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FUNDO DE PENSÕES

Aviso

Ao abrigo do n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 15/2006, em vigor, publicam-se as demonstrações fi-
nanceiras anuais do Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos da RAEM relativas ao exercício de 2021 
acompanhadas da certificação legal das contas, aprovadas por 
despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Administração e 
Justiça, de 2 de Março de 2022:

退 休 基 金 會

通 告

15/2006

:

澳門特別行政區公務人員公積金制度

Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos da RAEM

年度活動報表

Demonstração dos Movimentos Anuais

截至二零二一年十二月三十一日止年度

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2021
  

Notas

2021

MOP

2020

MOP

年初可作福利分派的淨資產

Activos Líquidos Disponíveis para Pagamento de Benefícios no Início do Ano

23,150,352,762 18,890,374,600

供款收入

Receitas das Contribuições

Contas das Contribuições Individuais

739,516,285 718,162,846

Contas das Contribuições da RAEM

1,481,084,320 1,434,437,081

2,220,600,605 2,152,599,927

已付及應付離職供款人權益

Direitos Pagos e a Pagar aos Contribuintes Desligados do Serviço  

4 (478,478,986) (313,183,227)

已付及應付不獲歸屬權益的帳戶餘額

Saldos das Contas de Direitos Não Revertidos Pagos e a Pagar  

5 (57,186,112) (37,706,187)

投放供款項目的價值變動

Mais ou Menos Valia dos Planos de Aplicação das Contribuições   

6 2,817,722,841 2,425,856,854

投放供款項目收益

Receitas dos Planos de Aplicação das Contribuições    

 

 Rebates de Investimento

7 59,105,163 32,269,970

2,341,162,906 2,107,237,410

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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Notas

2021

MOP

2020

MOP

其他收入

Outras Receitas

8 28,413 140,825

年底可作福利分派的淨資產

Activos Líquidos Disponíveis para Pagamento de Benefícios no Final do Ano

27,712,144,686 23,150,352,762

      

澳門特別行政區公務人員公積金制度

Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos da RAEM 

財務狀況表

Demonstração do Resultado Financeiro

於二零二一年十二月三十一日

Em 31 de Dezembro de 2021

 

Notas

2021

MOP

2020

MOP

資產

Activo

Planos de Aplicação das Contribuições

9 27,691,818,109 23,126,075,413

Depósitos Bancários

10 20,965,518 23,527,021

Outros Valores a Receber

11 6,313,477 4,556,034

27,719,097,104 23,154,158,468

負債

Passivo

Direitos a Pagar aos Contribuintes Desligados do Serviço

12 (5,887,000) (2,985,695)

Valores a Pagar à RAEM

13 (1) (11)

Outros Valores a Pagar

14 (1,065,417) (820,000)

(6,952,418) (3,805,706)

可作福利分派的淨資產

Activos Líquidos Disponíveis para Pagamento de Benefícios

27,712,144,686 23,150,352,762
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澳門特別行政區公務人員公積金制度

Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos da RAEM

財務報表附註

Notas às Demonstrações Financeiras

1 Informação básica

O Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos da RAEM («Regime de Previdência»), foi constituído 
pela Lei n.º 8/2006, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2007. Nos termos do disposto pelo artigo 2.º do referido 
diploma, cabe ao Fundo de Pensões a gestão e a execução do 
regime, sendo os planos, o funcionamento e a fiscalização da 
aplicação das contribuições regulamentados pelo Regulamento 
Administrativo n.º 15/2006. 

O Regime de Previdência é um plano de garantias de apo-
sentação, baseado no sistema de contribuições definidas, pelo 
qual os trabalhadores dos Serviços Públicos e o Governo 
efectuam mensalmente contribuições a taxas previamente fixa-
das. O Fundo de Pensões procede à aplicação das respectivas 
contribuições nos planos de aplicação disponibilizados pelo 
regime, consoante a vontade do contribuinte. As garantias de 
aposentação são facultadas aos contribuintes através de acu-
mulação das contribuições e dos rendimentos obtidos das res-
pectivas aplicações.

Os trabalhadores dos serviços públicos que preenchem os re-
quisitos estipulados no artigo 3.º da Lei n.º 8/2006, podem ade-
rir ao Regime de Previdência através de inscrição. Além disso, 
os subscritores que, em 31 de Dezembro de 2006, se encontrem 
inscritos no Regime de Aposentação e Sobrevivência (excluindo 
os magistrados judiciais e do Ministério Público), podem até 29 
de Junho de 2007, requerer a mudança para o Regime de Pre-
vidência, sendo o respectivo tempo de serviço para efeitos de 
aposentação e sobrevivência até 31 de Dezembro de 2006, con-
vertido em tempo de contribuição do Regime de Previdência e 
em valor a transferir.

Aos contribuintes autorizados a mudar do Regime de Apo-
sentação e Sobrevivência para o Regime de Previdência, são 
calculados os valores a transferir com base nos seus vencimen-
tos, no número de anos de serviço e correspondentes factores 
de multiplicação. O valor a transferir é convertido em contri-
buições para o Regime de Previdência, sendo um terço regis-
tado na Conta das Contribuições Individuais e dois terços na 
Conta Transitória.

Os primeiros cinco anos a contar da aquisição da qualidade 
de contribuinte do Regime de Previdência e durante os quais 
o contribuinte tenha efectuado contribuições são considerados 
como período transitório. Findo o período transitório, o saldo 
da Conta Transitória é transferido para a Conta das Contribui-
ções da RAEM, sendo logo extinta a Conta Transitória.

O pessoal operário e auxiliar em regime de assalariamento 
fora do quadro ou equiparado (pessoal assalariado fora do 
quadro cujo índice máximo do vencimento da respectiva car-
reira seja igual ou inferior ao índice máximo de vencimentos 
aplicável ao pessoal operário e auxiliar), que a 1 de Janeiro de 
2007 se encontrem em efectividade de funções, e que adiram 
ao Regime de Previdência, é atribuída uma compensação pe-
cuniária, calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 25/96/M, de 
27 de Maio, e registada numa Conta Especial. 

1 基本資料

8/2006

15/2006

8/2006

25/96/M
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Os trabalhadores que não sejam pessoal operário e auxiliar 
em regime de assalariamento fora do quadro ou equiparado, e 
que a 1 de Janeiro de 2007 não estejam inscritos no Regime de 
Aposentação e Sobrevivência e se encontrem em efectividade 
de funções, e que adiram ao Regime de Previdência até 29 de 
Junho de 2007, têm direito a uma prestação pecuniária extra-
ordinária, calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 25/96/M, de 
27 de Maio, e registada numa Conta Especial.

Os trabalhadores que preenchem os requisitos estipulados 
no n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 15/2009, podem até 1 de Feve-
reiro de 2010, requerer a mudança para o Regime de Previdên-
cia, nos termos da alínea 4 do n.º 3 do mesmo artigo, sendo o 
respectivo tempo de serviço para efeitos de aposentação e so-
brevivência até 3 de Agosto de 2009, convertido em tempo de 
contribuição do Regime de Previdência e em valor a transferir.

É automaticamente cancelada a inscrição do contribuinte 
que desligue do serviço ou passe a estar em situação que não 
lhe permita a adesão ao Regime de Previdência.

25/96/M

15/2009

a

  Variação do número de contribuintes

Total de contribuintes

Até 31 de Dezembro de 2020

23,641 

Novas inscrições do corrente ano

700 

Cancelamentos de inscrição do corrente ano

(485)

Até 31 de Dezembro de 2021

23,856

b

  Taxas de contribuição

Contribuições Individuais Contribuições da RAEM

Novas adesões

7% 14%

Mudanças de regime

10% 20%

2 Principais políticas contabilísticas

(a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras são preparadas em conformi-
dade com as Normas Sucintas de Relato Financeiro promul-
gadas pelo Governo da Região Administrativa Especial de 

2 主要會計政策

a
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Macau, e de acordo com os modelos das demonstrações finan-
ceiras e respectivas notas, publicados pelo Fundo de Pensões. 
O resumo das principais políticas contabilísticas adoptadas 
pelo Regime de Previdência é de seguida apresentado.

(b) Bases de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras são expressas em patacas. As 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o 
princípio do custo histórico, excepto os planos de aplicação das 
contribuições que são contabilizados ao justo valor (ver políti-
ca contabilística 2(c) abaixo descrita).  

(c) Planos de aplicação das contribuições

Os planos de aplicação das contribuições são reconhecidos 
inicialmente ao custo de aquisição e posteriormente ao justo 
valor à data de balanço. As diferenças entre o justo valor e o 
valor inicialmente contabilizado, e as variações futuras do jus-
to valor são contabilizadas nas demonstrações dos movimentos 
do ano a que se reporta.

(d) Contribuições

As contribuições são contabilizadas segundo o regime conta-
bilístico do acréscimo. 

(e) Rédito de juros 

Os réditos de juros são reconhecidos numa base de propor-
cionalidade de tempo, atendendo ao saldo do capital e à taxa 
de juro efectiva.

(f) Direitos pagos e a pagar aos contribuintes desligados do 
serviço

Os direitos pagos e a pagar aos contribuintes desligados do 
serviço representam o montante total confirmado pago ou a 
pagar aos contribuintes que cancelaram as inscrições durante 
o exercício.

(g) Saldos das contas de direitos não revertidos pagos e a pa-
gar

Os saldos das contas de direitos não revertidos pagos e a pa-
gar representam os saldos das contas de contribuições que não 
são revertidos aos contribuintes que cancelaram as inscrições 
durante o exercício, e que serão revertidos para a Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. 

(h) Activos líquidos disponíveis para pagamento de benefí-
cios 

Activos líquidos disponíveis para pagamento de benefícios 
correspondem ao valor residual dos activos. A cada data de ba-
lanço, o resultado apurado entre as receitas e as despesas da-
quele período é transferido para os activos líquidos disponíveis 
para pagamento de benefícios. 

(i) Conversão de moedas estrangeiras

As transacções em moeda estrangeira são convertidas em 
patacas à taxa de câmbio em vigor nas datas das transacções. 
Os activos e os passivos monetários em moeda estrangeira são 
convertidos à taxa de câmbio da data de balanço. Os ganhos 
e perdas de câmbio são reconhecidos nas demonstrações dos 
movimentos do ano.

b

2 c

c

d

e

f

g

h

i
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3 Despesas

Os encargos decorrentes da execução do Regime de Previ-
dência são suportados pela Região Administrativa Especial de 
Macau. 

Quanto às despesas relacionadas com os planos de investi-
mento, salvo disposição em contrário, os custos necessários à 
gestão dos fundos de investimento são computados no valor 
das respectivas unidades de participação. As despesas decor-
rentes da gestão da carteira de depósitos bancários são supor-
tados pelo Fundo de Pensões, excepto as eventuais despesas 
bancárias, que são suportadas pelos contribuintes.

3 費用

4 已付及應付離職供款人權益

  Direitos pagos e a pagar aos contribuintes desligados do serviço

2021

MOP

2020

MOP

Contas das Contribuições Individuais

169,439,042 108,017,429

Contas das Contribuições da RAEM

281,040,740 179,268,941

Contas Especiais

27,672,178 25,896,857

Contas Transitórias

327,026 -

478,478,986 313,183,227

      

5 已付及應付不獲歸屬權益的帳戶餘額

  Saldos das contas de direitos não revertidos pagos e a pagar

2021

MOP

2020

MOP

Contas das Contribuições da RAEM

53,902,307 34,792,476

Contas Especiais

3,009,064 2,913,711

Contas Transitórias

274,741 -

57,186,112 37,706,187
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6 投放供款項目的價值變動

  Mais ou menos valia dos planos de aplicação das contribuições

2021

MOP

2020

MOP

/

Ganhos/(Perdas) realizados e não realizados dos 

planos de aplicação das contribuições:

-   

 C   

  Fundo de Investimento em Acções Internacionais: 

  Schroder ISF — Global Equity Alpha C Acc

1,777,019,776 1,368,448,341

- 

 

 Fundo de Investimento em Acções Internacionais:

  iShares Developed World Index Fund (IE)

  — Institutional Accumulating Class 

1,003,059,839 591,542,219

-  

  PIMCO Funds: Global Investors Series plc

  Global Bond Fund (Institutional Class)

 Fundo de Investimento em Obrigações Internacionais:

  PIMCO Funds: Global Investors Series plc

  Global Bond Fund (Institutional Class)

(45,694,594) 344,579,631

- 

 Carteira de Depósitos Bancários

83,337,820 121,286,663

2,817,722,841 2,425,856,854

      
7 Rebates de Investimento

Rebates de Investimento referem-se aos rebates da parte da 
taxa do encargo total. A diferença entre a taxa do encargo 
total cobrada normalmente e a taxa anual cobrada no âmbito 
do Regime de Previdência pelo Schroders e iShares, respec-
tivamente, em relação ao fundo da Schroder ISF — Global 
Equity Alpha C Acc e da iShares Developed World Index 
Fund (IE) — Institutional Accumulating Class, é reembolsado 
mensalmente a favor do Regime de Previdência através do mé-
todo de aquisição de unidades de participação adicionais.

