三年，可連選連任。

三、 會員大會每年舉行最少一次，召
開須由理事會召集之，必須在開會日期前

八天以掛號信或簽收方式通知，通知書內

須註明會議之日期，時間，地點和議程。

四、 會員大會舉行時，出席人數必須
有超過會員大會成員總數之一半參加方

得舉行。

五、 修改本會章程的決議，須獲出席
會員四分之三之贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三之贊同票。

第九條

理事會

一、 理事會為本會執行機關，理事會
負責管理會務，執行會員大會的決議。

二、 理事會由最少三名或以上單數成
員組成，由會員大會選舉產生，設理事長

一名、副理事長一名。每屆任期為三年，

可連選連任。

三、 理事會會議由理事長召集之，會
議在有過半數理事會成員出席時，方可議

決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數贊

成票通過。

第十條

監事會

一、 監事會為本會監察機關，負責監
察理事會日常會務運作和財政收支。

二、 監事會由最少三名或以上單數成
員組成，由會員大會選舉產生，設監事長

一名、副監事長一名。每屆任期為三年，

可連選連任。

三、 監事會會議由監事長召集之，會
議在有過半數監事會成員出席時，方可議

決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數贊

成票通過。

第十一條

經費

本會經費源於會員會費或各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

第十二條

附則

一、 本章程經本會會員大會通過後
生效。

二、本章程之修改權屬於本會會員

大會。

二零二二年二月十七日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

（是項刊登費用為 $2,483.00）

(Custo desta publicação $ 2 483,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Avante Vida Verde

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年二月十七日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件及章程已存

檔於本署2022/A S S/M1檔案組內，編號
為41。

 

第一條

名稱

本會中文名稱為“走進綠色生活協
會”；葡文名稱為“Associação Avante 
V i d a Ve r d e”；英文名稱為“G o G o 
Green Life Association”。

第二條

會址

本會會址設在澳門羅理基博士大馬
路境豐豪庭寶豐閣5樓C座。

第三條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為：

一、積極推廣節能減廢生活，以應對
地球氣候變化和環境污染；

二、籌辦環保活動，教育氣候變化與
垃圾污染；

三、以減少生活垃圾為原則，推廣裸
買，二手市場文化等消費模式；

四、教導市民正確回收方法和培養回
收好習慣以提升澳門的回收率；

五、以減碳生活為原則，推廣綠色出
行和種植，鼓勵環保飲食習慣；

六、推廣環保生活態度，培養市民把
環保習慣融入日常生活；

七、積極研究未來生活方式以應付將
來環境帶來的生活挑戰；

八、向社區分享最新環保資訊。

第四條

會員資格

凡符合以下條件者，均得成為本會會
員：

一、所有不論年齡、宗教及國籍，凡
想認識和愛護環境及素食活動者，並贊同
本會宗旨之人士均可申請入會；

二、可自由申請或經本會會員推薦，
及經理事會批准後得成為會員。 
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第五條

會員權利

一、參加會員大會；

二、有選舉權和被選舉權；

三、對本會會務提建議及意見；

四、積極參與本會舉辦的一切活動；

五、退出本會的自由。

第六條

會員義務

一、遵守本會章程並執行本會的決

議；

二、奉行本會宗旨，推動本會會務開

展；

三、參與、支持及協助本會舉辦之各

項活動；

四、按時繳納會費及其他應付費用；

五、不得作出任何有損本會聲譽的行

動。

第七條

處分

凡違反章程而嚴重損害本會聲譽或

利益的會員，經理事會通過即被開除會

籍。

第八條

組織機關及任期

本會組織機關包括：會員大會、理事

會、監事會。各機關之據位人任期為三

年，除本章程另有規定外，連選得連任，

職務為義務性質擔任。

第九條

會員大會

一、會員大會為本會最高權力機關，

由會員大會主席團主持會議。

二、會員大會主席團設會長、副會長

和秘書各一名。

三、會員大會應每年召開一次，以討

論和通過本會的資產負債表和帳目、理事

會報告書及監事會意見書。除法律或章程

另有規定外，決議取決於出席會員之絕對

多數贊同票。

四、在下列情況下，大會應召集特別

會議：

1. 由理事召集；

2. 由最少三分之二的會員人數以正當
目的提出要求時。

五、召集須以掛號信的方式提前至少

8天寄往會員的住所或至少提前8天透過
由會員簽收之方式通知，該召集書內應註

明會議召開的日期、時間、地點和議程。

六、 第一次召集時，須有最少一半會
員出席，才能作出決議，但法律或章程另

有規定者除外；

七、召集通知書內可訂定若第一次召

集的時間已屆，出席之法定人數不足，則

於半小時後作第二次召集，屆時則不論出

席之會員人數多少，均視為有效，但法律

或章程另有規定者除外。

第十條

會員大會職權

一、修改本會章程及內部規章；

二、提名及選舉會員大會主席團、理

事會、監事會之成員；

三、審議理事會的工作報告和財務報

告，以及監事會的相關意見書；

四、決定本會會務方針及作出相應決

議；

五、通過翌年度的活動計劃及預算。

第十一條

理事會

理事會成員由會員大會選出，設理

事長一名、副理事長及理事各若干名、秘

書長一名、財務長一名，成員總數須為單

數。理事會負責根據本會宗旨制定發展和

服務方針，以及處理日常事務。理事會應

每月舉行例會。理事會由理事長領導，當

其因故不能視事時，可由副理事長或秘書

長順次暫代行使其職務。

第十二條

理事會職權

一、執行會員大會決議；

二、負責計劃及制定各類活動；

三、主持及處理各項會務工作；

四、向會員大會提交工作報告；

五、根據工作需要，決定設立專門委

員會及工作機構，並任免其內成員；

六、負責本會日常行政事務。

第十三條

簽名方式

關於具法律效力之行為及文件，由理

事長與理事會指派之任何一名理事會成

員之聯簽，但不妨礙理事會可議決指定其

他簽署方式。

第十四條

監事會

監事會成員由會員大會選出，設監事

長一名，副監事長一名及監事若干名、秘

書長一名，成員總數須為單數。監事會負

責監督會務，審核財務狀況及賬目。

第十五條

監事會職權

一、監察會員大會的決議的執行，監

督理事會的運作及查核本會之財產；

二、監督各項會務工作的進展，就其

監察活動編制年度報告；

三、向會員大會報告工作。

第十六條

經費來源

本會經費源自會員會費、私人捐贈或

公共機關或商業機構贊助等，有關款項及

物品，僅可用於本會舉辦之活動及工作所

需。倘有不敷或特別需要款項時，得由理

事會決定籌募之。 

第十七條

附則

一、修改章程的決議，須獲會員大會

出席會員四分之三之贊同票；解散法人或

延長法人存續期之決議，須獲全體會員四

分之三之贊同票。

二、本章程未盡之處，均按澳門現行

法律之有關規定執行。

二零二二年二月十七日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho
 Cardoso

（是項刊登費用為 $3,531.00）

(Custo desta publicação $ 3 531,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Iaido de Ieong Sam Macau

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年二月十八日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2022/A S S/M1檔案組內，編號
為46。

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門居合道養心

會”，葡文名稱為“Associação de Iaido 
de Ieong Sam Macau”，英文名稱為“The 
Asso c iat ion of Ia ido Ieong Sam in 
Macau”。

第二條

宗旨

本會為非牟利之社團，以促進居合道

及日本武術發展，推廣居合道及日本武術

運動，並與本澳以外的居合道及日本武術

組織進行技術交流。

第三條

會址

本會會址設於澳門氹仔沙維斯街伯

樂花園第5座十一樓F。

第四條

會員權利

會員享有本會提供的服務及福利；參

加本會舉辦的技術交流及活動；凡入會者

達壹年者，在會內有表決權、選舉權及被

選舉權。

第五條

會員義務

會員有出席會員大會及有關活動；遵

守會章及繳交會費之義務。

第六條

入會資格

凡對居合道及日本武術有興趣之人

士均可申請入會，經理事會審批後，便可

成為會員。

第七條

機關

本會組織機關包括：會員大會、理事

會、監事會。

第八條

會員大會

（一）會員大會由所有會員組成，為

本會最高權力機關，負責修改會章；選舉

會員大會會長、理事會和監事會各成員；

決定會務方針；審議和通過理事會、監事

會工作報告和財務報告。

（二）會員大會設會長一名，每屆任

期為三年，可連選連任。會長對外代表本

會，對內領導本會會務。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會有權聘請社會知名人士及

資深會員為本會永遠榮譽會長、榮譽會

長、名譽會長、名譽顧問、顧問；會長卸任

後授予永遠會長。

第九條

理事會

（一）理事會為本會之執行機關，負

責制定年度計劃，執行會員大會之決議，

每年提交年度工作報告及財務報告。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長及理

事各若干名，每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）理事會會議每六個月召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十條

監事會

（一）本會監察機關為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長及監

事各若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）監事會會議每六個月召開一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十一條

經費來源

本會經費源於會員會費；團體或個人

贊助及捐贈；政府資助；其他合法收入。

第十二條

解釋權

本會章程之解釋權屬會員大會。

第十三條

其他

本章程所未規範之事宜，須按澳門特

別行政區之現行法律執行。

第十四條

解散及延長存續期

解散本會或延長本會存續期之決議，須

獲全體會員四分之三的贊同票方可通過。

二零二二年二月十八日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho
 Cardoso

（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Cultura Budo Japonês 
de Macau

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年二月十八日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2022/A S S/M1檔案組內，編號

為47。

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門日本武道文化

協會”，葡文名稱為“Associação Cultura 
Budo Japonês de Macau”，英文名稱為
“The Association of Japanese Budo 
and Culture in Macau”。

第二條

宗旨

本會為非牟利之社團，以促進日本武

術發展，推廣日本武術運動，並與本澳以

外的日本武術組織進行技術交流。

第三條

會址

本會會址設於澳門氹仔沙維斯街伯

樂花園第5座十一樓F。

第四條

會員權利

會員享有本會提供的服務及福利；參

加本會舉辦的技術交流及活動；凡入會者

達壹年者，在會內有表決權、選舉權及被

選舉權。

第五條

會員義務

會員有出席會員大會及有關活動；遵

守會章及繳交會費之義務。

第六條

入會資格

凡對居合道及日本武術有興趣之人

士均可申請入會，經理事會審批後，便可

成為會員。

第七條

機關

本會組織機關包括：會員大會、理事

會、監事會。

第八條

會員大會

（一）會員大會由所有會員組成，為

本會最高權力機關，負責修改會章；選舉

會員大會會長、理事會和監事會各成員；

決定會務方針；審議和通過理事會、監事

會工作報告和財務報告。

（二）會員大會設會長一名，每屆任

期為三年，可連選連任。會長對外代表本

會，對內領導本會會務。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會有權聘請社會知名人士及

資深會員為本會永遠榮譽會長、榮譽會

長、名譽會長、名譽顧問、顧問；會長卸任

後授予永遠會長。

第九條

理事會

（一）理事會為本會之執行機關，負

責制定年度計劃，執行會員大會之決議，

每年提交年度工作報告及財務報告。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長及理

事各若干名，每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）理事會會議每六個月召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十條

監事會

（一）本會監察機關為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長及監

事各若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）監事會會議每六個月召開一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十一條

經費來源

本會經費源於會員會費；團體或個人

贊助及捐贈；政府資助；其他合法收入。

第十二條

解釋權

本會章程之解釋權屬會員大會。

第十三條

其他

本章程所未規範之事宜，須按澳門特

別行政區之現行法律執行。

第十四條

解散及延長存續期

解散本會或延長本會存續期之決議，

須獲全體會員四分之三的贊同票方可通

過。

二零二二年二月十八日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho  
 Cardoso

（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年二月十七日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2022/A S S/M1檔案組內，編號
為39。

第一條——本會中文名稱為“澳門

蟲草協會”，中文簡稱為“蟲草協會”，英

文名稱為“Macao Cordyceps Asso cia-
tion”。

第二條——宗旨是為澳門地區提供

一個平臺交流，分享健康資訊、舉辦健康

講座和推廣優質蟲草產品。

第三條——本會會址設於澳門新口岸

友誼大馬路555號置地廣場16樓1610室。

第四條——本會為非牟利團體。

第五條——凡認同本會宗旨及對蟲草

有興趣之本澳、中國內地或其他國家地區

的人士，可申請入會，並經理事會審核通

過後，便可成為本會會員。

第六條——凡會員因不遵守會章，未

經本會同意，以本會名義所作出之一切活

動而影響本會聲譽及利益，經理事會過半

數理事會成員通過，得取消其會員資格，

及一切會員權利。

第七條——會員之權利：

（一）參加會員大會並有表決權；

（二）擁有選舉權及被選舉權；

（三）參與本會活動及享有本會的各

項福利；

（四）向本會提供蟲草商品專業研究

及意見。

第八條——會員之義務：

（一）遵守本會章程及執行一切決議

事項；

（二）貫徹本會宗旨，促進會務發

展；

（三）維護本會的合法權益及良好社

會形象；

（四）團結及促進會員和地區間合作

與交流；

（五）積極參加本會組織的活動，完

成協會交辦的工作；

（六）向協會反映情況，按規定提供

有關資料；

（七）按規定交納會費；

（八）會員大會決議規定的其他義

務。

第九條——本會之組織機關包括會

員大會、理事會、監事會。

第十條——會員大會由所有會員組

成，為本會最高權力機關，負責修改會

章；選舉會員大會主席、副主席、秘書和

理事會、監事會成員；決定會務方針。

第十一條——會員大會設主席一人、

副主席若干人、秘書一人。

第十二條——本會執行機關為理事

會，由最少三名或以上單數成員組成，設

理事長一人，副理事長及理事各若干人。理

事會負責執行會員大會決議和日常具體

會務。

第十三條——本會監察機關為監事

會，監事會由最少三名或以上單數成員組

成，設監事長一人，副監事長及監事各若

干人。監事會負責監察理事會日常會務運

作和財政收支。

第十四條——會員大會主席、副主

席、秘書及理事會、監事會成員由會員大

會選舉產生，任期均為三年，連選得連

任。

第十五條——會員大會每年至少召開

一次。而會員大會平常會議及特別會議均

由理事會召集，並由會員大會主席主持。

須最少提前八天以掛號信或簽收方式通

知全體會員。召集書內須註明會議之日

期、時間、地點和議程。

第十六條——理事會會議及監事會

會議分別由理事長及監事長召集，以及分

別由理事長及監事長主持。

第十七條——理事會會議及監事會

會議分別在有過半數理事會成員及過半

數監事會成員出席時，方得議決事宜，決

議須經其出席成員四分之三以上之贊同

票，始得通過決議。

第十八條——修改章程之決議，須獲

出席會員四分之三之贊同票。解散本會或

延長本會存續期之決議，須獲全體會員四

分之三之贊同票。

第十九條——本協會的經費來源於：

（一）會員會費；

（二）社會捐贈；

（三）在核准的會務範圍內開展活動

和提供服務的收入；

（四）其他合法收入。

第二十條——本協會經費必須用於本

章程規定的會務範圍和事業發展。

二零二二年二月十七日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho
 Cardoso

（是項刊登費用為 $2,234.00）

(Custo desta publicação $ 2 234,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年二月十八日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2022/A S S/M1檔案組內，編號

為43。
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第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門培幼 協

會”，英文名稱為“M a c a u  P e i  Yo u 
Association”，英文簡稱為“MPYA”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨是：

（一）為澳門有特殊教育需要兒童及

其家庭作出貢獻；

（二）透過舉辦活動提升澳門各界對

有特殊教育需要兒童及其學習需要的認

識；

（三）為澳門有特殊教育需要的兒童

提供訓練服務和活動等；

（四）與不同團體及專業人士合作為

有特殊教育需要兒童提供適切的教育和

訓練服務；

（五）與學校合作以達至融合教育的

目標；

（六）為有特殊教育需要的家長提供

平台互相扶持和共謀福祉；

（七）倡議社會完善澳門特殊教育制

度。

第三條

會址

本會會址設於澳門黑沙環中街海上

居第一座34樓O。

第四條

會員資格

（一）本會會員分為普通會員和名譽

會員。

（二）本會的在職員工、經理事會邀

請協助處理本會會務的社會人士，以及

接受本會屬下機構服務的學員之家長或

監護人，凡贊成本會宗旨及認同本會章程

者，均可向理事會申請成為普通會員。

（三）經理事會邀請協助處理本會會

務的社會人士不再為本會處理會務時，將

成為本會之名譽會員。

（四）學員不再接受本會屬下機構之

服務，其家長或監護人將成為本會之名譽

會員，如願意繼續關注本會會務，經申請

及由理事會決議同意可保留其普通會員

之會籍。

（五）本會在職員工在本會服務期間

擁有普通會員資格者，於離職時即取消其

會籍，但經申請及由理事會決議同意可保

留者除外。

第五條

會員權利及義務

（一）會員權利：

1. 普通會員有選舉權及被選舉權，享
有本會舉辦一切活動和福利的權利。

2. 名譽會員沒有選舉權及被選舉權，
但有權參與本會所舉辦之活動及享受會

員應有福利。

（二）會員有遵守會章和決議的義

務。

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事會

及監事會。

第七條

會員大會

（一）會員大會由所有會員組成，為

本會最高權力機關，每年開會一次。會員

大會設主席及秘書各一名。如理事會提出

要求，或由四分之三合資格會員聯署提出

書面要求，可召開特別會員大會。

（二）大會召集須最少提前八日透過

掛號信或簽收之方式召集，召集書內須註

明會議之日期、時間、地點和議程。會員

大會在第一次召集時，要有半數以上合資

格會員出席方可議決事宜，若不足法定人

數，可於半小時後再作第二次召集，屆時

不論會員的出席人數，均可議決事宜。

（三） 會員大會負責：

1. 議決理事會提出的議案；

2. 審議和通過理事會的報告及財務
報告；

3. 選舉會員大會主席、秘書和理事
會、監事會成員。

第八條

理事會

（一）本會由理事會管理，是對外的

唯一代表，由三人或以上單數組成，其中

一人為主席。

（二）理事會各職位由成員互選產

生。

（三）理事會成員任期兩年，可連選

連任。職務為義務性質擔任。

（四）會議在有過半數理事會成員出

席時，方可議決事宜，有效的決議需獲出

席成員過半數贊成票才可通過。 

（五）理事會負責：

1. 召集會員大會；

2. 執行會員大會的決議；

3. 審批會員入會資格；

4. 全權處理會務；

5.  對本會會務事宜有解釋權；

6. 向會員大會提交年度工作及財政
報告、擬定年度工作計劃和財政預算。

第九條

監事會

（一）監事會由三人或以上單數組

成，其中一人為主席。

（二）監事會各職位由成員互選產

生。

（三）監事會成員任期兩年，可連選

連任。職務為義務性質擔任。

（四）會議在有過半數監事會成員出

席時，方可議決事宜，有效的決議須獲出

席成員超過半數贊成票才可通過。

（五）監事會負責：

1. 審核本會財政收支；

2. 就理事會的工作及財務報告提出
意見。

第十條

經費

本會經費源於會員會費、由本會所提

供之服務的收入、政府之津貼和資助，以

及社會各界人士無條件的捐獻。而上述收

入僅限用於本會活動和營運。
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修改本會章程之決議，須獲出席會員

四分之三的贊同票。

第十二條

解散

解散本會的決議，須獲全體會員四分

之三的贊同票。

二零二二年二月十八日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

（是項刊登費用為 $3,005.00）

(Custo desta publicação $ 3 005,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年二月十七日簽署的經認證文書設立