7 投資回贈

C  

/

2021

MOP

2020

MOP

-   

   C   

 Fundo de Investimento em Acções Internacionais: 

   Schroder ISF — Global Equity Alpha C Acc

53,128,556 28,237,685

- : 

   

 Fundo de Investimento em Acções Internacionais:

   iShares Developed World Index Fund (IE) –

   Institutional Accumulating Class

5,976,607 4,032,285

59,105,163 32,269,970 
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8 Outras receitas

Outras receitas referem-se aos juros de depósitos bancários 
que não sejam provenientes dos planos de aplicação das contri-
buições.

8 其他收入

9 投放供款項目

 Planos de aplicação das contribuições

2021

MOP

2020

MOP

- 

 C    

 Fundo de Investimento em Acções Internacionais:

  Schroder ISF — Global Equity Alpha C Acc

10,088,441,885 36% 7,560,183,366 33%

- 

 

 Fundo de Investimento em Acções Internacionais:

   iShares Developed World Index Fund (IE)

   — Institutional Accumulating Class 

5,685,736,450

    

21% 4,133,102,055 18%

-  

  PIMCO Funds: Global Investors Series plc

  Global Bond Fund (Institutional Class)

 Fundo de Investimento em Obrigações Internacionais:

  PIMCO Funds: Global Investors Series plc

  Global Bond Fund (Institutional Class)

5,411,859,251 20% 5,348,040,532 23%

- 

 Carteira de Depósitos Bancários

6,505,780,523 23% 6,084,749,460 26%

27,691,818,109 100% 23,126,075,413 100%

          

10 銀行存款

 Depósitos bancários

 

 Distribuídos por tipos de depósito:

2021

MOP

2020

MOP

Depósitos à Ordem em MOP

11,628,034 17,720,064

Depósitos de Poupança em MOP

9,337,483 5,806,946

Depósitos de Poupança em USD

1 11

20,965,518 23,527,021
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11 其他應收

 Outros valores a receber

2021

MOP

2020

MOP

Resgate das unidades de participação

816,916 460,817

Rebates dos fundos de investimento

5,496,561 4,095,217

6,313,477 4,556,034

      

12 應付離職供款人權益 

 Direitos a pagar aos contribuintes desligados do serviço

2021

MOP

2020

MOP

Contas das Contribuições Individuais

2,803,876 1,609,044

Contas das Contribuições da RAEM

2,684,626 940,146

Contas Especiais

398,498 436,505

5,887,000 2,985,695

13 Valores a pagar à RAEM 

Este montante refere-se às receitas resultantes dos ajusta-
mentos necessários para a mudança dos planos de aplicação 
das contribuições.

14 Outros valores a pagar

Este montante refere-se ao adiantamento do prémio de pres-
tação de serviço a longo prazo.

Certificação legal das contas

Para o Conselho de Administração do Fundo de Pensões

Auditámos as demonstrações financeiras do Regime de Pre-
vidência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau (adiante abreviadamente 
designado por Regime de Previdência), que integram a de-
monstração do resultado financeiro a 31 de Dezembro de 2021 
e demonstração dos movimentos anuais do ano então findo, 
bem como um resumo das principais políticas contabilísticas e 
outras notas explicativas.

13 應付澳門特別行政區

14 其他應付 

帳目法定證書

致退休基金會行政管理委員會
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Responsabilidade do Conselho de Administração do Fundo 
de Pensões pelas demonstrações financeiras do Regime de 
Previdência

O Conselho de Administração do Fundo de Pensões é res-
ponsável pela preparação e apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as Normas Sucintas de Relato Fi-
nanceiro promulgadas pelo Governo da RAEM, e de acordo 
com os modelos das demonstrações financeiras e respectivas 
notas, publicados pelo Fundo de Pensões. Esta responsabilida-
de inclui conceber, implementar e manter um controlo interno 
pertinente para a preparação e apresentação de demonstra-
ções financeiras isentas de distorções significativas, devido a 
fraude ou a erros, seleccionar e aplicar políticas contabilísticas 
adequadas e preparar estimativas contabilísticas razoáveis nas 
circunstâncias e manter adequados e exactos registos contabi-
lísticos.

Responsabilidade dos Auditores

A nossa responsabilidade é a de expressarmos uma opinião 
sobre essas demonstrações financeiras, com base na nossa 
auditoria. Este relatório é elaborado exclusivamente para o 
Conselho de Administração do Fundo de Pensões, de acordo 
com os termos contratuais acordados, e para mais nenhuma 
outra finalidade. Não assumimos quaisquer responsabilidades 
nem aceitamos obrigações perante qualquer outra pessoa pelo 
conteúdo deste relatório.

Conduzimos a nossa auditoria de acordo com as Normas 
Sucintas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. Tais normas exigem que o au-
ditor cumpra com requisitos de ordem ética, assim como que a 
mesma seja planeada e executada com o objectivo de obter um 
grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações finan-
ceiras estão isentas de distorções materialmente relevantes.

Uma auditoria envolve a realização de procedimentos para 
se obter prova de auditoria sobre as quantias e divulgações nas 
demonstrações financeiras. Os procedimentos seleccionados 
dependem do julgamento profissional do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção significativa das demonstra-
ções financeiras, como resultado de fraudes ou de erros. Ao 
realizar tais avaliações do risco, consideramos o controlo in-
terno relevante para a preparação e razoável apresentação das 
demonstrações financeiras da entidade, com o objectivo de de-
finir os procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, e não com o fim de expressar uma opinião sobre a eficácia 
do controlo interno dessa entidade. Uma auditoria também 
inclui a avaliação da adequação das políticas e critérios conta-
bilísticos utilizados, e da razoabilidade das estimativas efectu-
adas pelo Conselho de Administração, bem como a apreciação 
da apresentação, em termos globais, das demonstrações finan-
ceiras. 

Entendemos que a prova de auditoria que obtivemos é sufi-
ciente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa 
opinião de auditoria.

Opinião — Opinião sem reservas

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras a que acima 
se faz referência apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos materiais, a posição financeira do Regime de Previdên-

退休基金會行政管理委員會對公積金制度的財務報表須承

擔的責任

審計師的責任

意見——無保留意見
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cia dos Trabalhadores dos Serviços Públicos da RAEM, à data 
de 31 de Dezembro de 2021, e os movimentos financeiros do 
ano findo, nos termos das Normas Sucintas de Relato Finan-
ceiro promulgadas pelo Governo da RAEM, e de acordo com 
os modelos das demonstrações financeiras e respectivas notas 
publicados pelo Fundo de Pensões.

Ieong Lai Kun, Auditor de Contas

KPMG Sociedade de Auditores

Avenida Doutor Mário Soares, n.º 320, Edifício FIT, 12.º 
andar, Unidade B&C, Macau.

Aos 21 de Fevereiro de 2022.

(Custo desta publicação $ 25 468,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 
no átrio da Divisão Administrativa e Financeira da DSEDT, 
sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º andar, Edifício 
Banco Luso Internacional, Macau, podendo ser consultada 
no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a 
quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), e 
disponibilizada na página electrónica destes Serviços — http://
www.dsedt.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/ — 
a lista classificativa da prova de conhecimentos (prova escrita) 
dos candidatos ao concurso de avaliação de competências pro-
fissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão unifor-
mizada, para o preenchimento de três lugares vagos, em regime 
de contrato administrativo de provimento, de técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de finanças, da Direcção dos Serviços de Economia e Desen-
volvimento 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. 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, aos 9 de Março de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

320 12 BC

 $25,468.00

經 濟 及 科 技 發 展 局

公 告

23/2017

14/2016

http://www.dsedt.gov.mo/ http://www.

safp.gov.mo/

 

 $1,541.00
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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/182937

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

[730]  Requerente : CREATIONS DE VERSAIL-

LES S.A.R.L.

  Endereço : 6 rue de Braque 75003 Paris

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria; óleos essenciais; cos-

méticos; loções para os cabelos; sabões; dentífricos; 

preparados para branqueamento e outras substâncias 

para lavagem de roupa; sabonetes; perfumes; vernizes 

para unhas; leite de limpeza para uso cosmético; con-

dicionador de cabelo; lenços impregnados de loções 

cosméticas; cosméticos para animais; preparações para 

a fragrância do ar; produtos cosméticos para os cuida-

dos da pele; tinturas cosméticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182939

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

[730]  Requerente : CREATIONS DE VERSAIL-

LES S.A.R.L.

  Endereço : 6 rue de Braque 75003 Paris

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos em bruto ou semi-

trabalhado; cofres para jóias (guarda-jóias); caixas 

de apresentação para joalharia; berloques (joalharia, 

bijuteria); correntes (joalharia); alfinetes de adereço; 

anéis (joalharia); alfinetes (joalharia); alfinetes de gra-

vatas; berloques (porta-chaves); acessórios de joalhe-

ria; relógios de pulso; pulseiras de relógio; correntes 

de relógio; caixas de apresentação para relógios; joa-

lharia; pedras preciosas; instrumentos cronométricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185876

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

[730]  Requerente : 

 NIKKO COMPANY

  Endereço : 383

 383 Ainoki-Machi, Hakusan-City, Ishikawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

炻

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185877

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

[730]  Requerente : 

 NIKKO COMPANY

  Endereço : 383

 383 Ainoki-Machi, Hakusan-City, Ishikawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

炻

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185878

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

[730]  Requerente : 