了上述社團，其宗旨及住所均載於附件的章

程內。該社團的設立文件和章程已存檔於

本署2022/ASS/M1檔案組內，編號為40。

第一條——本會中文名稱為“澳門
氣槍射手競技會”，英文名稱為“Macau 
Airsoft Shooters Athletic Club”。

第二條——本會會址位於澳門得勝
斜路93-113號松景台7樓B座。

第三條——本會為非牟利團體，宗旨
是以推廣及發展氣槍實用射擊康樂體育
為主，參與社會公益活動，服務社群。

第四條——凡愛好氣槍實用射擊康

樂體育活動及認同本會章程者，均可申請

入會，須由理事長、會長及監事長審核通

過後，方可成為會員。

第五條——會員之權利：

（1）可參加會員大會；

（2）有選舉權及被選舉權；

（3）對會務作出建議及批評；

（4）參加本會舉辦之任何活動。

第六條——會員之義務：

（1）遵守本會章程及本會之決議；

（2）依時繳納會費；

（3）未經理事會同意，不得以本會名
義參加任何組織的活動；

（4）不得作出有損本會聲譽的行為。

第七條——凡會員違反會章，損害本

會聲譽及利益，經理事會決議，按情況給

予勸告、警告、革除會籍之處分。

第八條——本會組織機關包括：會員

大會、理事會、監事會，各機關之據位人

均由會員大會選出，任期為三年，可連選

連任。

第九條——會員大會由所有會員組

成，為本會最高權力機關。會員大會設會

長一名，秘書一名。

第十條——會員大會職權如下：

（1）討論、表決章程之修改；

（2）選舉及及解任會員大會會長、秘
書和理事會、監事會各成員；

（3）訂定本會之方針；

（4）審核及通過本會賬目。

第十一條——會員大會由會長主持。

召開會員大會之會議至少提前八天以掛

號信方式或以簽收之方式通知全體會員

出席，通知書內須註明會議之日期、時

間、地點和議程。會員大會通過之決議，

取決於出席會員的絕對多數贊同票，但法

律或章程另有規定者除外。

第十二條——會員大會之召集如下：

（1）會員大會應由理事會按章程所
定之條件進行召集，且最少每一年必須召

開一次。

（2）不少於總數之半數會員以正當
目的提出要求時，亦得召開會員大會。

（3）如理事會應召集會員大會而不
召集，任何會員均可召集。

第十三條——理事會成員是經會員大

會選出，由三名成員組成，設理事長一名

及理事兩名。

第十四條——理事會職權如下：

（1）執行會員大會決議；

（2）領導及計劃本會之體育活動；

（3）安排會員大會的召開工作。

第十五條——監事會成員經會員大會

選出，由三名成員組成，設監事長一名及

監事兩名。

第十六條——監事會之權限為：

（1）監督理事會之運作；

（2）查核本會之財產；

（3）就其監察活動編制年度報告；

（4）履行法律及章程所載之其他義
務；

（5）監事會得要求理事會提供必要
或適當之資源及方法，以履行其職務。

第十七條——本會為推廣體育活動

時，可敬聘社會賢達及各界知名人士擔任

名譽會長、名譽顧問及顧問。

第十八條——修改章程之決議，須獲

出席會員四分之三之贊同票。

第十九條——解散本會或延長本會之

存續期之決議，須獲全體會員四分之三之

贊同票。

第二十條——本會的經費來源：

（1）會員會費；

（2）任何對本會的贊助及捐贈。

第二十一條——如本會章程未有規

定時，則補充適用澳門現行法律的規定。

二零二二年二月十七日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

（是項刊登費用為 $2,181.00）

(Custo desta publicação $ 2 181,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Clube de Desporto Tong Long

為着公佈之目的，茲證明，透過二零
二二年二月十七日簽署的經認證文書設立
了上述社團，其宗旨及住所均載於附件的章
程內。該社團的設立文件和章程已存檔於
本署2022/ASS/M1檔案組內，編號為36。

第一條

名稱

本會中文名稱為“東龍體育會”，葡文
名稱為“Clube de Desporto Tong Long”，
英文名稱為“Tong Long Sports Club”。

第二條

宗旨

本會屬非牟利、具有法人地位的社
團。本會的宗旨為：

一、本會以聯誼形式團結愛好康樂體
育的朋友學習和推廣陸上和水上各項體
育活動；

二、本會提倡互助互勉、愛國愛澳、尊
重平等、和睦共處；

三、舉辦各類型康樂活動以維繫會內
融洽和保持朝氣，提升本會品位。努力使
本會成為一個組織完善，作風文明，充滿
活力的社團。

第三條

會址

本會會址設於澳門十月初五日街
20-A號利柏樓地下A座。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，
均可申請為本會會員。經本會理事會批准
後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機關為會員大

會，負責修改會章；制定或修改內部規

章；選舉會員大會主席、副主席、秘書和

理事會、監事會成員；決定會務方針，審

查和批准理事會工作報告。

（二）會員大會設主席一名，副主席

若干名及秘書一名。每屆任期為三年，可

連選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收方式召集，通

知書內須註明會議之日期、時間、地點和

議程，如遇重大或特別事項得召開特別會

員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）本會執行機關為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長及理

事各若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）理事會會議至少每年召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機關為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長及監事

各若干名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會會議至少每年召開一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費或各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

二零二二年二月十七日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho
Cardoso

（是項刊登費用為 $1,997.00）

(Custo desta publicação $ 1 997,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Desportiva Chon Man

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年二月十八日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2022/A S S/M1檔案組內，編號
為45。

第一條

名稱

本會中文名稱為“津萬體育會”，中文
簡稱為“津萬”，葡文名稱為“Associação 
Desport iva Chon Man”，葡文簡稱為
“Chon Man”，英文名稱為“Chon Man 
Sports Association”，英文簡稱為“Chon 
Man”（下稱本會）。
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第二條

宗旨

本會為非牟利團體。本會以不涉及政

治為原則，宗旨為致力推廣良好運動風

氣，並以發展多元化體育運動，提升體育

技術水平及個人整體素質為目標，以及服

務社會。

第三條

會址

本會會址設於澳門氹仔南京街31號
花城利茂大廈38樓Y，並可遷往本澳其他
地方及設立分區辦事處。

第四條

會員資格

一、基本會員：凡贊成本會宗旨及認

同本會章程的澳門居民，經書面申請後，

由理事會核准成為本會基本會員。

二、特邀會員：凡對體育事務發展有

所貢獻及認同本會宗旨的人士，經至少兩

名理事推薦，由理事會核准成為本會特邀

會員。

第五條

會員權利及義務

一、基本會員及特邀會員均享有選舉

權及被選舉權。

二、所有會員享有優先參加本會舉辦

一切活動和福利的權利。

三、所有會員均有遵守會章和決議，

以及繳交入會費及定期會費的義務。對

違反本會章程或有損本會聲譽之會員，由

理事會視其情況，分別給予警告、書面譴

責、中止會籍或開除會籍之處分。

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

一、本會最高權力機關為會員大會，

負責制定及通過本會之活動計劃；根據章

程選舉及解任會員大會主席團和理事會、

監事會成員；審議及通過工作報告及帳目

報告；議決章程之修改；決定會務方針；

任命榮譽會長及顧問等職務；議決本會之

解散；法律賦予之其他權限。

二、會員大會主席團設會長一名、副

會長一名或多名、秘書一名或多名。主席

團成員總數目最多為十七名且須為奇數。

第八條

理事會

一、本會執行機關為理事會，負責執

行會員大會決議、處理日常會務及行政

工作；管理本會財產；在法庭內外代表本

會；接納及開除會員；訂定入會費及定期

會費金額；聘請員工；購入、賣出、抵押或

以任何方式出讓資產及權利、動產或不動

產，或對其設定負擔；委託代表人代表本

會執行指定之工作；提交年度管理報告；

向會員大會提議聘任榮譽會長、顧問等職

務；行使法律賦予之其他權限。

二、理事會設理事長一名，副理事長

多名、秘書一名、財務一名及理事一名或

多名，唯總數目不多於三十七名且須為奇

數。

第九條

監事會

一、本會監察機關為監事會，負責監

察理事會日常會務運作、財政收支；查核

本會之財產；就其監察活動編制年度報

告；行使法律賦予之其他權限。

二、監事會設監事長一名，副監事長

一名或多名及監事一名或多名，唯總數目

不多於十七名且須為奇數。

第十條

任期

會員大會主席團、理事會及監事會各

成員均由會員大會選舉產生，任期均為三

年，可連選連任。

第十一條

會員大會之召集

會員大會每年至少舉行一次，如遇重

大或特別事項得召開特別會員大會。會員

大會如法定人數不足，則於超過通知書

上指定時間三十分鐘後作第二次召集，屆

時不論出席人數多寡，會員大會得如常召

開。大會召集書將以書面形式最少於大會

召開前八日由理事會以掛號信或簽收方

式通知各會員。召集書內應指出會議之日

期、時間、地點及議程。

第十二條

理事會會議及監事會會議

理事會會議及監事會會議，每三個月

最少召開一次。

第十三條

會議之召集及主持

會員大會得透過會員大會主席團要

求理事會召集，並由會員大會會長主持。

理事會會議應由理事長作出召集，並由理

事長主持。監事會會議應由監事長作出召

集，並由監事長主持。

第十四條

運作

除法律及章程另有規定外，會員大

會、理事會及監事會各會議須經半數以上

出席成員同意，始得通過決議。

第十五條

經費

本會經費源於會員之入會費及定期會

費及各界人士贊助，倘有不敷或特別需要

用款時，得由會員大會或理事會決定籌募

之。

第十六條

代表大會

會員大會會長及理事長可共同地或分

別獨立地對外代表本會，但不妨礙會員大

會或理事會就某特定事項作出的決議，旨

在授權予本會組織機關的其他成員。

第十七條

解釋權

本章程之解釋權屬會員大會。

第十八條

修改權

本章程之修改權屬於會員大會。修改

章程之宗旨的決議，須獲全體會員五分之
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四的贊同票；修改章程的其他條文之決

議，須獲出席會員四分之三的贊同票。

第十九條

解散

解散本會之決議，須獲全體會員五分

之四的贊同票。

二零二二年二月十八日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho
 Cardoso

（是項刊登費用為 $3,176.00）

(Custo desta publicação $ 3 176,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Desportiva Meng Kei

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年二月十八日簽署的經認證文書設

立了上述社團，其宗旨及住所均載於附件

的章程內。該社團的設立文件和章程已存

檔於本署2022/A S S/M1檔案組內，編號

為44。

第一條

名稱

本會中文名稱為“明記體育會”，中文

簡稱為“明記”，葡文名稱為“Associação 
D e s p o r t i v a M e n g K e i”，葡文簡稱
為“M e n g K e i”，英文名稱為“M e n g 
Kei Sports Association”，英文簡稱為
“Meng Kei”（下稱本會）。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。本會以不涉及政