 NIKKO COMPANY

  Endereço : 383

 383 Ainoki-Machi, Hakusan-City, Ishikawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

炻

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187212

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, de topografia, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, 

de controlo (supervisão), de salvamento e de ensino; 

aparelhos e instrumentos para condução, comutação, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo de 

electricidade; computadores, telemóveis, computado-

res tablets; aparelhos para gravação, transmissão ou 

reprodução de som ou imagem; suportes magnéticos 

de dados, discos de gravação; medidores de gasolina; 

capacetes de segurança; telemóveis, computadores de 

mão, tabletes, computadores portáteis e caixas e capas 

de computadores; vestuário, chapelaria e calçado para 

protecção contra acidentes, irradiação ou incêndio; 

condutores eléctricos; transformadores eléctricos; 

adaptadores eléctricos para tomadas de isqueiros de 

automóveis; lanternas de sinalização e triângulos de 

aviso de avaria de veículos; componentes de instalação 

aérea telefónica; intercomunicadores; aparelhos para 

medir a velocidade de veículos, indicadores de nível de 

combustíveis, manómetros, luzes de aviso para painéis 

de bordo, painéis de informação sobre trânsito, não 

metálicos [sinais luminosos]; unidades de verificação 

de sistemas hidráulicos, aparelhos de controlo remoto 

para instalações de ar condicionado, aparelhos electró-

nicos para sistemas de controle electrónico de moto-

res, controladores eletrónicos de velocidade; aparelhos 

de alerta antirroubo; medidores de distância; compu-

tadores para utilização em veículos ou aparelhos para 

locomoção por ar ou água; câmaras fotográficas fixas, 

câmaras de vídeo, aparelhos fotográficos, aparelhos 

de gravação vídeo; câmaras de segurança e vigilância; 

software de aplicação descarregável; publicações digi-

tais descarregáveis; software informático descarregá-

vel, programas informáticos descarregáveis, software 

informático de aplicação descarregável para utilização 

com ou em relação a veículos, manutenção de veículos, 

função do veículo, controlo de veículos, operação de 

veículos, diagnóstico de avarias de veículos, reparação 

de veículos, monitorização de veículos, segurança e 

monitorização de velocidade de veículos, localização 

de veículos, segurança de veículos, histórico de veícu-

los, comunicações com comerciantes de veículos, co-

municações com fabricantes de veículos, comunicações 

com reparadores de veículos, comunicações dentro de 

uma rede de utilizadores com veículos como um inte-

resse comum; óculos de protecção, óculos de sol; ócu-

los para protecção, óculos de segurança, óculos pro-

tectores, capacete para segurança, capacetes (aparelho 

de protecção); relógios inteligentes; software informá-

tico de inteligência artificial e programas informáti-

cos para veículos; software e programas informáticos 

para veículos autónomos; vestuário de protecção para 

prevenção de ferimentos, vestuário de protecção para 

protecção contra acidentes ou ferimentos, vestuário de 

couro para protecção contra acidentes ou ferimentos, 

vestuário de segurança de alta visibilidade; fachos de 

emergência, luzes de aviso, transmissores nesta classe; 
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aparelhos e instrumentos para salvar vidas e ensinar 

nesta classe; aparelhos e instrumentos para condução, 

comutação, transformação, acumulação, regulação ou 

controlo de electricidade; estações de carregamento, 

postos e portos de carregamento; equipamento de car-

regamento de baterias; cabos e cabos de carregamento; 

dispositivos de carregamento de baterias para veículos 

automóveis; painéis solares, módulos, baterias, células, 

carregadores de baterias; equipamento áudio, vídeo 

e audiovisual para veículos, sendo altifalantes, grava-

dores de vídeo, câmaras de bordo, estéreos; auscul-

tadores para recepção e transmissão de sinais de voz 

e som; auscultadores; auriculares; microfones; ecrãs 

para veículos; câmaras para veículos; velocímetros e 

indicadores de velocidade para veículos; aparelhos e 

equipamentos de geolocalização para veículos; apare-

lhos e equipamentos de navegação para veículos; luzes 

de aviso, alertas de avaria de veículos e lâmpadas; 

aparelhos de comunicação para veículos; chaves e fe-

chaduras electrónicas para veículos; cartões de chave 

electrónicos; cartões magnéticos e informatizados 

contendo informações pessoais, informações digitais; 

computadores de bordo para veículos; visores de cabe-

ça digitais e informatizados para veículos; dispositivos 

de exibição digitais e informatizados incorporados em 

pára-brisas (windshields e windscreens); controlado-

res eltrónicos de velocidade e sistemas de assistência 

ao condutor para veículos motorizados; aparelhos de 

controlo remoto para arranque e funcionamento de 

veículos; aparelhos e equipamento de detecção de ob-

jectos e obstáculos para veículos; medidores de nível 

de combustível, água, petróleo, fontes de energia para 

veículos; dispositivos de aviso anti-roubo; capas e cai-

xas para telemóveis, computadores, computadores de 

mão, smartphones; comandos à distância; comandos 

à distância para automóveis; software informático 

descarregável sendo controladores à distância para 

veículos; gravadores de dados de automóveis; câmaras 

de ângulo morto; aparelhos de extinção de incêndios 

para automóveis; fatos de corrida à prova de fogo para 

fins de segurança; sistemas electrónicos integrados 

antiobstáculos e anticolisão destinados a automóveis; 

software informático de inteligência artificial para 

condução, navegação de automóveis; software infor-

mático para automóveis sem condutor; simuladores, 

simuladores de treino desportivo, simuladores de con-

dução, simuladores de treino de condução; software 

informático descarregável sendo simuladores, simula-

dores de treino desportivo, simuladores de condução, 

simuladores de treino de condução; sacos em couro 

para tripés para câmaras fotográficas; vestuário de 

protecção para corridas motorizadas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187217

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário (furniture); revestimentos 

de mobil iário; mobil iário infanti l; mobil iário do-

méstico (domestic furniture); mobiliário doméstico 

(household furniture); mobiliário de casa de banho; 

mobiliário de exposição; mobiliário de escritório; mo-

biliário de cozinha; mobiliário (furnishings); tecidos 

para decoração de interiores; porta-livros, suportes 

para livros, descansos para os pés, estantes para livros, 

expositores, expositores [móveis], expositores portáteis 

para afixar publicidade, estacas, não metálicas, para 

plantas; estantes; caixas de livros; caixas de madeira 

e plástico; arcas; armários; bengaleiros (coat racks); 

bengaleiros (coat stands); cabides; ganchos para casa-

cos; mesas de café; mesas; secretárias; secretárias de 

computador, móveis, trays de teclado, suportes (stands) 

para mobiliário, mesas, secretárias para computado-

res; mesas de consola; cómodas; escadas e degraus 

móveis, não metálicos; mesas de trabalho; superfícies 

(mesas) de trabalho; caixas de brinquedos e arcas; mó-

veis de armazenamento; suportes (móveis); armários 

de segurança; casas de animais de estimação; mesi-

nhas de cabeceira; arcas de medicamentos; suportes 

para bagagem (mobiliário) e cacifos para bagagem; 

cadeiras; bancos (stools); bancos de bar (barstools); 

sofás; credenzas; balcões e bancadas; divãs; armários 

de arquivo; futons; divisórias de mobiliário; mobiliá-

rio de jardim; varões para vestuário; espelhos; vitri-

nas; armários; persianas (blinds); persianas (window 

blinds); persianas interiores; acessórios para cortinas 

e persianas interiores; cortinas decorativas; persia-

nas de janela; camas; colchões; almofadas (pillows); 
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almofadas (cushions); tapetes [esteiras] para mudar 

fraldas a bebés, mesas, plataformas; berços; andadores 

(mobiliário) para bebés; unidades de exposição mon-

tadas, monstruários e balcões de exposição montados 

[mobiliário]; armários (cabinets); armários (display ca-

binets); vitrinas (displays); vitrinas (signage); armários 

de exposição; expositores, suportes e sinalização para 

mercadoria, montras, publicitários, venda de produ-

tos, expositores para pontos de venda, letreiros para 

anúncios publicitários, todos não de metal; acessórios 

para portas, portões e janelas, não de metal; molduras; 

válvulas não metálicas; cestos não metálicos; caixas 

não metálicas; recipientes não metálicos para arma-

zenamento e transporte; quadros informativos [le-

treiros] de cortiça; estátuas, estatuetas, obras de arte 

e ornamentos e decorações de madeira, cera, gesso, 

plástico; emblemas, não de metal, para veículos; obras 

de arte feitas de âmbar, gesso, cera, madeira, bambu, 

cortiça, casca de noz, plástico; esculturas de plástico, 

gesso, cera, madeira, osso, marfim; chapas de matrícu-

la de fantasia e placas de matrícula para veículos (não 

metálicos); puxadores para mobília, não metálicos; 

puxadores para estores em materiais não metálicos; 

maçanetas de gavetas, não metálicas; maçanetas para 

janelas, não metálicas; maçanetas de portas, não me-

tálicas; maçanetas para armários, não metálicas; rodí-

zios; batentes de fricção, não metálicos, para portas; 

brasões não metálicos; placas de identificação, não de 

metal; dobradiças, não de metal; fechaduras, excepto 

eléctricas, não de metal; fechos de fechadura, não de 

metal; calhas de vestuário e cortinas de cortinados; 

terminais (finials) sendo peças de mobiliário; estantes 

para revistas; suportes de flores (mobiliário); cestos em 

vime; urnas em vime; cadeiras em vime; cadeiras de 

praia em vime com cobertura; divãs em vime; arte de 

parede 3D de madeira; decorações de parede adesivas 

feitas de madeira, cera; estátuas, figuras, obras de arte, 

ornamentos e decorações de madeira, cera, gesso ou 

plástico, cortiça, casca de noz, bambu, palha, âmbar; 

modelos de veículos e carros [ornamentos] fabricados 

com resina sintética; molduras para quadros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187219

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos (toys), jogos e brinquedos 

(playthings); artigos de ginástica e desporto não inclu-

ídos noutras classes; decorações para árvores de Na-

tal; brinquedos (veículos), brinquedos sendo veículos 

terrestes, aquáticos ou aéreos; modelos (brinquedos); 

pranchas de surf; sacos de esqui; jogos electrónicos; 

brinquedos controlados à distância sob a forma de 

veículos terrestres, ferroviários, aéreos e aquáticos; 

equipamento desportivo não abrangido noutras classes 

(incluindo luvas utilizadas para jogos e desportos); 

cordas de saltar, bolas de ginásio, bolas medicinais, 

bolas suíças, bolas de força, tapetes de exercício (equi-

pamento desportivo e para exercício físico), anéis 

para fortelecer a força de preensão das mãos, suportes 

para flexões, pegas de mão (equipamento desportivo) 

para flexão de braço, barras de sentar (equipamento 

desportivo e para exercício físico), barras de enrolar 

(equipamento desportivo e para exercício físico), to-

ners (máquinas) para exercitar as coxas (equipamento 

desportivo e para exercício físico), compactadores 

abdominais (equipamento desportivo e para exercício 

físico), exercitadores abdominais (equipamento des-

portivo e para exercício físico), máquinas de exercícios 

aeróbicos com degraus, cintas adelgaçantes para a prá-

tica de exercício; luvas de boxe (boxing gloves), luvas 

de boxe (boxing mitts), almofadas de treino de pugilis-

mo (sparring pads); sacos de boxe, bolas de boxe; ma-

terial de treino de reflexos de boxe (equipamento des-

portivo e para exercício físico); protecções bucais de 

boxe (equipamento desportivo e para exercício físico); 

halteres de barra (artigos de desporto), halteres para o 

levantamento de pesos (artigos de desporto), placas de 

aderência para levantamento de pesos, barras de exer-

cício (equipamento desportivo e para exercício físico); 

bancos de musculação; apanhadores de pesos (artigos 

de desporto), luvas para levantamento de pesos [artigos 

desportivos], cintos de exercício (equipamento despor-

tivo e para exercício físico), protecções de chão (equi-

pamento desportivo e para exercício físico), braceletes 

para halterofilismo, luvas concebidas especificamente 

para a prática de desportos e exercício; multigyms; 

bandas aeróbicas para pilates; tapetes de ioga; apare-
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lhos para exercícios cardiovasculares; trampolins de 

exercício, trampetes de exercício; bancos de exercício; 

máquinas de remo; bicicletas de brincar, bicicletas de 

ginástica (estáticas); máquinas elípticas (equipamento 

desportivo); aros de hula; tapetes rolantes para exercí-

cio físico; equipamento de golfe; tacos de golfe, bolas 

de golfe, sacos de golfe e tês de golfe; coberturas de ca-

beça para tacos de golfe; luvas de golfe; equipamento 

de pesca; varas de pesca, carretilhas, linhas de pesca, 

canas de pesca, anzóis, moscas (artificiais para pesca), 

serpentinas (para pesca), redes (para pesca), clivagens 

(para pesca), colheres (para pesca), iscas artificiais 

(para pesca), equipamento de pesca; esquis, pranchas 

de neve, pranchas de surf, pranchas de wakeboard, 

bastões de esqui, tobogãs e bastões de esqui; equipa-

mento e artigos desportivos sob a forma de fixações 

para esqui, pranchas de snowboard e para pranchas de 

wakeboard; equipamentos e artigos desportivos sob 

a forma de: fixações para os (dedos dos) pés, fixações 

para pranchas, fixações para bases de equipamento 

desportivo, fixações para discos de equipamento des-

portivo, ferramentas (fixações) para equipamento 

desportivos de montagem, extensões de apoio para 

os pés, fivelas, perneiras, travões desportivos, freios de 

ligação, interfaces de placas de travões desportivos, 

indicadores de degraus, limpadores, protectores de 

rendas, lonas, trelas, correias, almofadas de tracção, 

tapetes, cera, panos, fechos, parafusos, anilhas, estan-

tes, estantes de armazenamento e respectivas peças 

(sendo todos equipamentos ou artigos desportivos); 

barbatanas de wakeboard; cabos e cordas de wakeboard 

e de esqui aquático; equipamento e artigos de desporto 

sob a forma de fixações, cabos e fechaduras para afi-

xar uma prancha de snowboard; estojos de transporte 

para pranchas de snowboard, sacos moldados para 

snowboard, capas moldadas para esquis, pranchas de 

snowboard, pranchas de surf, pranchas de esqui, trenós, 

tobogãs e bastões de esqui; protecções e apoios para co-

tovelos, punhos, joelhos e tornozelos (artigos de despor-

to); equipamento de tiro com arco; arcos, setas, estojos 

de arco, bastões de proa, alças, eslingas de arco (artigos 

de desporto); tacos de polo; jogos electrónicos portáteis; 

peças e acessórios para os produtos acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187222