治為原則，宗旨為致力推廣良好運動風

氣，並以發展多元化體育運動，提升體育

技術水平及個人整體素質為目標，以及服

務社會。

第三條

會址

本會會址設於澳門氹仔南京街31號
花城利茂大廈38樓Y，並可遷往本澳其他
地方及設立分區辦事處。

第四條

會員資格

一、基本會員：凡贊成本會宗旨及認

同本會章程的澳門居民，經書面申請後，

由理事會核准成為本會基本會員。

二、特邀會員：凡對體育事務發展有

所貢獻及認同本會宗旨的人士，經至少兩

名理事推薦，由理事會核准成為本會特邀

會員。 

第五條

會員權利及義務

一、基本會員及特邀會員均享有選舉

權及被選舉權。

二、所有會員享有優先參加本會舉辦

一切活動和福利的權利。

三、所有會員均有遵守會章和決議，

以及繳交入會費及定期會費的義務。對

違反本會章程或有損本會聲譽之會員，由

理事會視其情況，分別給予警告、書面譴

責、中止會籍或開除會籍之處分。

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

一、本會最高權力機關為會員大會，

負責制定及通過本會之活動計劃；根據章

程選舉及解任會員大會主席團和理事會、

監事會成員；審議及通過工作報告及帳目

報告；議決章程之修改；決定會務方針；

任命榮譽會長及顧問等職務；議決本會之

解散；法律賦予之其他權限。

二、會員大會主席團設會長一名、副

會長一名或多名、秘書一名或多名。主

席團成員總數目最多為十七名且須為奇

數。

第八條

理事會

一、本會執行機關為理事會，負責執

行會員大會決議、處理日常會務及行政

工作；管理本會財產；在法庭內外代表本

會；接納及開除會員；訂定入會費及定期

會費金額；聘請員工；購入、賣出、抵押或

以任何方式出讓資產及權利、動產或不動

產，或對其設定負擔；委託代表人代表本

會執行指定之工作；提交年度管理報告；

向會員大會提議聘任榮譽會長、顧問等職

務；行使法律賦予之其他權限。

二、理事會設理事長一名，副理事長

多名、秘書一名、財務一名及理事一名或

多名，唯總數目不多於三十七名且須為奇

數。

第九條

監事會

一、本會監察機關為監事會，負責監

察理事會日常會務運作、財政收支；查核

本會之財產；就其監察活動編制年度報

告；行使法律賦予之其他權限。

二、監事會設監事長一名，副監事長

一名或多名及監事一名或多名，唯總數目

不多於十七名且須為奇數。

第十條

任期

會員大會主席團、理事會及監事會各

成員均由會員大會選舉產生，任期均為三

年，可連選連任。

第十一條

會員大會之召

會員大會每年至少舉行一次，如遇重

大或特別事項得召開特別會員大會。會員

大會如法定人數不足，則於超過通知書

上指定時間三十分鐘後作第二次召集，屆

時不論出席人數多寡，會員大會得如常召

開。大會召集書將以書面形式最少於大會

召開前八日由理事會以掛號信或簽收方

式通知各會員。召集書內應指出會議之日

期、時間、地點及議程。
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第十二條

理事會會議及監事會會議

理事會會議及監事會會議，每三個月

最少召開一次。

第十三條

會議之召集及主持

會員大會得透過會員大會主席團要

求理事會召集，並由會員大會會長主持。

理事會會議應由理事長作出召集，並由理

事長主持。監事會會議應由監事長作出召

集，並由監事長主持。

第十四條

運作

除法律及章程另有規定外，會員大

會、理事會及監事會各會議須經半數以上

出席成員同意，始得通過決議。

第十五條

經費

本會經費源於會員之入會費及定期會

費及各界人士贊助，倘有不敷或特別需要

用款時，得由會員大會或理事會決定籌募

之。

第十六條

代表大會

會員大會會長及理事長可共同地或分

別獨立地對外代表本會，但不妨礙會員大

會或理事會就某特定事項作出的決議，旨

在授權予本會組織機關的其他成員。

第十七條

解釋權

本章程之解釋權屬會員大會。

第十八條

修改權

本章程之修改權屬於會員大會。修

改章程之宗旨的決議，須獲全體會員五

分之四的贊同票；修改章程的其他條文

之決議，須獲出席會員四分之三的贊同

票。

第十九條

解散

解散本會之決議，須獲全體會員五分

之四的贊同票。

二零二二年二月十八日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

（是項刊登費用為 $3,246.00）

(Custo desta publicação $ 3 246,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二二年二月二十一日

起，存放於本署之“2022年社團及財團儲
存文件檔案”第1/2022/ASS檔案組第13
號，有關條文內容載於附件。

第一條

名稱

本會中文名稱為“中國澳門體育

經理人協會”，葡文名稱為“Associação 
dos Gerentes de Desportos de Macau, 
China”，英文名稱為“China Macau Sports 
Manager Association”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為培養新時

期體育行業複合型人才，建立體育行業的

綜合管理和運營能力，以完善體育知識框

架、能力系統和實戰應用工具。

第三條

會址

本會址設於澳門沙梨頭南街159號運
順新邨C座20樓AF。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書和理事會、監事會成

員；決定會務方針；審查和批准理事會工

作報告。

（二）會員大會設主席一名、副主席

一名及秘書一名。每屆任期為三年，可連

選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長和理

事各若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。
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（三）理事會議每年最少召開一次。
會議在有過半數理事會成員出席時，方可
議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數
贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責
監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數
成員組成，設監事長一名、副監事長和監
事各若干名。每屆任期為三年，可連選連
任。

（三）監事會議每年最少召開一次。
會議在有過半數監事會成員出席時，方可
議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數
贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊
助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事
會決定籌募之。

第十一條

會徽

二零二二年二月二十一日於海島公證

署

一等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,089.00）

(Custo desta publicação $ 2 089,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二二年二月二十一日

起，存放於本署之“2022年社團及財團儲

存文件檔案”第1/2022/A S S檔案組第14
號，有關條文內容載於附件。

第一條

名稱

本會中文名稱為“中國澳門體育管理
協會”，葡文名稱為“Associação de Gestão 
Desportiva de Macau, China ”，英文名
稱為“China Macau Sports Management 
Association”，英文簡稱為“CMSMA”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為團結澳門
體育相關工作者，提升與發展本地體育管
理實踐水平與體育管理學術水平，分享體
育管理相關資訊，推動本地體育人材為澳
門服務，融入大灣區體育發展與內地體育
產業發展。

第三條

會址

本會址設於澳門文第士街37號文苑5
樓E座。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，
均可申請為本會會員。經本會理事會批准
後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享
有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及
繳交會費的義務。

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事
會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書和理事會、監事會成

員；決定會務方針；審查和批准理事會工

作報告。

（二）會員大會設主席一名、副主席

一名及秘書一名。每屆任期為三年，可連

選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長和理

事各若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）理事會議每年最少召開一次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長和監

事各若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）監事會議每年最少召開一次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。
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第十一條

會徽

二零二二年二月二十一日於海島公證

署

一等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,076.00）

(Custo desta publicação $ 2 076,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二二年二月二十一日

起，存放於本署之“2022年社團及財團儲
存文件檔案”第1/2022/A S S檔案組第16
號，有關條文內容載於附件。

   

第一條

名稱

本會中文名稱為：“澳門日本大灣

區商事法律協進交流會”，葡文名稱為

“Associação de Intercâmbio e Promoção 
de Direito Comercial da Grande Baía 
Jap ão M a c au”，英文名稱為“M a c au 
Japan Greater Bay Area Commercial 
L a w E x c h a n g e  a n d  P r o m o t i o n 
Association”，受本章程及現行有關法律
條款管轄；其存續期不設期限。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為：弘揚愛
國愛澳精神、共同努力構建和諧社會。關
注、研究尤其是粵港澳大灣區及日本地
區之商事法律及法制發展，對相關政策
及各類商事法律規範，作整合式之研究、

研討、教育與推動，透過文化交流與分享
的平台，進一步體現商事經濟文化與法律
的互融價值。鼓勵及培養年青一代認識澳
門及各地的商事文化及法律，開展普育活
動，讓更多的青年人融入大灣區的未來發
展，為祖國為澳門作出貢獻。促進澳門本
地商業人才、法律專業人才與各地精英交
流與互動，積極參與社會事務，促進和加
強大灣區與日本的法律普及，為國家發展
出謀獻策。

第三條

會址

本會設於澳門青草街54號A宏達大
廈地下A座，會員大會批准，本會會址可
遷至澳門任何地方。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，
均可申請為本會會員。經本會理事會批准
後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第六條

機構

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會 

（一）本會最高權力機關為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

會長、副會長和理事會、監事會成員；決定

會務方針；審查和批准理事會工作報告。

（二）會員大會設會長一名及副會長

若干名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會在不違反法律規定及本會

章程的原則下，得制定本會內部規章。內

部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會

員大會。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責
執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數
成員組成，設理事長一名、副理事長及理
事各若干名。每屆任期為三年，可連選連
任。

（三）理事會議每三個月召開一次。
會議在有過半數理事會成員出席時，方可
議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數
贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責
監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數
成員組成，設監事長及副監事長各一名，
監事若干名。每屆任期為三年，可連選連
任。

（三）監事會議每三個月召開一次。
會議在有過半數監事會成員出席時，方可
議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數
贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

第十一條

會徽
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二零二二年二月二十一日於海島公證署

一等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,339.00）

(Custo desta publicação $ 2 339,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

為公佈的目的，茲證明上述社團的設
立章程文本自二零二二年二月二十一日
起，存放於本署之“2022年社團及財團儲
存文件檔案”第1/2022/ASS檔案組第15
號，有關條文內容載於附件。

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門中華青年職
工創新就業協會”，英文名稱為“Macao 
Chinese Young Workers Innovative 
Employment Association”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨為：

（一）愛國愛澳，積極搭建中華及海
外創新就業平台。

（二）圑結各地青年職工，發揚工匠
精神及創新就業理念，配合國家計劃經濟
發展及促進澳門非公經濟發展。

（三）探索以信息科技領域的新就業
模式，推動中華文化向產業化發展，以宣
傳文化自信及創造就業機會。

（四）積極組織和參加對外友好、民
間交往和學術交流活動，以規劃青年及職
工的生涯及職業培訓。

第三條

會址

本會會址設於澳門公局市場巷4號鴻
基大廈地下C，經會員大會決議本會可遷
往本澳任何地方。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

（三）會員如損害本會聲譽或利益，

經理事會決議，可撤銷其在會內的職務及

終止其會籍。

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書和理事會、監事會成

員；決定本會方針；審查和批准理事會工

作報告。

（二）會員大會設主席、副主席及秘

書各一名，每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程。如遇重大或特别事項得召開特
别會員大會。

（四）會員大會會議需至少半數會員

出席才可舉行，若不足規定人數，會議押

後半小時舉行，屆時不論多少會員出席，

均為有效會議；決議須獲出席會員的

絕對多數贊同票；但法律另有規定者除

外。

（五）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（六）本會在不違反法律規定及本會

章程的原則下，得制定本會內部規章。內

部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會

員大會。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長、副理事長及理事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會議每三個月召開一次，

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長及監事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第十條

經費

本會之經費來源自會員會費、社會各

界人士及任何機構對本會的資助、贊助及

捐獻。倘有不敷或特別需用款時，得由理

事會決定籌募之。

第十一條

會徽

二零二二年二月二十一日於海島公證

署

一等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,391.00）

(Custo desta publicação $ 2 391,00)
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CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

為公佈的目的，茲證明上述社團的設
立章程文本自二零二二年二月二十一日
起，存放於本署之“2022年社團及財團儲
存文件檔案”第1/2022/ASS檔案組第12
號，有關條文內容載於附件。