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de inspecção, reparação, 

restauração, manutenção, recondicionamento, afi-

nação diagnóstico, desmontagem, limpeza, pintura e 

polimento de veículos terrestres, aquáticos e aéreos; 

serviços de inspecção, reparação, restauração, ma-

nutenção, recondicionamento, afinação diagnóstico, 

desmontagem, limpeza, pintura e polimento de peças, 

acessórios para veículos terrestres, aquáticos e aéreos; 

serviços de informação de reparação para veículos 

terrestres, aquáticos e aéreos; serviços de informação 

sobre construção para veículos terrestres, aquáticos 

e aéreos; serviço de reparação de veículos em caso de 

avaria e reparação de automóveis na estrada; serviços 

de inspecção e acondicionamento de veículos antes de 

manutenção ou reparação; serviços de manutenção e 

reparação de veículos automóveis; serviços de limpeza 

de veículos; serviços de lubrificação de veículos; servi-

ços de polimento de veículos; serviços de tratamento 

anti-ferrugem para veículos; serviços de estações de 

serviço de veículos (reabastecimento e manutenção); 

serviços de recauchutagem de pneus; serviços de en-

vernizamento (de pneus); serviços de instalação e 

reparação de equipamento de aquecimento; serviços 

de instalação e reparação de aparelhos eléctricos; 

serviços de reparação de relógios e relógios de parede 

e mesa; serviços de manutenção e reparação segura; 

serviços de tratamento contra a ferrugem; serviços 

de reparação armários; serviços de manutenção de 

automóveis; serviços de reparação de automóveis, 

reparação e manutenção de automóveis; serviços de 

limpeza higiénica de veículos; serviço de pintura de 

veículos; serviços de sub-vedação de veículos; serviços 

de reparação de veículos; serviço de limpeza de veícu-

los; serviços de reparação, recauchutagem, vulcaniza-

ção, substituição de pneus; serviços de instalação de 

interiores de automóveis; serviços de conversões de 

veículos (motores); serviços de afinação de motores; 

serviços de recondicionamento de motores de veícu-

los; serviços de conversões de motores para mudar ou 

modificar a fonte de energia; serviços de manutenção 

e reparação de veículos motorizados para transporte 
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de passageiros; serviços de construção de automóveis 

de corrida de passageiros personalizados e respecti-

vas peças ou motores, automóveis de passageiros ou 

interiores de automóveis de corrida e acessórios para 

automóveis de passageiros ou de corrida; serviços de 

carpintaria [reparação de madeira]; reconstrução de 

motores e de partes estruturais de veículos terrestres 

existentes; serviços de pintura personalizados; servi-

ços de instalação e construção de imóveis comerciais, 

residenciais, de apartamentos e hotéis; serviços de 

construção (building), construção (construction) e 

renovação de projectos de obras civis; serviços de 

construção, nomeadamente, construção e instalação 

de serviços de equipamento utilitário para proprieda-

des residenciais e comerciais; serviços de projectos de 

obras civis, construção de instalações e locais de entre-

tenimento; serviços de construção de áreas de recreio 

em residências; serviços de construção de garagens e 

armazenamento de veículos; serviços de manutenção, 

limpeza e reparação de edifícios e seu seus conteúdos; 

serviços de estofamento; serviços de montagem (ins-

talação) de acessórios para veículos; serviços de mon-

tagem (instalação) de peças para veículos; serviços de 

reparação, manutenção e reabastecimento de veículos; 

serviços de construção de veículos em forma de kits; 

serviços de montagem de painéis para veículos; servi-

ços de construção de edifícios; serviços de reparação; 

serviços de instalação; serviços de construção, repara-

ção e manutenção de veículos terrestres, aquáticos e 

aéreos, motores e peças e acessórios para os referidos 

bens; serviços de carregamento de baterias para veí-

culos; serviço de carregamento e recarga de veículos 

eléctricos; serviços de limpeza e lavagem de veículos; 

serviços de estações de serviço para a manutenção e 

reparação de veículos; serviços de garagem para a ma-

nutenção e reparação de veículos; serviços de garagem 

para a reparação de automóveis; prestação de serviços 

de consultoria, informação e aconselhamento em rela-

ção a todos os referidos veículos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187223

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de fabrico personalizado e 

montagem de automóveis, veículos utilitários despor-

tivos, veículos terrrestres, camiões, barcos, veículos 

aéreos e peças, partes e acessórios para os produtos 

acima mencionados; serviços de personalização de 

automóveis, veículos utilitários desportivos, veículos, 

camiões, barcos, veículos aéreos e peças, acessórios e 

acessórios para os produtos acima mencionados; fabri-

co personalizada e serviços de montagem de estações 

de carregamento de veículos eléctricos, recarregadores 

(baterias) de veículos, estações de recarga e de portas 

de carregamento de veículos eléctricos; construção e 

personalização por encomenda e medida de mobili-

ário, aparelhos domésticos, aparelhos domésticos de 

aquecimento e arrefecimento, aparelhos e instalações 

de iluminação, armários de cozinha, instalações de 

armazenamento de cozinha e superfícies de trabalho, 

instalações de armazenamento de casa de banho, 

superfícies de casa de banho; serviços de confecção 

personalizada de tecidos para decoração de interiores, 

personalização e montagem de mobiliário domésti-

co e decoração de interiores; fabrico por medida de 

garagens e casas de banho para veículos; fabrico per-

sonalizado de tecidos para decoração de interiores, 

persianas, mobiliário, toldos, estofos de mobiliário; 

montagem à medida e personalizada de peças de refor-

ço estrutural, vedantes, adesivos e compostos quími-

cos para utilização em aplicações aeroespaciais e em 

veículos de transporte para aumentar a rigidez estru-

tural, vedação contra humidade, e amortecimento de 

ruído e vibrações; serviços de tratamento de madeira 

e carpintaria; serviços personalizados de trabalho em 

madeira; serviços personalizado de aplainamento e 

serração de madeira; serviço personalizado de lamina-

gem de plástico, madeira e seus substitutos; serviços de 

carpintaria (fabrico personalizado); serviços de cons-

trução personalizada de transportes aéreos, terrestres 

e/ou aquáticos; serviços de construção personalizada 

de automóveis, seus acessórios e respectivas peças e 

acessórios; fabrico personalizado de edifícios pré-fa-

bricados e respectivas peças e acessórios; informações 

relacionadas com o fabrico e montagem personalizada 

de veículos; serviços de montagem e fabrico persona-
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lizado, nomeadamente construção de automóveis de 

corrida de passageiros e respectivas partes ou motores, 

automóveis de passageiros ou interiores de automóveis 

de corrida e acessórios para automóveis de passageiros 

ou de corrida; fabrico personalizado de barcos, iates e 

embarcações marítimas motorizadas; personalização 

de veículos terrestres motorizados e de respectivas 

peças estruturais; fabrico personalizado de esculturas, 

estatuetas (statuettes), estátuas (statues), estatuetas 

(figurines), obras de arte; prestação de informações, 

aconselhamento, serviços de consultoria relacionados 

com todos os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187225

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de design; design de interiores; 

estilismo [design industrial]; design industrial; serviços 

de decoração de interiores; serviços de arquitectura; 

serviços de investigação arquitectónica, consultoria, 

consulta, planeamento, gestão técnica de projectos; 

serviços de engenharia; serviços de design de ilumi-

nação paisagística; serviços de planeamento urbano; 

preparação de relatórios arquitectónicos e planos ar-

quitectónicos; serviços de design técnico relacionados 

com edifícios, maquinaria, veículos; serviços de con-

cepção para a prevenção de inundações; serviços de 

controlo de qualidade relativo a edifícios, materiais de 

construção, maquinaria, veículos; serviço de monito-

rização de estruturas de edifícios; serviços de análise 

de ambientes de edifícios; planeamento para cidades; 

concepção e planeamento urbano; servicos de imagio-

logia digital; serviços de testes de segurança; serviços 

de concepção para instalações comerciais, comerciais, 

industriais, residenciais ou retalhistas; serviços de 

concepção de exteriores; serviços de concepção de 

produtos e embalagens; design de mobiliário; design 

de mobiliário e decoração de interiores; serviços de 

desenvolvimento de aplicações e software; serviços de 

design de protótipos e serviços de design de suas im-

plantações; serviços de consultoria relacionados com o 

design de interiores de instalações comerciais, comer-

ciais, industriais ou comerciais; consultoria em design 

relacionada com a selecção de mobiliário e decoração; 

serviços de planeamento de design, estilismo (design 

industrial) e planeamento arquitetónico relacionado 

com carpintaria e de peças e acessórios utilizados na 

construção de instalações comerciais, edifícios comer-

ciais, instalações industriais ou para retalho ou para 

stands de exposição; design de marcas, consultoria e 

aconselhamento sobre design de marcas e serviços de 

fornecimento de informação sobre design relacionado 

com marcas, identidade de marcas e desenvolvimento 

de marcas; serviço de design de barcos e embarcações 

de mar; concepção e design de produtos electrónicos; 

concepção de sistemas de entretenimento doméstico, 

salas de entretenimento doméstico, sistemas áudio, 

sistemas de vídeo, sistemas informáticos, armazena-

mento doméstico; concepção de veículos terrestres; 

concepção de iates, barcos e embarcações; concepção 

de peças para veículos terrestres; concepção de veícu-

los e peças, acessórios e componentes para veículos; 

serviços de ensaios a veículos; serviços de tecnologia 

de segurança relativos a veículos terrestres; desenvol-

vimento de produtos para a construção de veículos e 

para a construção de carroçarias de veículos; serviços 

de desenvolvimento de veículos; concepção automóvel; 

serviços de consultoria relativos à engenharia de con-

cepção; consultoria em engenharia; concepção gráfica; 

concepção arquitectónica; design de embalagens; de-

sign de arte comercial; design de software informático; 

design de decoração interior; design de componentes 

mecânicos e micromecânicos; design e desenvolvimen-

to de software de jogos de computador; design e desen-

volvimento de software de realidade virtual, software 

de simulador, software de inteligência artificial; design 

e testes para o desenvolvimento de novos produtos; 

serviços de design de mobiliário para os interiores dos 

automóveis; serviços de design da disposição de espa-

ços para salas; serviços de concepção de mobiliário; 

concepção de hotéis; serviços de concepção de casas; 

serviços de investigação e exploração (para serviços 

de concepção); serviços de levantamentos geológicos; 

serviços de investigação química; serviços de investi-

gação biológica; serviços de informação meteorológi-

ca; serviços de teste para certificação da qualidade e 

cumprimento de normativas e serviços de teste, aná-
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lise e avaliação dos produtos e serviços de terceiros 

para certificação; serviços de concepção de locais de 

competição, recintos desportivos, pistas de corrida; 

serviços de consultoria (na área de projecto) e concep-

ção de construção; serviços de concepção de vestuá-

rios; serviços de programação informática; serviços de 

autenticação de obras de arte; software como serviço 

e plataforma como serviço; fornecimento de software 

online não descarregável; serviços de fornecimento de 

informação, consultoria e serviços de consultoria rela-

cionados com os referidos serviços.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82787

[210]  N.º : N/187226

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, de topografia, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, 

de controlo (supervisão), de salvamento e de ensino; 

aparelhos e instrumentos para condução, comutação, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo de 

electricidade; computadores, telemóveis, computado-

res tablets; aparelhos para gravação, transmissão ou 

reprodução de som ou imagem; suportes magnéticos 

de dados, discos de gravação; medidores de gasolina; 

capacetes de segurança; telemóveis, computadores de 

mão, tabletes, computadores portáteis e caixas e capas 

de computadores; vestuário, chapelaria e calçado para 

protecção contra acidentes, irradiação ou incêndio; 

condutores eléctricos; transformadores eléctricos; 

adaptadores eléctricos para tomadas de isqueiros de 

automóveis; lanternas de sinalização e triângulos de 

aviso de avaria de veículos; componentes de instalação 

aérea telefónica; intercomunicadores; aparelhos para 

medir a velocidade de veículos, indicadores de nível de 

combustíveis, manómetros, luzes de aviso para painéis 

de bordo, painéis de informação sobre trânsito, não 

metálicos [sinais luminosos]; unidades de verificação 

de sistemas hidráulicos, aparelhos de controlo remoto 

para instalações de ar condicionado, aparelhos electró-

nicos para sistemas de controle electrónico de moto-

res, controladores eletrónicos de velocidade; aparelhos 

de alerta antirroubo; medidores de distância; compu-

tadores para utilização em veículos ou aparelhos para 

locomoção por ar ou água; câmaras fotográficas fixas, 

câmaras de vídeo, aparelhos fotográficos, aparelhos 

de gravação vídeo; câmaras de segurança e vigilância; 

software de aplicação descarregável; publicações digi-

tais descarregáveis; software informático descarregá-

vel, programas informáticos descarregáveis, software 

informático de aplicação descarregável para utilização 

com ou em relação a veículos, manutenção de veículos, 

função do veículo, controlo de veículos, operação de 

veículos, diagnóstico de avarias de veículos, reparação 

de veículos, monitorização de veículos, segurança e 

monitorização de velocidade de veículos, localização 

de veículos, segurança de veículos, histórico de veícu-

los, comunicações com comerciantes de veículos, co-

municações com fabricantes de veículos, comunicações 

com reparadores de veículos, comunicações dentro de 

uma rede de utilizadores com veículos como um inte-

resse comum; óculos de protecção, óculos de sol; ócu-

los para protecção, óculos de segurança, óculos pro-

tectores, capacete para segurança, capacetes (aparelho 

de protecção); relógios inteligentes; software informá-

tico de inteligência artificial e programas informáti-

cos para veículos; software e programas informáticos 

para veículos autónomos; vestuário de protecção para 

prevenção de ferimentos, vestuário de protecção para 

protecção contra acidentes ou ferimentos, vestuário de 

couro para protecção contra acidentes ou ferimentos, 

vestuário de segurança de alta visibilidade; fachos de 

emergência, luzes de aviso, transmissores nesta classe; 

aparelhos e instrumentos para salvar vidas e ensinar 

nesta classe; aparelhos e instrumentos para condução, 

comutação, transformação, acumulação, regulação ou 

controlo de electricidade; estações de carregamento, 

postos e portos de carregamento; equipamento de car-

regamento de baterias; cabos e cabos de carregamento; 

dispositivos de carregamento de baterias para veículos 

automóveis; painéis solares, módulos, baterias, células, 

carregadores de baterias; equipamento áudio, vídeo 

e audiovisual para veículos, sendo altifalantes, grava-

dores de vídeo, câmaras de bordo, estéreos; auscul-

tadores para recepção e transmissão de sinais de voz 

e som; auscultadores; auriculares; microfones; ecrãs 

para veículos; câmaras para veículos; velocímetros e 
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indicadores de velocidade para veículos; aparelhos e 

equipamentos de geolocalização para veículos; apare-

lhos e equipamentos de navegação para veículos; luzes 

de aviso, alertas de avaria de veículos e lâmpadas; 

aparelhos de comunicação para veículos; chaves e fe-

chaduras electrónicas para veículos; cartões de chave 

electrónicos; cartões magnéticos e informatizados 

contendo informações pessoais, informações digitais; 

computadores de bordo para veículos; visores de cabe-

ça digitais e informatizados para veículos; dispositivos 

de exibição digitais e informatizados incorporados em 

pára-brisas (windshields e windscreens); controlado-

res eltrónicos de velocidade e sistemas de assistência 

ao condutor para veículos motorizados; aparelhos de 

controlo remoto para arranque e funcionamento de 

veículos; aparelhos e equipamento de detecção de ob-

jectos e obstáculos para veículos; medidores de nível 

de combustível, água, petróleo, fontes de energia para 

veículos; dispositivos de aviso anti-roubo; capas e cai-

xas para telemóveis, computadores, computadores de 

mão, smartphones; comandos à distância; comandos 

à distância para automóveis; software informático 

descarregável sendo controladores à distância para 

veículos; gravadores de dados de automóveis; câmaras 

de ângulo morto; aparelhos de extinção de incêndios 

para automóveis; fatos de corrida à prova de fogo para 

fins de segurança; sistemas electrónicos integrados 

antiobstáculos e anticolisão destinados a automóveis; 

software informático de inteligência artificial para 

condução, navegação de automóveis; software infor-

mático para automóveis sem condutor; simuladores, 

simuladores de treino desportivo, simuladores de con-

dução, simuladores de treino de condução; software 

informático descarregável sendo simuladores, simula-

dores de treino desportivo, simuladores de condução, 

simuladores de treino de condução; sacos em couro 

para tripés para câmaras fotográficas; vestuário de 

protecção para corridas motorizadas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187231

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário (furniture); revestimentos 

de mobil iário; mobil iário infanti l; mobil iário do-

méstico (domestic furniture); mobiliário doméstico 

(household furniture); mobiliário de casa de banho; 

mobiliário de exposição; mobiliário de escritório; mo-

biliário de cozinha; mobiliário (furnishings); tecidos 

para decoração de interiores; porta-livros, suportes 

para livros, descansos para os pés, estantes para livros, 

expositores, expositores [móveis], expositores portáteis 

para afixar publicidade, estacas, não metálicas, para 

plantas; estantes; caixas de livros; caixas de madeira 

e plástico; arcas; armários; bengaleiros (coat racks); 

bengaleiros (coat stands); cabides; ganchos para casa-

cos; mesas de café; mesas; secretárias; secretárias de 

computador, móveis, trays de teclado, suportes (stands) 

para mobiliário, mesas, secretárias para computado-

res; mesas de consola; cómodas; escadas e degraus 

móveis, não metálicos; mesas de trabalho; superfícies 

(mesas) de trabalho; caixas de brinquedos e arcas; mó-

veis de armazenamento; suportes (móveis); armários 

de segurança; casas de animais de estimação; mesi-

nhas de cabeceira; arcas de medicamentos; suportes 

para bagagem (mobiliário) e cacifos para bagagem; 

cadeiras; bancos (stools); bancos de bar (barstools); 

sofás; credenzas; balcões e bancadas; divãs; armários 

de arquivo; futons; divisórias de mobiliário; mobiliá-

rio de jardim; varões para vestuário; espelhos; vitri-

nas; armários; persianas (blinds); persianas (window 

blinds); persianas interiores; acessórios para cortinas 

e persianas interiores; cortinas decorativas; persia-

nas de janela; camas; colchões; almofadas (pillows); 

almofadas (cushions); tapetes [esteiras] para mudar 

fraldas a bebés, mesas, plataformas; berços; andadores 

(mobiliário) para bebés; unidades de exposição mon-

tadas, monstruários e balcões de exposição montados 

[mobiliário]; armários (cabinets); armários (display ca-

binets); vitrinas (displays); vitrinas (signage); armários 

de exposição; expositores, suportes e sinalização para 

mercadoria, montras, publicitários, venda de produ-

tos, expositores para pontos de venda, letreiros para 

anúncios publicitários, todos não de metal; acessórios 

para portas, portões e janelas, não de metal; molduras; 

válvulas não metálicas; cestos não metálicos; caixas 

não metálicas; recipientes não metálicos para arma-
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zenamento e transporte; quadros informativos [le-

treiros] de cortiça; estátuas, estatuetas, obras de arte 

e ornamentos e decorações de madeira, cera, gesso, 

plástico; emblemas, não de metal, para veículos; obras 

de arte feitas de âmbar, gesso, cera, madeira, bambu, 

cortiça, casca de noz, plástico; esculturas de plástico, 

gesso, cera, madeira, osso, marfim; chapas de matrícu-

la de fantasia e placas de matrícula para veículos (não 

metálicos); puxadores para mobília, não metálicos; 

puxadores para estores em materiais não metálicos; 

maçanetas de gavetas, não metálicas; maçanetas para 

janelas, não metálicas; maçanetas de portas, não me-

tálicas; maçanetas para armários, não metálicas; rodí-

zios; batentes de fricção, não metálicos, para portas; 

brasões não metálicos; placas de identificação, não de 

metal; dobradiças, não de metal; fechaduras, excepto 

eléctricas, não de metal; fechos de fechadura, não de 

metal; calhas de vestuário e cortinas de cortinados; 

terminais (finials) sendo peças de mobiliário; estantes 

para revistas; suportes de flores (mobiliário); cestos em 

vime; urnas em vime; cadeiras em vime; cadeiras de 

praia em vime com cobertura; divãs em vime; arte de 

parede 3D de madeira; decorações de parede adesivas 

feitas de madeira, cera; estátuas, figuras, obras de arte, 

ornamentos e decorações de madeira, cera, gesso ou 

plástico, cortiça, casca de noz, bambu, palha, âmbar; 

modelos de veículos e carros [ornamentos] fabricados 

com resina sintética; molduras para quadros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187233

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos (toys), jogos e brinquedos 

(playthings); artigos de ginástica e desporto não inclu-

ídos noutras classes; decorações para árvores de Na-

tal; brinquedos (veículos), brinquedos sendo veículos 

terrestes, aquáticos ou aéreos; modelos (brinquedos); 

pranchas de surf; sacos de esqui; jogos electrónicos; 

brinquedos controlados à distância sob a forma de 

veículos terrestres, ferroviários, aéreos e aquáticos; 

equipamento desportivo não abrangido noutras classes 

(incluindo luvas utilizadas para jogos e desportos); 

cordas de saltar, bolas de ginásio, bolas medicinais, 

bolas suíças, bolas de força, tapetes de exercício (equi-

pamento desportivo e para exercício físico), anéis 

para fortelecer a força de preensão das mãos, suportes 

para flexões, pegas de mão (equipamento desportivo) 

para flexão de braço, barras de sentar (equipamento 

desportivo e para exercício físico), barras de enrolar 

(equipamento desportivo e para exercício físico), to-

ners (máquinas) para exercitar as coxas (equipamento 

desportivo e para exercício físico), compactadores 

abdominais (equipamento desportivo e para exercício 

físico), exercitadores abdominais (equipamento des-

portivo e para exercício físico), máquinas de exercícios 

aeróbicos com degraus, cintas adelgaçantes para a prá-

tica de exercício; luvas de boxe (boxing gloves), luvas 

de boxe (boxing mitts), almofadas de treino de pugilis-

mo (sparring pads); sacos de boxe, bolas de boxe; ma-

terial de treino de reflexos de boxe (equipamento des-

portivo e para exercício físico); protecções bucais de 

boxe (equipamento desportivo e para exercício físico); 

halteres de barra (artigos de desporto), halteres para o 

levantamento de pesos (artigos de desporto), placas de 

aderência para levantamento de pesos, barras de exer-

cício (equipamento desportivo e para exercício físico); 