第一條

名稱

本會中文名稱為：澳門國際音樂藝術
協會。

中文簡稱為：澳門音藝協。

英文名稱為：Macau International 
Association of Music Art。

第二條

宗旨

本會屬非牟利團體，宗旨為：

（一）以發展音樂舞蹈等表演藝術，
強化國際音樂交流，跟進相關領域學術研
究，培養青年人才，服務澳門社會，活躍澳
門文化藝術氣氛。

（二）促進澳門與國內外地區的影視
藝術及音樂舞蹈等藝術表演的文化交流。

（三）在澳門社會組織有益身心的影
視欣賞及音樂舞蹈表演等文娛活動，以推
動公民教育。

第三條

會址

本會設於澳門金蓮花廣場中福商業
大廈4樓D座。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

有一定的音樂舞蹈創作及表演才能，並在

影視和歌舞表演藝術方面受教育，具備評

論才能與經驗，均可申請入會。經理事會

批准，即可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權和被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

交納會費的義務。

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書和理事會、監事會成

員；決定會務方針，審查和批准理事會工

作報告。

（二）會員大會設主席1名、副主席若
干名及秘書1名；每屆任期為三年，可連選
連任。

（三）會員大會每年召開一次。至少

提前八天透過掛號信或簽收方式召集， 
通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。特別會員大會由理事會決定召

開，或因應全體會員人數五分之一以上聯

署，理事會必須於一個月內召開。

（四）會員大會會議由主席主持，若

主席缺席時，由主席指派任何一位副主席

代為主持。

（五）會員大會會議需至少半數會員

出席才可舉行，若不足規定人數，會議押

後半小時舉行，屆時不論多少會員出席，

均爲有效會議；但法律另有規定者除外。

（六）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（七）本會在不違反法律規定及本會

章程的原則下，得制定本會內部規章。內

部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會

員大會。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體事務。

理事會由最少三名或以上單數成員組

成，設理事長、副理事長及理事各1名，每
屆任期三年，可連選連任。

（二）理事會每三個月召開會議一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜；決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長及監事各1
名，每屆任期三年，可連選連任。

（三）監事會每三個月召開會議一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜；決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。 

第十條

經費

（一）本會經費除會費外，亦可接受

會員及社會各界人士捐助。

（二）本會所有合法收入及財產不可

直接或間接地以花紅或其他形式給付或

移交會員。

（三）本會需就所有合法收入及支

出，備存充足的財政紀錄，並須在每年編

制財政報告。

第十一條

會徽

二零二二年二月二十一日於海島公證

署

一等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

茲證明本文件共9頁與存放於本署第
1/2022號設立社團之經認證文書及創立
財團之經認證文書及其更改檔案組第2號
文件之“頤年服務協會”設立文件及章程

原件一式無訛。

Certifico, que o presente documento 
de 9 folhas, está conforme o original do 
exemplar do documento constitutivo e dos 
estatutos da associação denominada “頤年
服務協會”, depositado neste Cartório, sob 
o n.º 2 no maço n.º 1/2022 de documentos 
autenticados de constituição de associa-
ções e de instituição de fundações e suas 
alterações. 

第一條——名稱、性質及存續期

一、本會中文名稱為“頤年服務協
會”。

二、本會為一非營利社團，由成立
日開始生效，存續期不設限。（以下簡稱
“本會”）

第二條——本會會址

一、本會會址設在澳門新口岸北京街
怡德商業中心21樓。

二、為實現宗旨，可在認為適宜有需
要時，經理事會同意，可遷往本澳其他地
方及設立分區辦事處。

第三條——宗旨

本會宗旨為提供社會服務及為長者
謀福利。其運作由附件的社團章程規範。

第四條——資格

凡社會各界成年人士，品德良好，認

同本會宗旨，發揚敬愛長者精神，熱心社

會公益工作之本澳居民，均可申請入會。

第五條——入會手續

由本會會員介紹或自我推薦，填具申

請表，經理事會審查通過後，依章入會。

成為本會會員，由本會發給會員證。

第六條——會員之權利及義務

一、會員享有選舉權和被選舉權。

二、會員對會務可提出建議及批評。

三、會員享有本會相關的合法權益和

福利。

四、會員有退會之自由，但應向會員

大會發出聲明，以作備案；若會員不遵守

會章或作出有害本會聲譽及利益者，經理

事會議決後，可取消其會員資格。

五、會員有遵守會章及決議的義務。

六、會員有參加本會各項會務及活動

的義務。

七、會員有維護本會聲譽與利益的義

務。

八、會員需依時繳納會費。

第七條——組織架構

一、本會之組織架構包括：

（一）會員大會；

（二）理事會；

（三）監事會。

第八條——會員大會

一、會員大會由所有會員組成，為本

會之最高權力機關。

二、會員大會設主席團，主席團由主

席一名及副主席若干名組成。會員大會主

席團成員之任期為三年，可連選連任。

三、會員大會負責修改會章；選舉會

員大會主席團、理事會和監事會各成員；

決定會務方針，審查和批准理事會工作報

告。

四、主席負責領導本會會務工作。副

主席協助主席工作，倘若主席缺席時，由

其中一名副主席暫代其職務。

五、會員大會每年舉行一次，至少提

前八天通過掛號信或簽收之方式召集，通

知書內須註明會議之日期、時間、地點和

議程，如遇重大或特別事項得召開特別會

員大會。

六、修改本會章程之決議，須獲出席

會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第九條——會員大會之職權

一、修改本會章程及內部規章；

二、選舉及罷免理事會及監事會成

員；

三、審議理事會的工作報告和財務報

告，以及監事會的相關意見書；

四、決定本會會務方針及作出相應決

議；

五、通過翌年度的活動計劃及預算；

六、本會的解散、撤銷。

第十條——理事會

一、本會執行機關為理事會，負責執

行會員大會決議、規劃本會的各項活動、

處理日常具體會務及按時提交工作報告。

二、理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長一名

或以上、理事一名或以上。每屆任期為三

年，可連選連任。

三、理事會會議每年至少召開一次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第十一條——理事會之職權

理事會為本會會務執行機構，其職權

如下：

一、執行會員大會決議；

二、主持及處理各項會務工作；

三、研究和制定本會的工作計劃及預

算；

四、安排會員大會的一切準備工作；

五、領導及維持本會之日常會務，行

政管理，財務運作及按時向會員大會提交

會務報告及帳目結算；

六、審核新會員入會資格及通過取消

會員資格；

七、在其職稱範圍內，依照會章處分

違紀會員；

八、在法庭內外代表本會；

九、聘請本會名譽會長、顧問等。

第十二條——監事會

一、本會監察機關為監事會，負責監

察理事會日常會務運作和財政收支。

二、監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長一名

或以上、監事一名或以上。每屆任期為三

年，可連選連任。

三、監事會會議每年至少召開一次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第十三條——監事會之職權

監事會為本會會務的監察機構，其職

權如下：
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一、監察會員大會決議的執行，以及

監察理事會的運作及查核本會之財產；

二、監督各項會務工作之進展，就其

監察活動編制年度報告；

三、向會員大會報告工作；

四、提出改善會務及財政運作之建

議；

五、監督理事會一切行政決策及工作

活動；

六、審核本會財政狀況及賬目。

第十四條——經費

本會為不牟利社團，有關經費來源主

要由會員繳交之會費及海內外各界熱心

人士之捐贈、公共機構或私人團體之贊

助。

第十五條——一、本會章程之解釋權

屬會員大會；本會章程由會員大會通過

之日起生效，但僅在《澳門特別行政區公

報》上公佈後，方對第三人產生效力。若

有未盡善之處，由會員大會討論通過修

訂。

二、本章程所未規範事宜，概依澳門

現行法律執行。

二零二二年二月十四日

私人公證員 張貴洪

Cartório Privado, em Macau, aos 14 de 
Fevereiro de 2022. — O Notário, Cheong 
Kuai Hong.

（是項刊登費用為 $3,110.00）

(Custo desta publicação $ 3 110,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por instrumento de 17 de Fevereiro de 

2022, foi constituída uma associação com a 
denominação em epígrafe, cujos estatutos 
se regulam pelos artigos em anexo.

第一條

名稱

中文名稱：“澳門經濟適度多元化促

進會”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨為凝聚擁護

「一國兩制」及基本法之研究經濟、關注

社會民生發展的愛國愛澳專家、學者及經

濟界別人士組成，以科學、客觀持平的態

度作各項研究及調研，以前瞻的思維模式

推動區域經濟健康發展；積極推動建設粵

港澳大灣區，促進區域經濟多元化產業健

康發展。

第三條

會址

本會地址為：澳門快艇頭街（米街）

3-A號沛雄大廈地下A座。經理事會決議
批准，本會地址可遷至澳門特別行政區其

它地方。

第四條

會員資格

凡是就產業多元化的各個相關領域

上的本科學位或以上才可成為會員。

第五條

會員權利及義務

1. 會員有選舉權和被選舉權，享有參
與本會舉辦一切活動的權利和福利。

2. 會員須遵守本會章程和決議，以及
繳交年費。

3. 會員皆有義務推行本會之宗旨及維
護本會之名聲。如損害會員義務者經會員

表決可被取消會籍。

第六條

機構

本會架構：會員大會，理事會及監事

會。

第七條

會員大會

1. 會員大會為本會最高權力機關，大
會設會長一人，副會長一人及秘書一名，每

屆任期三年，可連選可連任。

2. 會員大會職權如下：

2.1. 制定或修改會章；

2.2. 選舉會長、副會長、秘書、理事會
及監事會成員；

2.3. 審查和批准理事會工作報告；

2.4. 決定工作方針、任務及研究計劃；

2.5. 制定具約束性的會員指引。

3. 會員大會每年舉行一次，至少提前
八天透過掛號信或透過簽收之方式召集，

通知書內須註明會議的日期，時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

4. 修改本會章程之決議，須獲出席會
員四分之三的贊同票；解散本會的決議，

須獲全體會員或會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

1. 本會執行機構為理事會，負責執行
本會全體會員大會決議和日常具體研究

任務。

2. 理事會由最少三名或以上單數會員
組成，設理事長一名、副理事長和理事各

若干名，每屆任期三年，可連選連任。

3. 理事會議每三個月召開一次。會議
在有過半數理事會成員出席時，方可議決

事宜，決議須獲出席成員的絕對多數贊同

票方為有效。

第九條

監事會

1. 本會監察機構為監事會，負責監察
理事會日常具體研究任務及本會財政收

支。
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2. 監事會由最少三名或以上單數會員
組成，設監事長一名、副監事長和監事各

若干名，每屆任期三年，可連選連任。

3. 監事會議每三個月召開一次。會議
在有過半數監事會成員出席時，方可議決

事宜，決議須獲出席成員的絕對多數贊同

票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員年費及社會各界人

士贊助，倘有經費不足或需重大撥款支

援研究項目時，得由理事會負責籌募。

私人公證員 司徒民義

Cartório Privado, em Macau, aos 17 de 
Fevereiro de 2022. — O Notário, António J. 
Dias Azedo. 

（是項刊登費用為 $2,207.00）

(Custo desta publicação $ 2 207,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

茲證明：

壹——附於本證明之影印本與正本一

式無訛。

貳——該影印本取自存檔於本署設

立社團及財團第1/2022/ASS簿冊第1號文
件。

叁——本證明有7頁，每頁均蓋上本
署鋼印，並由本人編號及簡簽。

Certifico:

Um — Que a fotocópia apensa a esta 
certidão está conforme o original.

Dois — Que foi extraída do documento 
que se encontra arquivado neste Cartório, 
sob o documento n.º 1 do maço 1/2022/ASS 
de Constituição de Associações e Funda-
ções.

Três — Que a presente certidão ocupa 7 
folhas, que têm aposto o selo branco deste 
Cartório e estão, por mim, numeradas e 
rubricadas.

 

第一條——設立中文名稱為“澳門

中華棋牌智力運動協會”的非牟利性

質的團體法人（以下簡稱“本會”）；本

會葡文名稱為“Associação Chinesa de 
Desportos Intelectuais de Xadrez e 
Cartas de Macau”，英文名稱為“Macau 
Chinese Chess and Cards Intellectual 
Sports Association”。

第二條——本會為非牟利組織，致力

於智力運動事業的發展的為非營利組織。

本會的宗旨是，在遵守國家和本地的法

律、法規和有關政策規定的前提下，推動

智力運動事業的發展，通過舉辦高級別

智力運動活動，為推動本地智力運動發展

作出貢獻，使智力運動更好的為大眾提供

服務。

智力運動是智力類競技體育的總稱，

本協會擬推廣的智力運動包含且不限於：

圍棋、象棋、國際象棋、橋牌、國際跳棋、

五子棋以及趣味類的棋牌和麻將項目。

為實現上述宗旨，本會將：

（一）進行與社會事務有關的研究及

推廣；

（二）舉辦符合本會宗旨的各種不同

類型的講座、論壇及其他交流活動；

（三）收集、整理和發佈有關資訊，為

會員提供服務；

（四）進行有利於實現本會宗旨的一

切合法活動。

第三條——本會會址設於澳門宋玉

生廣場322-362號誠豐商業中心3樓O座，
經理事會決議，可更改會址。

第四條——凡認同本會宗旨，願意遵

守本會章程，履行會員義務的自然人或

團體，經申請人親自或法定代表人提出書

面申請且理事會同意後，均可成為本會會

員。

第五條——本會會員享有以下的權

利：

（一）選舉會員大會、理事會及監事

會的成員，及參選成為會員大會、理事會

及監事會的成員；

（二）參與本會舉辦的一切活動；

（三）對會務提出建議及意見；

（四）享受本會所給予的一切福利。

第六條——本會會員須履行以下義

務：

 （一）遵守本會章程、內部規章及會
員大會決議所訂下的規定；

 （二）按時繳交會費，而有關會費金
額可透過理事會決議作出調整；

 （三）不應作出與本會宗旨相違背的
行為。

第七條——會員在下列任一情形下，

失去會員資格：

（一）會員可以書面方式向理事會宣

稱退會；

（二）違反本章程規定的會員，經理

事會議決，可被取消會員資格；

（三）連續欠繳二年會費的會員，視

為自動退會。

第八條——本會的組織機構為會員

大會、理事會和監事會。

第九條——會員大會是本會最高權力

機構，設有會長一名，常務副會長一名，

副會長若干名和秘書一名。會長領導會員

大會，常務副會長、副會長和秘書協助會

長工作。會長出缺或未能履行職務時，常

務副會長行使會長職權。會長確定出缺

時應及時補選。每屆任期三年，可連選連

任。

第十條——會員大會享有下列職權：

（一）選舉本會組織機構成員；

（二）解釋和修改本會章程；

（三）制定和修改本會內部規章制

度； 

（四）討論和確定本會一年的工作方

向和主要活動計劃；授權理事會組織各項

臨時活動；

（五）審查並決議理事會和監事會的

年度工作報告和提案；

（六）解散本會。

第十一條——會員大會每年召開一次

平常會議，由理事會負責召集並由會長主

持；應不少於五分之一的會員提出合理要

求後可以隨時召開特別會議。會員大會可

透過遙距傳訊方式舉行。

會員大會決議須獲得出席會議的過

半數會員的贊同方能成立；修改本章程的
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決議須獲得出席大會的四分之三會員的

贊同方能成立；解散本會的決議須獲得

全體會員的四分之三的贊同方能成立。

第十二條——會議的召集通知應明確

會議性質、日期、時間、地點和議程。召集

通知須提前八日以掛號信送達至被召集

人；或者被召集人最少提前八日簽收召集

通知。

第十三條——理事會是負責日常會務

的常設機構，設有理事長一名，副理事長

三名，理事和秘書若干名。理事長領導理

事會工作。理事會人數必須為單數，每屆

任期三年，可連選連任。

第十四條——理事會享有下列職權：

（一）執行會員大會的決議；

（二）主持日常工作，組織和協調本

會舉辦的講座、論壇及其他交流活動；

（三）接受監事會對會務監察，向會

員大會提交財務預算、年度活動計劃、年

度工作報告和財務報告；

（四）批准會員入會、退會及取消會

員會籍、向會員大會推薦名譽會長、名譽

副會長、名譽顧問等人選；

（五）僱用本會職員；

（六）訂定會費金額；

（七）接受會員及其他實體給予的贈

與、遺贈及遺產；

（八）向政府部門及其他實體申請及

接受資助；

（九）開立銀行賬戶；

（十）以盈利或非盈利的方式將本會

的出版物和視聽資料以任何形式銷售或

分發。

第十五條——理事長召集並主持理

事會會議。理事會每季度定期召開平常會

議；臨時會議可因應工作需要隨時舉行。

理事會會議可透過遙距傳訊方式舉行。

理事會會議的最低出席人數須超過

理事會組成人數的半數。決議通過實行簡

單多數制。

為執行會員大會的決議和處理日常會

務，理事會可設若干工作機構；其成員和

負責人由理事會決議並任命。

第十六條——監事會是本會的監察

機構，設有監事長一名，監事二名。監事

長領導監事會工作。每屆任期三年，可連

選連任。

第十七條——監事會享有下列職權：

（一）監督理事會工作和各項會務進

展；

（二）查核本會財政收支和財產；

（三）編制年度監察報告。

第十八條——監事長召集並主持監事

會會議。監事會每年召開一次平常會議；

臨時會議可因應工作需要隨時舉行。監事

會會議可透過遙距傳訊方式舉行。

決議通過實行簡單多數制。

第十九條——本會的簽名方式為由理

事長一人代表簽署，即對本會產生法律效

力。

第二十條——本會活動經費的主要

來源：

（一）會員交納會費；

（二）接受來自各方的贊助捐款；

（三）具體活動的籌款。

第二十一條——本章程未規定事宜，

適用澳門法律法規。

二零二二年二月十六日於澳門

私人公證員 馮璦琳

Cartório Privado, em Macau, aos 16 de 
Fevereiro de 2022. — A Notária, Fung Oi 
Lam.

（是項刊登費用為 $3,509.00）

(Custo desta publicação $ 3 509,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Estudos de 
Desenvolvimento Colaborativo 

da Zona de Grande Baía (Macau)

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年二月二十一日簽署的經認證文書

設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附

件的章程內。根據《公證法典》第45條二

款f）項的規定，該社團的設立文件和章
程已存檔於本署ASO1檔案組內，編號為
2/2022。

Associação de Estudos de 
Desenvolvimento Colaborativo 

da Zona de Grande Baía (Macau)

Research Association of 
Collaborative Development of 

The Greater Bay Area (Macao)

 

第一條

（名稱）

本會的名稱為“大灣區協同發展（澳

門）研究會”，葡文名稱為“Associação de 
Estudos de Desenvolvimento Colaborativo 
da Zona de Grande Baía (Macau)”，
英文名稱為“Re s e a rc h A s s o c i a t io n 
of Collaborative Development of The 
Greater Bay Area (Macao)”。