bancos de musculação; apanhadores de pesos (artigos 

de desporto), luvas para levantamento de pesos [artigos 

desportivos], cintos de exercício (equipamento despor-

tivo e para exercício físico), protecções de chão (equi-

pamento desportivo e para exercício físico), braceletes 

para halterofilismo, luvas concebidas especificamente 

para a prática de desportos e exercício; multigyms; 

bandas aeróbicas para pilates; tapetes de ioga; apare-

lhos para exercícios cardiovasculares; trampolins de 

exercício, trampetes de exercício; bancos de exercício; 

máquinas de remo; bicicletas de brincar, bicicletas de 

ginástica (estáticas); máquinas elípticas (equipamento 

desportivo); aros de hula; tapetes rolantes para exercí-

cio físico; equipamento de golfe; tacos de golfe, bolas 

de golfe, sacos de golfe e tês de golfe; coberturas de ca-

beça para tacos de golfe; luvas de golfe; equipamento 

de pesca; varas de pesca, carretilhas, linhas de pesca, 

canas de pesca, anzóis, moscas (artificiais para pesca), 

serpentinas (para pesca), redes (para pesca), clivagens 

(para pesca), colheres (para pesca), iscas artificiais 

(para pesca), equipamento de pesca; esquis, pranchas 
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de neve, pranchas de surf, pranchas de wakeboard, 

bastões de esqui, tobogãs e bastões de esqui; equipa-

mento e artigos desportivos sob a forma de fixações 

para esqui, pranchas de snowboard e para pranchas de 

wakeboard; equipamentos e artigos desportivos sob 

a forma de: fixações para os (dedos dos) pés, fixações 

para pranchas, fixações para bases de equipamento 

desportivo, fixações para discos de equipamento des-

portivo, ferramentas (fixações) para equipamento des-

portivos de montagem, extensões de apoio para os pés, 

fivelas, perneiras, travões desportivos, freios de liga-

ção, interfaces de placas de travões desportivos, indi-

cadores de degraus, limpadores, protectores de rendas, 

lonas, trelas, correias, almofadas de tracção, tapetes, 

cera, panos, fechos, parafusos, anilhas, estantes, es-

tantes de armazenamento e respectivas peças (sendo 

todos equipamentos ou artigos desportivos); barbata-

nas de wakeboard; cabos e cordas de wakeboard e de 

esqui aquático; equipamento e artigos de desporto sob 

a forma de fixações, cabos e fechaduras para afixar 

uma prancha de snowboard; estojos de transporte para 

pranchas de snowboard, sacos moldados para snow-

b oa rd, c apa s mold ad a s pa ra e squ i s, pra nch a s 

de snowboard, pranchas de surf, pranchas de esqui, 

trenós, tobogãs e bastões de esqui; protecções e apoios 

para cotovelos, punhos, joelhos e tornozelos (artigos 

de desporto); equipamento de tiro com arco; arcos, 

setas, estojos de arco, bastões de proa, alças, eslingas 

de arco (artigos de desporto); tacos de polo; jogos elec-

trónicos portáteis; peças e acessórios para os produtos 

acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187236

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de inspecção, reparação, 

restauração, manutenção, recondicionamento, afi-

nação diagnóstico, desmontagem, limpeza, pintura e 

polimento de veículos terrestres, aquáticos e aéreos; 

serviços de inspecção, reparação, restauração, ma-

nutenção, recondicionamento, afinação diagnóstico, 

desmontagem, limpeza, pintura e polimento de peças, 

acessórios para veículos terrestres, aquáticos e aéreos; 

serviços de informação de reparação para veículos 

terrestres, aquáticos e aéreos; serviços de informação 

sobre construção para veículos terrestres, aquáticos 

e aéreos; serviço de reparação de veículos em caso de 

avaria e reparação de automóveis na estrada; serviços 

de inspecção e acondicionamento de veículos antes de 

manutenção ou reparação; serviços de manutenção e 

reparação de veículos automóveis; serviços de limpeza 

de veículos; serviços de lubrificação de veículos; servi-

ços de polimento de veículos; serviços de tratamento 

anti-ferrugem para veículos; serviços de estações de 

serviço de veículos (reabastecimento e manutenção); 

serviços de recauchutagem de pneus; serviços de en-

vernizamento (de pneus); serviços de instalação e 

reparação de equipamento de aquecimento; serviços 

de instalação e reparação de aparelhos eléctricos; 

serviços de reparação de relógios e relógios de parede 

e mesa; serviços de manutenção e reparação segura; 

serviços de tratamento contra a ferrugem; serviços 

de reparação armários; serviços de manutenção de 

automóveis; serviços de reparação de automóveis, 

reparação e manutenção de automóveis; serviços de 

limpeza higiénica de veículos; serviço de pintura de 

veículos; serviços de sub-vedação de veículos; serviços 

de reparação de veículos; serviço de limpeza de veícu-

los; serviços de reparação, recauchutagem, vulcaniza-

ção, substituição de pneus; serviços de instalação de 

interiores de automóveis; serviços de conversões de 

veículos (motores); serviços de afinação de motores; 

serviços de recondicionamento de motores de veícu-

los; serviços de conversões de motores para mudar ou 

modificar a fonte de energia; serviços de manutenção 

e reparação de veículos motorizados para transporte 

de passageiros; serviços de construção de automóveis 

de corrida de passageiros personalizados e respecti-

vas peças ou motores, automóveis de passageiros ou 

interiores de automóveis de corrida e acessórios para 

automóveis de passageiros ou de corrida; serviços de 

carpintaria [reparação de madeira]; reconstrução de 

motores e de partes estruturais de veículos terrestres 

existentes; serviços de pintura personalizados; servi-

ços de instalação e construção de imóveis comerciais, 

residenciais, de apartamentos e hotéis; serviços de 

construção (building), construção (construction) e 
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renovação de projectos de obras civis; serviços de 

construção, nomeadamente, construção e instalação 

de serviços de equipamento utilitário para proprieda-

des residenciais e comerciais; serviços de projectos de 

obras civis, construção de instalações e locais de entre-

tenimento; serviços de construção de áreas de recreio 

em residências; serviços de construção de garagens e 

armazenamento de veículos; serviços de manutenção, 

limpeza e reparação de edifícios e seu seus conteúdos; 

serviços de estofamento; serviços de montagem (ins-

talação) de acessórios para veículos; serviços de mon-

tagem (instalação) de peças para veículos; serviços de 

reparação, manutenção e reabastecimento de veículos; 

serviços de construção de veículos em forma de kits; 

serviços de montagem de painéis para veículos; servi-

ços de construção de edifícios; serviços de reparação; 

serviços de instalação; serviços de construção, repara-

ção e manutenção de veículos terrestres, aquáticos e 

aéreos, motores e peças e acessórios para os referidos 

bens; serviços de carregamento de baterias para veí-

culos; serviço de carregamento e recarga de veículos 

eléctricos; serviços de limpeza e lavagem de veículos; 

serviços de estações de serviço para a manutenção e 

reparação de veículos; serviços de garagem para a ma-

nutenção e reparação de veículos; serviços de garagem 

para a reparação de automóveis; prestação de serviços 

de consultoria, informação e aconselhamento em rela-

ção a todos os referidos veículos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187237

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de fabrico personalizado e 

montagem de automóveis, veículos utilitários despor-

tivos, veículos terrrestres, camiões, barcos, veículos 

aéreos e peças, partes e acessórios para os produtos 

acima mencionados; serviços de personalização de 

automóveis, veículos utilitários desportivos, veículos, 

camiões, barcos, veículos aéreos e peças, acessórios e 

acessórios para os produtos acima mencionados; fabri-

co personalizada e serviços de montagem de estações 

de carregamento de veículos eléctricos, recarregadores 

(baterias) de veículos, estações de recarga e de portas 

de carregamento de veículos eléctricos; construção e 

personalização por encomenda e medida de mobili-

ário, aparelhos domésticos, aparelhos domésticos de 

aquecimento e arrefecimento, aparelhos e instalações 

de iluminação, armários de cozinha, instalações de 

armazenamento de cozinha e superfícies de trabalho, 

instalações de armazenamento de casa de banho, 

superfícies de casa de banho; serviços de confecção 

personalizada de tecidos para decoração de interiores, 

personalização e montagem de mobiliário domésti-

co e decoração de interiores; fabrico por medida de 

garagens e casas de banho para veículos; fabrico per-

sonalizado de tecidos para decoração de interiores, 

persianas, mobiliário, toldos, estofos de mobiliário; 

montagem à medida e personalizada de peças de refor-

ço estrutural, vedantes, adesivos e compostos quími-

cos para utilização em aplicações aeroespaciais e em 

veículos de transporte para aumentar a rigidez estru-

tural, vedação contra humidade, e amortecimento de 

ruído e vibrações; serviços de tratamento de madeira 

e carpintaria; serviços personalizados de trabalho em 

madeira; serviços personalizado de aplainamento e 

serração de madeira; serviço personalizado de lamina-

gem de plástico, madeira e seus substitutos; serviços de 

carpintaria (fabrico personalizado); serviços de cons-

trução personalizada de transportes aéreos, terrestres 

e/ou aquáticos; serviços de construção personalizada 

de automóveis, seus acessórios e respectivas peças e 

acessórios; fabrico personalizado de edifícios pré-fa-

bricados e respectivas peças e acessórios; informações 

relacionadas com o fabrico e montagem personalizada 

de veículos; serviços de montagem e fabrico persona-

lizado, nomeadamente construção de automóveis de 

corrida de passageiros e respectivas partes ou motores, 

automóveis de passageiros ou interiores de automóveis 

de corrida e acessórios para automóveis de passageiros 

ou de corrida; fabrico personalizado de barcos, iates e 

embarcações marítimas motorizadas; personalização 

de veículos terrestres motorizados e de respectivas 

peças estruturais; fabrico personalizado de esculturas, 

estatuetas (statuettes), estátuas (statues), estatuetas 

(figurines), obras de arte; prestação de informações, 

aconselhamento, serviços de consultoria relacionados 

com todos os serviços acima mencionados.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187239

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

[730]  Requerente : Aston Martin Lagonda Limited

  Endereço : Banbury Road, Gaydon, Warwick 

CV35, 0DB, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de design; design de interiores; 

estilismo [design industrial]; design industrial; serviços 

de decoração de interiores; serviços de arquitectura; 

serviços de investigação arquitectónica, consultoria, 

consulta, planeamento, gestão técnica de projectos; 

serviços de engenharia; serviços de design de ilumi-

nação paisagística; serviços de planeamento urbano; 

preparação de relatórios arquitectónicos e planos ar-

quitectónicos; serviços de design técnico relacionados 

com edifícios, maquinaria, veículos; serviços de con-

cepção para a prevenção de inundações; serviços de 

controlo de qualidade relativo a edifícios, materiais de 

construção, maquinaria, veículos; serviço de monito-

rização de estruturas de edifícios; serviços de análise 

de ambientes de edifícios; planeamento para cidades; 

concepção e planeamento urbano; servicos de imagio-

logia digital; serviços de testes de segurança; serviços 

de concepção para instalações comerciais, comerciais, 

industriais, residenciais ou retalhistas; serviços de 

concepção de exteriores; serviços de concepção de 

produtos e embalagens; design de mobiliário; design 

de mobiliário e decoração de interiores; serviços de 

desenvolvimento de aplicações e software; serviços de 

design de protótipos e serviços de design de suas im-

plantações; serviços de consultoria relacionados com o 

design de interiores de instalações comerciais, comer-

ciais, industriais ou comerciais; consultoria em design 

relacionada com a selecção de mobiliário e decoração; 

serviços de planeamento de design, estilismo (design 

industrial) e planeamento arquitectónico relacionado 

com carpintaria e de peças e acessórios utilizados na 

construção de instalações comerciais, edifícios comer-

ciais, instalações industriais ou para retalho ou para 

stands de exposição; design de marcas, consultoria e 

aconselhamento sobre design de marcas e serviços de 

fornecimento de informação sobre design relacionado 

com marcas, identidade de marcas e desenvolvimento 

de marcas; serviço de design de barcos e embarcações 

de mar; concepção e design de produtos electrónicos; 