第二條

（性質）

本會是一個非牟利組織，其存續不設

期限。

第三條

（宗旨）

本會宗旨為：

一、以擁護“一國兩制”方針和澳門

基本法為宗旨，致力於促進澳門經濟適度

多元化發展，就橫琴粵澳深度合作區建設

等議題開展相關研究，推動澳門與珠海、

深圳、廣州和香港等大灣區城市協同發

展、優勢互補，為澳門融入國家發展大局

提供智力支撐。

二、作為服務於澳門的智庫機構，組

織國際化的研究團隊，為粵港澳協同發展

中涉及的重大戰略決策、科技創新合作、

資源要素配置、新興產業佈局、教育治理

創新、社會民生配套、規則機制改革、文化

體系交融等領域的相關問題提供研究報

告，提出實施意見與建議，服務於澳門經

濟社會的可持續發展。

三、充分調動會員和合作夥伴的資

源，匯聚專家學者及業界權威，開展前瞻

性研究，舉辦高水平論壇、會議和活動，

打造科技、教育、制度和文化領域的協同

創新平臺，為實施澳門特區政府確立的經

濟發展戰略和產業發展項目出謀獻策。
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第四條

（會址）

一、本會會址設於澳門宋玉生廣場

335-341號獲多利中心11樓U座，可根據需
要在其他地區設立辦事處。

二、經理事會批准，本會會址可遷至

澳門其他任何地方。

第五條

（會員）

一、凡認同本會宗旨並接受本會章程

的自然人或法人（個人或團體），均可申

請成為本會會員。

二、本會會員分為個人會員和團體會

員。

三、任何自然人均可以申請成為本會

之個人會員。

四、任何具有法律人格之團體均可以

申請成為本會之團體會員。

五、經理事會審議並批准入會申請

後，即可成為本會會員。

六、本會會員並不僅限於澳門特別行

政區之自然人及法人（個人或團體），亦

包括境內、香港特別行政區、臺灣地區及

其他國家及地區之自然人及法人。

第六條

（會員權利）

一、本會會員享有以下權利：

a）選舉及被選舉為本會機關的成
員；

b）參加本會組織的所有活動；

c）以口頭或書面方式獲取關於本會
之資訊；

d）在符合條件之情況下，享用本會賦
予之任何福利；

 e）若為本會活動提供專業服務，則
有獲得理事會決議給予報酬的權利或獎

勵。

 二、倘團體會員之法定代表無法參加
本會召開之會議或舉辦之活動，得委任一

名自然人代表該團體會員參加本會之會

議及活動。

第七條

（會員義務）

一、本會會員負有以下義務：

a）按照本會規定繳納會費；

b）遵守本會章程及各機關作出之決
議；

c）參與、協助及支持本會的工作；

d）履行被選任為本會機關成員的職
位職責；

e）通過書面形式為本會提供意見和
建議。

二、理事會有權取消任何違反本會章

程或嚴重損害本會聲譽及利益的會員之

資格。

第八條

（機關）

一、本會組織架構包括會員大會、理

事會及監事會。

二、理事會及監事會之成員均由單數

組成，任期為三年，可連選連任。

三、經理事會決議，可邀請對有利於

本會開展工作的專家和知名人士，出任本

會名譽主席或顧問等職務。

第九條

（會員大會）

一、會員大會由全體會員組成，其決

議在決定範圍內具有最高權力。

二、會員大會設主席一名、副主席若

干名及秘書一名，任期為三年，由會員大

會協商或選舉產生，得連選連任。

三、會員大會舉行之會議包括年度會

員大會、換屆會員大會及特別會員大會。

a）年度會員大會：每年必須召開一次
會議，其議程包括審議和通過理事會工作

報告，財務報告，監事會報告及有關工作

報告；

b）換屆會員大會：每三年召開一次，
換屆會員大會可與年度會員大會同時召

開，其議程除年度會員大會內容外，須選

舉產生會員大會主席、副主席、秘書、理

事會、監事會各成員；

c）特別會員大會：應理事會、監事會
或不少於五分之一之會員以正當目的提出

要求時，由理事會召集。

四、會員大會舉行之會議由理事會召

開並由會員大會主席主持，具體會議日

期、時間、地點及議程，必須最少於八天

前以法律規定的方式通知會員。

五、會員大會舉行之會議之法定人數

為全體會員之半數或以上。倘於召集通知

指定之時間出席的會員人數未達法定人

數，會員大會將於通知所指定時間之三十

分鐘後舉行第二次會議，屆時不論出席人

數多寡，會員大會舉行之會議均被視為合

法舉行。

六、會員大會決議之事項須獲出席會

員之絕對多數贊成票通過，在贊成票與反

對票相同的情況下，會員大會主席有權投

決定性之一票，但涉及下款規定之事項除

外。

七、修改章程之決議，須獲出席會員

四分之三之贊同票通過，而解散本會及處

理本會財產之決定，必須經會員大會全體

會員四分之三之贊成票通過。

八、主席、副主席、秘書、理事長、副

理事長、秘書長、理事、監事長、副監事

長、監事等成員出缺或不能視事時，由年

度會員大會，或為此而特別召開的會員大

會上補選出上述新成員。

九、會員大會舉行之會議得以視像會

議方式或其他類似方式，同時在不同地方

進行，但須確保在不同地方出席會議之成

員能適當參加會議及直接對話。

十、應會員之要求而採用上款方式進

行的會員大會，須在該次會員大會之召集

書指明會議將以視像會議方式或其他類

似方式進行。

十一、以視像會議方式或其他類似方

式進行會員大會時，會議進行的方式及條

件由理事會決定該等標準。

十二、會員大會之主要職責：

a）訂定與本會宗旨有關事宜的方針；

b）選舉產生會員大會主席、副主席、
秘書、理事會、監事會各成員；

c）審議及通過理事會之工作報告及
財務報告；

d）審議及通過監事會之工作報告；

e）修改本會章程，及對解散本會之建
議作出決議；

f）對理事會建議加入地區或國際上
相同性質之組織進行表決；

g）按理事會之建議，監事會之書面意
見對本會固定資產作出決議；

h）法律賦予的其他權限。

第十條

（理事會）

一、本會實行理事會責任制，理事會

負責管理本會、領導及開展會務活動。

二、理事會成員人數須為單數，最少

三人，由會員大會通過選舉產生。
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三、理事會設理事長一名，副理事長

若干名，秘書長一名，由理事會成員互選

產生。

四、理事會會議一年最少召開兩次，

由理事長召集及主持；理事長缺席時，由

理事長指定的副理事長代理會務。

五、特別理事會會議可由理事長召集

或應不少於三名理事會成員之書面要求

而舉行。

六、理事會舉行之會議之法定人數為

全體理事之半數及以上。

七、理事會決議之事項須獲得出席理

事之過半數贊成票通過，在贊成票與反對

票相同的情況下，理事長有權投決定性之

一票。

八、理事會舉行之會議得以視像會議

方式或其他類似方式，同時在不同地方進

行，但須確保在不同地方出席會議之成員

能適當參加會議及直接對話。

九、應理事會成員之要求而採用上款

方式進行的理事會會議，須在該次理事會

議之召集書指明會議將以視像會議方式

或其他類似方式進行。

十、以視像會議方式或其他類似方式

進行理事會會議時，由理事會決定會議進

行的方式及條件的標準。

十一、理事會的權限為：

a）執行會員大會通過的決議；

b）策劃、組織及安排本會之各項活
動；

c）在有需要時得設立若干專責委員
會，借此拓展會務；

d）聘請社會知名人士為名譽主席或
顧問；

e）修訂入會費和會費的金額；

f ）處理日常會務及履行本章程、法律
規定之其他業務；

g）理事會在有需要時得設立公司以
進行符合本會宗旨之產業經營；

h）理事會得下設若干工作小組，成員
由理事互選產生。

第十一條

（監事會）

一、監事會負責對本會會務及財務工

作之監督。

二、監事會由三人組成，監事會成員

經會員大會通過選舉產生。

三、監事會設監事長一名，副監事長

一名，及監事一名；監事長及副監事長由

監事會成員互選產生。

四、監事會每年召開一次會議，由監

事長召集及主持，特別會議可由監事長或

至少兩名監事會成員要求召開。

五、監事會決議之事項須獲得出席監

事會成員之過半數贊成票通過，在贊成票

與反對票相同的情況下，監事長有權投決

定性之一票。

六、監事會舉行之會議得以視像會議

方式或其他類似方式，同時在不同地方進

行，但須確保在不同地方出席會議之成員

能適當參加會議及直接對話。

七、應監事會成員之要求而採用上款

方式進行的監事會會議，須在該次監事會

議之召集書指明會議將以視像會議方式

或其他類似方式進行。

八、以視像會議方式或其他類似方式

進行監事會會議時，會議進行的方式及條

件由監事會決定該等標準。

九、監事會的權限為: 

a）監督本會理事會之運作；

b）查核本會財產及財政帳目；

c）就其監察活動編制年度報告；

d）履行法律規定之其他義務。

第十二條

（社團之約束力）

在一般日常運作中，一般書信往來文

件及行政文件，以及所有入稟政府部門及

公共行政機構之書信和文件，只需取得會

員大會主席、理事長或副理事長其中任何

一位的簽署即為有效；其餘所有文件必須

由會員大會主席、理事長或副理事長任意

兩位聯署方為有效。

第十三條

（經費）

一、本會之經費可由經常性收入及非

經常性收入組成：

a）經常性收入：會員入會費、每年會
費、儲蓄存款利息及本會之一切服務收

費；

b）非經常性收入：對本會的捐贈和資
助。

二、本會之資金用途只能作為拓展本

會的業務及執行本會之宗旨之用。

第十四條

（附則）

一、本會章程解釋權屬會員大會。

二、本章程未訂明事項或與法律規範

衝突之處均適用澳門法律解決。

第十五條

（會徽）

本會會徽如下：

 

二零二二年二月二十一日於澳門特別

行政區

私人公證員 周成俊

（是項刊登費用為 $5,607.00）

(Custo desta publicação $ 5 607,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Degustação de 
Vinho e Café «Preto» 

為着公佈之目的，茲證明透過二零

二二年二月二十三日於本私人公證署所

簽署的經認證文書設立了上述社團，其宗

旨及住所均載於附件的章程內。該社團

的設立文件和章程已存檔於本私人公證

署，“2022年社團及財團文件檔案組”第
1/2022檔案組內，編號為15，章程條文內

容載於附件。

Certifico, para efeitos de publicação, que 
foi constituída por documento autenticado 
assinado neste cartório, no dia 23 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-
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ciações e de instituição de fundações do 
ano 2022, número 1/2022 sob o documento 
número 15.

第一條

名稱

本會中文名稱為“黑色品酒及咖

啡協會”，葡文名稱A s s o c i a ç ã o  d e 
Degustação de Vinho e Café «Preto» 
，英文名稱為“Black” Wine Tasting & 
Coffee Association。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。

宗旨為：

（一）舉辦各種酒品及咖啡的展覽、

品嘗及交流會等活動。

（二）推廣酒品、咖啡的文化及知

識。

（三）推動社會大眾逐步提升生活品

位，服務社會。

第三條

會址

本會設於氹仔孫逸仙博士大馬路23
號雍景灣I座地下。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請成為本會會員。經本會理事會批

准後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第六條

機構

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大
會，負責制定或修改會章；選舉會員大會
主席、副主席、秘書和理事會、監事會成
員；決定會務方針；審查和批准理事會工
作報告。

（二）會員大會設主席、副主席及秘
書各一名。每屆任期為三年，可連選連任。 

（三）會員大會每年舉行一次，至少
提前八天透過掛號信或簽收方式召集，通
知書內需註明會議之日期、時間、地點和
議程，如遇重大或特別事項得召開特別會
員大會。

（四）修改本會章程之決議，需獲出
席會員四分之三的贊同票；解散本會的決
議，需獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會在不違反法律規定及本會
章程的原則下，得制定本會內部規章。內
部規章的解釋、修改及通過之權限均屬會
員大會。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長、副理事長及理事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長及監事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。 

（三）監事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，若有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

二零二二年二月二十三日於澳門

私人公證員 麥興業

Cartório Privado, em Macau, aos 23 
de Fevereiro de 2022. — O Notário, Mak 
Heng Ip.

（是項刊登費用為 $2,339.00）

(Custo desta publicação $ 2 339,00)

    

 

為着公佈之目的，茲證明上述社團的

修改章程文本自二零二二年二月二十一

日，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組1號018/2022。

第三條

會址

本會會址設於：澳門漁翁街428號亨
達大厦10樓M。

二零二二年二月二十一日於第一公證

署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為 $381.00）

(Custo desta publicação $ 381,00)

    

 

為着公佈之目的，茲證明上述社團的

修改章程文本自二零二二年二月二十四

日，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組1號023/2022。
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第三條

會址

本會會址設於澳門馬交石炮台馬路
3-21號昌龍工業大廈4樓A座2室，經會員
大會決議，會址可遷往本澳任何地方。

二零二二年二月二十四日於第一公證
署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為 $407.00）

(Custo desta publicação $ 407,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Geral de Subaquático 
de Macau, China

為公佈的目的，茲證明上述社團的修
改章程文本已於二零二二年二月十七日
存檔於本署2022/A S S/M1檔案組內，編
號為38號。該修改章程文本如下：

第十一條——會員大會之組成及召
開

二、會員大會的會議由主席團主持，
主席團是由會長一名，三名副會長和一名
秘書組成，會長之職責為主持會員大會；
若主席缺席或因故不能視事時，則指定其
中一名副主席或其代任人主持。

第十三條——理事會的組成及召開

四、理事會會議每年至少召開例會一
次，商議會務，如有必要，可由理事會主席
隨時召開特別會議或應半數以上會員向
理事會提出申請而召開。每次理事會會議
之議決及執行情況，須於下一次理事會上
提出報告及確認；

第十五條——監事會的組成及召開

四、監事會每年至少召開會議一次。

二零二二年二月十七日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho
      Cardoso
（是項刊登費用為 $565.00）

(Custo desta publicação $ 565,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

為公佈的目的，茲證明上述社團的修

改章程文本已於二零二二年二月十八日存

檔於本署2022/A S S/M1檔案組內，編號

為42號。該修改章程文本如下：

第三條

會址

（一）本會會址設於澳門友誼大馬路

南方大廈3樓G。

（二）經會員大會決議可遷至本澳任

何地方。

二零二二年二月十八日於第二公證署

一等助理員 Juliana Maria Carvalho
 Cardoso

（是項刊登費用為 $420.00）

(Custo desta publicação $ 420,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Gabinete de Fiscalidade e Auditoria

Certifico, para efeitos de publicação, 
que, por deliberação da Assembleia Geral 
da sociedade denominada «Gabinete de 
Fiscalidade e Auditoria», em chinês, “信達
會計師事務所” e, em inglês, «Macau Taxa-
tion and Auditing», com sede em Macau, 
na Avenida do Dr. Mário Soares, n.º 25, 
Edifício Montepio, Apartamentos 26-28, 
3.º andar, de vinte e oito de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois, se procedeu à alteração 
parcial dos respectivos estatutos, cuja re-
dacção actual tem o seguinte teor:

1.º

A sociedade será designada por «Ga-
binete de Fiscalidade e Auditoria», em 
chinês, “信達會計師事務所” e, em inglês, 
«Macau Taxation and Auditing».

2.º

A sua sede é em Macau, na Avenida do 
Dr. Mário Soares, n.º 25, Edifício Montepio, 
Apartamentos 26 -28, 3.º andar, ou em 
qualquer outro lugar que a administração 
escolher para o efeito.

3.º

O seu objecto consiste na prestação de 
serviços de contabilidade, fiscalização e 
verificação de contas, assessoria técnica 
no âmbito fiscal, auditoria e credibiliza-
ção, bem como quaisquer serviços relacio-
nados.

4.º

A sua duração é por tempo indetermina-
do.

5.º

O capital social é de $ 60 000,00 (ses-
senta mil patacas), inteiramente subscrito 
e realizado em dinheiro pelos sócios, que 
corresponde à soma de duas participações 
sociais, assim discriminadas:

- uma participação social com o valor 
nominal de $ 59 000,00 (cinquenta e nove 
mil patacas), subscrita e realizada pelo só-
cio Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente, 
contabilista habilitado; e

- uma participação social com o valor 
nominal de $ 1 000,00 (mil patacas), subs-
crita e realizada pelo sócio Hernâni Ma-
chado Duarte, contabilista habilitado.

6.º

A sociedade poderá aumentar o seu 
capital social, bem como admitir novos 
sócios, desde que haja acordo unânime dos 
sócios.

7.º

1. Nenhum dos sócios poderá alienar a 
sua parte social ou qualquer fracção dela 
a pessoa estranha à sociedade, nem tão 
pouco onerá-la a quem quer que seja, sem 
o assentimento dos demais sócios.

2. Os sócios podem fazer-se representar 
nas assembleias gerais por qualquer pes-
soa, mediante carta mandadeira.

8.º

1. A sociedade pode amortizar qualquer 
participação social que estiver integral-
mente subscrita, realizada e paga, nos se-
guintes casos:
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a) por acordo com o respectivo titular;

b)  se o sócio for declarado falido ou in-
solvente;

c) no caso de o sócio ser declarado inca-
paz ou inábil ou de ser aberta a sucessão 
hereditária;

d) se a participação social for objecto de 
arresto, penhora ou medida de apreensão 
judicial;

e) quando a participação social for trans-
mitida em violação do previsto neste pacto 
social.

2. Para os efeitos estabelecidos neste 
artigo, o valor da participação social é o 
constante do último balanço, consideran-
do-se como tal o que vier a ser aprovado na 
sequência da decisão de amortização, no 
prazo de 90 (noventa) dias após a decisão 
de amortizar a participação social.

9.º

1. A administração social é exercida por 
qualquer dos sócios.

2. A sociedade obriga-se pela assinatura 
de qualquer dos administradores ou de 
mandatário designado pelos administra-
dores para a prática de actos e contratos 
específicos ou identificados por categorias, 
e constituído por procuração a outorgar, 
em nome da sociedade, por qualquer admi-
nistrador.

3. Os administradores podem fazer-se 
representar no exercício das suas funções, 
bem como fazer-se substituir nos seus im-
pedimentos, podendo designar para esses 
efeitos quaisquer pessoas, mesmo que es-
tranhas à sociedade.

4. Os administradores desempenharão 
as suas funções, sem caução, nem retribui-
ção, por tempo indeterminado.

10.º

1. O ano social será o ano civil, devendo 
as contas da sociedade ser aprovadas du-
rante o primeiro trimestre do ano seguinte 
àquele a que as contas se referirem.

2. Não se poderão efectuar quaisquer 
despesas após o dia 31 de Março de cada 
ano, se não estiverem aprovadas as contas 
do ano anterior.

11.º

Em todo o omisso, observar-se-ão as dis-
posições dos artigos 184.º e 185.º do Código 
Civil.

Está conforme.

Cartório Privado, em Macau, aos 31 de 
Janeiro de 2022. — O Notário, André Santos 
Raquel.

（是項刊登費用為 $2,155.00）

(Custo desta publicação $ 2 155,00)

           
按照公司章程第十三、十四及十九條

之規定，於二零二二年三月二十九日，上午

十一時正，在本公司舉行澳門水泥廠有限

公司股東常會，目的在按照上述章程，議

決下列事項：

一. 通過年度之核數師年報；

二. 通過監事會報告；

三. 選舉二零二二至二零二三年度董
事及監事會成員；

四. 其他事項。

二零二二年二月二十三日

澳門水泥廠有限公司

馬有恆 股東會主席

SOCIEDADE DE CIMENTOS DE 
MACAU, S.A.R.L.

Anúncio

Convocatória para Assembleia Geral 
Ordinária

Conforme o preceituado nos artigos 
13.º, 14.º e 19.º dos Estatutos, convoca-se a 
Assembleia Geral Ordinária da Sociedade 
de Cimentos de Macau, S.A.R.L., para 
se reunir, em sessão ordinária, no dia 29 
de Março, em curso, na sede social, pelas 
11,00 horas, a fim de:

1. Aprovação do relatório dos auditores 
relativo às contas do ano de 2021.

2. Aprovação do Relatório do Conselho 
Fiscal.

3. Eleição dos membros da direcção e 
comissão administrativa.

4. Outros assuntos.

Macau, aos 23 de Fevereiro de 2022. — 
O Presidente da Assembleia Geral, Ma Iao 
Hang.

（是項刊登費用為 $709.00）

(Custo desta publicação $ 709,00)

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 
E FOMENTO PREDIAL GOLDEN 

CROWN, S.A.R.L.
 

Convocatória

Nos termos legais e estatutários, é con-
vocada a Assembleia Geral Ordinária des-
ta Sociedade para reunir na Avenida dos 
Jardins do Oceano, n.º 388, Ocean Tower, 
4th floor, Taipa, Macau, no dia 25 de Março 
de 2022, pelas 16,00 horas, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

1. Discussão e aprovação do relatório, 
balanço e contas do Conselho de Admi-
nistração da Sociedade, referentes ao ano 
económico de 2021, e do respectivo pare-
cer do Conselho Fiscal;

2. Eleição de membros dos órgãos so-
ciais; e

3. Tratar de outros assuntos de interesse 
para a Sociedade.

Macau, aos 2 de Março de 2022. — O 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
Ho Hao Veng.

（是項刊登費用為 $394.00）

(Custo desta publicação $ 394,00)

二零二二年二月十四日，以下立約人
簽定「中國太平保險（澳門）股份有限公

司員工公積金計劃」（下稱「本計劃」）及
「中國保險澳門員工封閉式保證基金」

（下稱「本基金」）的取消合同（下稱「本
合同」）：

甲方：中國太平保險（澳門）股份有

限公司，公司住址位於澳門新口岸宋玉生
廣場398號中航大廈10樓，公司資本為澳
門元一億二仟萬元，於商業及動產登記局

的註冊編號為SO 16332，由宮峰元代表；
甲方為本基金的參與法人（下稱「參與法

人」）。

乙方：中國人壽保險（海外）股份有限

公司澳門分公司，公司住址位於澳門新口

岸宋玉生廣場263號中土大廈22樓，分公
司資本為澳門元七佰五十萬元，於商業及

動產登記局的註冊編號為SO 4766，由周
士軍代表；乙方為本基金的管理實體（下

稱「管理實體」）。
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鑑於：

（1）本計劃及本基金是依據甲乙雙
方於二零零四年八月四日在澳門金融管理

局簽訂的書面合同而設立，該合同於二零

零四年九月三十日公佈於《澳門特別行政

區公報》第二組；

（2）甲乙雙方經協商後同意取消本
計劃及本基金，並由甲乙雙方簽訂本合

同，協議條款如下：

第一條

定義

除非本合同另有規定，否則本合同的

文字及詞句將採用設立合同對有關文字

及詞句所作出的定義。

第二條

本計劃及本基金的取消及轉移

一、根據設立合同第十三條b）項的規
定，參與人和參與法人及管理實體同意自

二零二一年十二月三十一日起，取消本計

劃及本基金。

二、本計劃及本基金的最後供款日期

為二零二一年十月三十一日，自二零二一

年十二月三十一日起，本計劃及本基金內

的所有相關財產，將按照參與人和參與法

人的相關指示轉移至管理實體的開放式

退休基金內。

第三條

管轄

一、本合同受澳門特別行政區法律管

轄。

二、澳門特別行政區法院為具本合同

管轄權的法院。

第四條

生效

本合同自二零二二年二月十四日生

效，並公佈於《澳門特別行政區公報》。

於澳門，二零二二年二月十四日

中國太平保險（澳門）股份有限公司

授權代表

姓名：宮峰元

職銜：董事總經理

中國人壽保險（海外）股份有限公司澳

門分公司

授權代表

姓名：周士軍

職銜：總經理

見證人：

陳君儀

澳門金融管理局保險監察廳總監

（是項刊登費用為 $1,419.00）

(Custo desta publicação $ 1 419,00)
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