concepção de sistemas de entretenimento doméstico, 

salas de entretenimento doméstico, sistemas áudio, 

sistemas de vídeo, sistemas informáticos, armazena-

mento doméstico; concepção de veículos terrestres; 

concepção de iates, barcos e embarcações; concepção 

de peças para veículos terrestres; concepção de veícu-

los e peças, acessórios e componentes para veículos; 

serviços de ensaios a veículos; serviços de tecnologia 

de segurança relativos a veículos terrestres; desenvol-

vimento de produtos para a construção de veículos e 

para a construção de carroçarias de veículos; serviços 

de desenvolvimento de veículos; concepção automóvel; 

serviços de consultoria relativos à engenharia de con-

cepção; consultoria em engenharia; concepção gráfica; 

concepção arquitectónica; design de embalagens; de-

sign de arte comercial; design de software informático; 

design de decoração interior; design de componentes 

mecânicos e micromecânicos; design e desenvolvimen-

to de software de jogos de computador; design e desen-

volvimento de software de realidade virtual, software 

de simulador, software de inteligência artificial; design 

e testes para o desenvolvimento de novos produtos; 

serviços de design de mobiliário para os interiores dos 

automóveis; serviços de design da disposição de espa-

ços para salas; serviços de concepção de mobiliário; 

concepção de hotéis; serviços de concepção de casas; 

serviços de investigação e exploração (para serviços 

de concepção); serviços de levantamentos geológicos; 

serviços de investigação química; serviços de investi-

gação biológica; serviços de informação meteorológi-

ca; serviços de teste para certificação da qualidade e 

cumprimento de normativas e serviços de teste, aná-

lise e avaliação dos produtos e serviços de terceiros 

para certificação; serviços de concepção de locais de 

competição, recintos desportivos, pistas de corrida; 

serviços de consultoria (na área de projecto) e concep-

ção de construção; serviços de concepção de vestuá-

rios; serviços de programação informática; serviços de 

autenticação de obras de arte; software como serviço 

e plataforma como serviço; fornecimento de software 

online não descarregável; serviços de fornecimento de 

informação, consultoria e serviços de consultoria rela-

cionados com os referidos serviços.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/01  Jamaica

N.º 82788

[210]  N.º : N/187933

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

[730]  Requerente : Clear Score Technology Limited

  Endereço : 47 Durham Street, London, SE11 5JA, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; direcção de negócios 

comerciais; administração de negócios comerciais; 

funções administrat ivas; serviços de marketing; 

marketing financeiro; marketing de produtos financei-

ros; serviços de marketing e segmentação de clientes; 

marketing directo; pesquisa ao consumo; serviços de 

informação para empresas; recolha de informação so-

bre negócios comerciais; recolha e sistematização de 

dados sobre negócios comerciais; prestação de consul-

tadoria em negócios comerciais; prestação de informa-

ções comerciais; consultadoria em negócios comerciais 

relacionada com classificação financeira; análise de 

dados; serviços de processamento de dados; gestão de 

processamento de dados; tratamento informatizado 

de dados; verificação informatizada de dados; serviços 

de recuperação de dados; serviços de gestão de bases 

de dados; verificação informatizada de dados; serviços 

de definição de perfis de clientes; serviços de infor-

mações, assessoria e consultadoria relacionados com 

todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/19  Reino Unido

N.º UK00003613244

[210]  N.º : N/187934

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

[730]  Requerente : Clear Score Technology Limited

  Endereço : 47 Durham Street, London, SE11 5JA, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; negócios imobiliários; serviços de agên-

cia de referências de crédito; serviços de avaliação e 

triagem de crédito; serviços de classificação de crédito; 

serviços de relatórios de crédito; preparação de rela-

tórios de classificação de crédito; serviços de crédito à 

reparação; corretagem de crédito; serviços de informa-

ções sobre risco de crédito; serviços de pontuação de 

crédito; serviços de cartão de crédito; serviços de his-

tóricos de crédito do consumidor; serviços de histórico 

de pedidos de crédito anteriores; serviços de informa-

ções de crédito; avaliação da qualidade do crédito de 

empresas e particulares; fornecimento de informações 

no âmbito do processamento de pedidos de crédito, 

análise de riscos, análise de dados financeiros e rela-

cionados, modelização, analítica e análise de riscos; 

fornecimento de informações através da Internet no 

campo do processamento de pedidos de crédito, análi-

se de riscos, análise de dados financeiros e relaciona-

dos, modelização, analítica e análise de riscos; serviços 

de consulta e consultadoria de crédito; consultadoria 

financeira relativa a serviços de crédito; serviços de as-

sessoria relacionados com controle de crédito e débito; 

serviços de gestão de dívida; avaliação financeira do 

crédito da empresa e prestação de informações a esse 

respeito; avaliação financeira do crédito individual e 

prestação de informações a esse respeito; serviços de 

assessoria relacionados com planeamento financeiro; 

consultadoria de crédito ao consumidor; serviços de 

assessoria financeira relativos ao crédito; classificação 

financeira e relatórios de crédito; verificação finan-

ceira; agregação de dados financeiros; agregação de 

dados financeiros de empresas; agregação de dados 

financeiros pessoais; prestação de informações rela-

cionadas com gestão de crédito; serviços de seguros 

relacionados com crédito; serviços de gestão de risco; 

serviços de informações, assessoria e consultadoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/19  Reino Unido

N.º UK00003613244

[210]  N.º : N/187935

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

[730]  Requerente : Clear Score Technology Limited

  Endereço : 47 Durham Street, London, SE11 5JA, 

United Kingdom
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  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de segurança; serviços de con-

trolo de segurança; consultoria no domínio do roubo 

de dados e roubo de identidade; verificação da identi-

dade; serviços de validação de identidade; serviços de 

protecção de identidade, nomeadamente a organização 

de autenticação segura de dados pessoais em relação à 

abertura de contas bancárias e de clientes; localização 

de bens roubados; serviços de protecção contra fraude 

e roubo de identidade; rastreio, monitorização e repor-

te em relação a dados de clientes e relatórios de crédi-

to para protecção contra roubo de dados; serviços de 

protecção contra a fraude, nomeadamente a monitori-

zação da Internet para actividades atípicas em relação 

a contas financeiras; serviços de verificação de identifi-

cação, nomeadamente o fornecimento de autenticação 

de informações de identificação pessoal; monitoriza-

ção da Internet para efeitos de detecção e protecção 

contra roubo de identidade; monitorização da Internet 

com o objectivo de identificar fugas de dados; serviços 

de informações, assessoria e consultadoria relaciona-

dos com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/19  Reino Unido

N.º UK00003613244

[210]  N.º : N/187991

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Pulôveres para senhora; suéteres para 

senhora; calças para senhora; perneiras para senhora; 

pulôveres para jovens; suéteres para jovens; calças 

juvenis; perneiras para jovens; peúgas; máscaras para 

dormir; lenços de cabeça ou pescoço em malha; xales 

de pashmina .

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/596,813

[210]  N.º : N/187992

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Elásticos para o cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/596,813

[210]  N.º : N/188533

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188534

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188535

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188537

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188538

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188540

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

/

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188541

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188542

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas



4732    11   2022  3  16 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188543

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188545

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188546

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188548

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

/

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188549

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188550

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188551

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188553

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Sevices Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/188554

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188556

[220]  Data de pedido : 2021/09/29

[730]  Requerente : SUNCITY GROUP LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, Ilhas 

Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

/

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189418

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4-6B 3 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189421

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4-6B 3 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189473

[220]  Data de pedido : 2021/10/27
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[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas; malas de viagem; baús de via-

gem; sacos para todos os fins; mochilas; sacos despor-

tivos e atléticos; sacos de praia; sacos para livros; sacos 

de estopa; sacos porta-fatos; sacos para compras; sacos 

escolares; sacos de lona para compras; estojos para 

transporte; maletas para documentos; pastas; sacos de 

mão; carteiras; porta-moedas; sacos para artigos de 

higiene, artigos de toilette, cosméticos e batons ven-

didos vazios; sacos cosméticos vendidos vazios; porta-

-cartões de visita; carteiras e estojos para cartões de 

visita; estojos para cartões de crédito; pastas para do-

cumentos; estojos para chaves; correias em couro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  Jamaica

N.º 83235

[210]  N.º : N/189668

[220]  Data de pedido : 2021/11/01

[730]  Requerente : LA MAISON DU CHOCOLAT

  Endereço : 65 avenue de Ségur 75007 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cacau e produtos à base de cacau; cho-

colate e produtos de chocolate, nomeadamente confei-

taria de chocolate, bombons de chocolate, barras de 

chocolate, pastas de chocolate para barrar.

[540]  Marca : 

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

N.º 214763496

[210]  N.º : N/189813

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

[730]  Requerente : Pan Pacific Retail Management 

(Singapore) Pte. Ltd.

  Endereço : 12 marina Boulevard #34-03 Marina 

Bay Financial Centre Tower3 Singapore 018982

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Confeitaria; confeitaria, incluindo 

confeitaria de batata cozida; batata doce [confeitaria], 

café, chá, cacao e sucedâneos do café; arroz, massas 

alimentares e talharim [massas com ovos]; tapioca and 

sagú; farinha e preparações feitas a partir de cereais; 

pão, produtos de pastelaria e confeitaria; chocolate; 

gelados, sorvetes e outros gelados alimentares; açúcar, 

mel e melaço; levedura, fermento em pó; sal, temperos, 

especiarias, ervas aromáticas em conserva [temperos]; 

vinagre, molhos e outros condimentos; gelo (água con-

gelada).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189885

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : Julius August Bruncken

  Endereço : Honinger Weg 180 50969 Koeln Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; fichas de pôker; cartas de jogar; 

equipamento de embaralhamento; jogos de cartas; 

conjunto de caixa de pôquer, ou seja, uma caixa de pô-

quer cheia de cartas de jogar, fichas e tapetes; tapete 

de jogo de mesa; tapetes de poker; mesas de pôquer; 

estojos de pôquer adaptados para carregar equipamen-

tos de pôquer.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189891

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

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Shueisha

  Endereço : 5-10, Hitotsubashi 2-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 101-8050 Japão
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de computador para 

smartphones; software de jogos de computador; pro-

gramas de jogos para telefones móveis; programas de 

jogos para computadores; circuitos electrónicos e CD-

-ROMs gravados com programas para jogos portáteis 

com ecrãs de cristais líquidos; programas de jogos de 

vídeo para consumidores; programas para jogos portá-

teis com ecrãs de cristais líquidos; programas de jogos 

para máquinas de jogos de vídeo de arcada; programas 

de jogos descarregáveis; vídeos e imagens descarregá-

veis; filmes cinematográficos impressos e filmes para 

diapositivos impressos contendo animação; filmes 

cinematográficos impressos com filmes de animação; 

filmes de animação descarregáveis; imagens animadas 

descarregáveis; filmes cinematográficos impressos pré-

-gravados, discos de vídeo e fitas de vídeo contendo 

filmes de acção, animações, desporto, música e comé-

dia; DVDs, fitas de vídeo, discos de vídeo e CD-ROM 

pré-gravados; publicações electrónicas; músicas e sons 

descarregáveis; discos compactos de áudio gravados; 

discos acústicos; telefones móveis e suas peças e aces-

sórios; máquinas e aparelhos electrónicos e respecti-

vas peças; máquinas e aparelhos de telecomunicações 

e respectivas peças e acessórios; assistentes pessoais 

(PDAs).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores vermelhas, laran-

ja, amarelo, branco, azul claro, azul escuro e castanho 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/189892

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

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Shueisha

  Endereço : 5-10, Hitotsubashi 2-chome, Chiyoda-

-ku Tokyo 101-8050 Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de jogos fornecidos através 

de comunicações por smartphones; serviços de jogos 

fornecidos através de comunicações por telemóveis, 

telefones portáteis pessoais ou terminais de computa-

dor; serviços de jogos através de redes de comunica-

ção; fornecimento de instalações para entretenimento; 

organização, planeamento e realização de jogos online 

e outras competições de jogos; fornecimento de ima-

gens, vídeos, música e áudio através de redes de co-

municação; apresentações em salas de cinema ou pro-

dução e distribuição de filmes cinematográficos com 

animação editada; apresentações em salas de cinema 

de animação ou produção e distribuição de filmes de 

animação; informações sobre fornecimento de vídeos 

de animação; fornecimento de imagens e filmes de ani-

mação através da Internet; fornecimento de imagens 

relacionadas com personagens em livros, animações, 

brinquedos e jogos; informações sobre o fornecimento 

de dados electrónicos de jogos e vídeos de animação; 

informações sobre o fornecimento de dados eletróni-

cos de jogos e vídeos de animação; fornecimento de 

vídeos da Internet não descarregáveis; apresentações 

em salas de cinema ou produção e distribuição de fil-

mes cinematográficos; fornecimento de música digital 

a partir da Internet, não descarregável; apresentação 

de espetáculos musicais; apresentação de espectáculos 

ao vivo; encenação e apresentação de peças de teatro; 

fornecimento de publicações electrónicas; serviços de 

bibliotecas de referência de literatura e registos do-

cumentais; organização e produção de programas de 

televisão de animação; produção de séries de televisão 

animadas e de acção ao vivo; produção de programas 

de televisão e programas de animação televisiva re-

lacionados com entretenimento ao vivo; produção de 

vídeo de animação para programas de difusão.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores vermelhas, laran-

ja, amarelo, branco, azul claro, azul escuro e castanho 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/190194

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : The Ddrops Company Inc.

  Endereço : 126 Trowers Road, Woodbridge, On-

tario, L4L 5Z4, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais para a saúde 

e bem-estar geral; vitaminas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/18  Canadá

N.º 2,107,790

[210]  N.º : N/190263

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : FÉDERATION INTERNATIO-

NALE DE BASKETBALL (FIBA)

  Endereço : Route Suisse 5, Case Postale 29, 1295 

Mies

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Competições desportivas; educação 

e treino desportivo; organização de actividades de 

entretenimento e culturais; organização, preparação 

e direcção de jogos de basquetebol; formação em bas-

quetebol; serviços de marcações e reservas de bilhetes 

para eventos desportivos; serviços de entretenimento 

fornecidos durante ou relacionados com eventos des-

portivos; serviços de entretenimento para clientes e 

hóspedes institucionais, serviços de entretenimento 

de teatro e cinema; serviços de parques de diversões 

e parques de campismo (entretenimento); serviços de 

entretenimento durante transmissão e retransmissão 

pública de eventos desportivos; produção e aluguer de 

filmes, filmes de vídeo, programas de rádio e televisão; 

fornecimento de filmes não descarregáveis através de 

serviços de vídeo a pedido (video-on-demand); forne-

cimento de entretenimento musical; fornecimento de 

música online, não descarregável; serviços de entrete-

nimento interactivo; serviços de entretenimento online 

interactivo; fornecimento de jogos de computador em 

linha (entretenimento); exploração de publicações 

electrónicas on-line; oranização de lotarias; serviços 

de apostas; fornecimento de informações sobre des-

porto; publicação de informações sobre resultados e 

desempenho desportivo; calendário de eventos despor-

tivos; serviços de árbitros e outros oficiais para eventos 

desportivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190265

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

 APYRAMIDRA COMPANY LIMITED

  Endereço : 127-131

6 608

 Flat 608, 6/F, Unicom Trading Centre, 127-131 Voeux 

Road Central, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190266

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

 APYRAMIDRA COMPANY LIMITED

  Endereço : 127-131

6 608

 Flat 608, 6/F, Unicom Trading Centre, 127-131 Voeux 

Road Central, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190291

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de reconhecimento de voz; 

software de conversão de voz em texto; aplicações 

de software activadas por voz; software informático 

para telemóvel; software informático de recuperação 

de informações; software informático utilizado para 

processar comandos de voz, e para criar respostas de 

áudio a comandos de voz; software informático para 

ditados; software informático que permitam o uso, 

sem mãos, dos dispositivos electrónicos através do re-

conhecimento de voz; software informático de integra-

ção de veículos pessoais; software de computador para 

o acesso, navegação e pesquisa de base de dados on-li-

ne; software de computador para o redireccionamento 

de mensagens, correio electrónico, e/ou outros dados 

para um ou mais dispositivos electrónicos portáteis de 

um armazenamento de dados em, ou associado a, um 

computador pessoal ou um servidor; software informá-

tico para gravar, organizar, transmitir, manipular, e re-

ver textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo 

e jogos electrónicos relacionados com computadores, 

leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimé-

dia; software informático para distribuir, descarregar, 

transmitir, receber, reproduzir, editar, visualizar, ar-

mazenar e organizar textos, dados, gráficos, imagens, 

áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, publicações 

electrónicas; software informático para a gestão de in-

formações pessoais; software informático para marcar 

consultas, lembretes e eventos em calendários electró-

nicos; software informático para armazenamento, or-

ganização e acesso a números de telefone, endereços, 

e outras informações de contacto pessoal; dispositivos 

electrónicos digitais portáteis para o envio e recepção 

de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros 

dados digitais, para usar como computador portátil, 

assistente pessoal digital, agenda electrónica, bloco de 

notas electrónico; software de computador descarregá-

vel para providenciar recursos aos consumidores para 

pesquisar, localizar, classificar, avaliar e providenciar 

direcções para a compra, consumo e uso de uma vasta 

gama de produtos de consumo, serviços e informações 

sob uma rede global de comunicações nomeadamente, 

software informático para aceder, navegar e pesqui-

sar base de dados online; software informático para o 

posicionamento global e provisão de direcções de via-

gem; software informático para fazer arranjo de via-

gens; software informático para fazer reservas em ho-

téis e restaurantes; software informático para viagens 

e turismo, planeamento de viagens, à navegação, pla-

neamento de itinerários de viagens, informações ge-

ográficas e sobre destinos, transportes e trânsito, ins-

truções sobre a condução e passeios, a elaboração de 

mapas personalizados, informações de mapas de ruas, 

visualizações de mapas electrónicos e informações 

sobre destinos; relógios inteligentes com software de 

assistente pessoal digital; software de computador uti-

lizado para controlar dispositivos autónomos; software 

de domótica e integração de dispositivos domésticos; 

software de computador para uso na comunicação, 

monitorização, configuração, ajuste e controlo de dis-

positivos e sistemas de alarme residencial, segurança e 

vigilância, detectores e monitores de fumo e monóxido 

de carbono, iluminação, interruptores e tomadas eléc-

tricas e electrónicas, dispositivos e sistemas de gestão 

de energia, ar condicionado, dispositivos e sistemas de 

aquecimento e ventilação, e portas, cortinas (curtains), 

cortinas (window shades), persianas (shutters), persia-

nas (blinds), e portas de garagem; software informáti-

co para criar, preparar, distribuir, descarregar, trans-

mitir, receber, reproduzir, editar, extrair, codificar, 

descodificar, visualizar, armazenar e organizar textos, 

dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conte-

údo multimédia; software informático para gravar, 

organizar, transmitir, manipular, e rever textos, dados, 

ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo relacionados com 

computadores, televisões, codificadores / descodifica-

dores de televisão (set-top boxes), leitores de áudio, 

leitores de vídeo, leitores multimédia, telefones e dis-

positivos electrónicos digitais portáteis; dispositivos 

electrónicos digitais de mão para o envio e recepção 

de dados digitais, para utilização como computador 

de mão, assistente digital pessoal, organizador elec-

trónico incorporando software para recuperação de 

informação; aparelho electrónico de reconhecimento 

de voz; dispositivo de informação controlada por voz 

e de assistência pessoal; conectores eléctricos e elec-

trónicos, acopladores, interfaces e adaptadores para 

utilização com computadores, aparelhos de gravação 

e reprodução de som, gravadores e leitores de áudio e 

vídeo, auriculares, auscultadores, telefones, câmaras 

fotográficas, aparelhos e sistemas de ar condicionado, 
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aquecimento e ventilação, dispositivos e sistemas de 

alarme, segurança e vigilância, detectores e monito-

res de fumo e monóxido de carbono, dispositivos e 

sistemas de gestão de energia, iluminação, interrup-

tores e tomadas eléctricas e electrónicas, e controlos 

electrónicos para portas, cortinas (curtains), corti-

nas (window shades), persianas (shutters), persianas 

(blinds) e portas de garagem; aparelhos de controlo 

remoto para computadores, dispositivos e sistemas de 

alarme, segurança e vigilância, detectores e monitores 

de fumo e monóxido de carbono, dispositivos e siste-

mas de gestão de energia, iluminação, interruptores 

e tomadas eléctricas e electrónicas, e portas, janelas, 

cortinas (curtains), cortinas (window shades), persia-

nas (shutters), persianas (blinds) e portas de garagem; 

alarmes residenciais, sensor de alarmes e sistemas de 

monitorização de alarmes; detectores de fumo e mo-

nóxido de carbono; dispositivos e sistemas de termós-

tatos, monitores, controles e controle remoto para ares 

condicionados, aquecimento, e ventilação; fechaduras 

e fechos eléctricos e electrónicos para portas e janelas; 

controles de iluminação; tomadas elétricas; interrupto-

res eléctricos e electrónicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, roxo, rosa, azul e 

verde.

[300]  Prioridade : 2021/06/07  Jamaica

N.º 83466

[210]  N.º : N/190349

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : I.W.S. Nominee Company Limi-

ted

  Endereço : New Wing, Somerset House, The 

Strand, London WC2R 1LA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; promoção de 

vendas para terceiros; serviços de marketing; serviços 

de relações públicas; organização de exposições para 

fins comerciais ou de publicidade; organização de fei-

ras comerciais para fins comerciais ou de publicidade; 

fornecimento de informação comercial e aconselha-

mento a consumidores; organização de espectáculos 

de moda para fins de venda e publicidade; serviços de 

venda a retalho on-line e serviços de vendas a retalho 

de tecidos (fabrics), materiais têxteis, tecidos (woven 

fabric) e matérias têxteis não tecidas, roupa para uso 

doméstico, vestuário, calçado e chapelaria; apresenta-

ção de artigos em meios de comunicação para fins de 

retalho; serviços de gestão comercial; serviços de con-

sultoria comercial; serviços de consultoria comercial 

relacionado com o fornecimento de sistemas de gestão 

da qualidade; serviços de fornecimento de informação 

comercial; serviços de fornecimento de consultoria 

empresarial; serviços de promoção dos interesses dos 

membros de uma associação sendo serviços de gestão 

associativa; fornecimento de apoio comercial ou acon-

selhamento comercial sendo serviços de gestão asso-

ciativa; serviços de compilação de informação comer-

cial; serviços de recolha e análise de dados comerciais/ 

/empresarias; serviço de fornecimento de informação 

(incluindo online) sobre a utilização de têxteis, teci-

dos, fios, material de lã ou produtos acabados conten-

do lã para fins promocionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190438

[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 : 36

[511]  Serviços : Patrocínio e mecenato financeiro; ges-

tão de fundos de mecenato; prestação de assistência 

financeira a organizações sociais ou de caridade; con-

cessão de bolsas de estudo para artistas, educadores, 

investigadores, desportistas (homens), desportistas 

(mulheres) e exploradores.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/24  Su íça

N.º 09976/2021
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[210]  N.º : N/190512

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Unison Colour Limited.

  Endereço : Thorneyburn Old Rectory Tarset 

Northumberland NE48 1NA United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : Tinturas; corantes; metais em folha e 

em pó para pintores, decoradores, impressores e ar-

tistas; pigmentos; tintas para peles [pelaria]; resinas 

naturais em bruto; revestimentos [tintas]; tintas a óleo 

para uso em arte; tintas aquarela para uso em arte.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C29:M12:Y8:K0

C11:M43:Y6:K0 蓟 C31:M49:Y15:K0

C27:M41:Y4:K0 C75:M44:Y8:K0

C80:M67:Y26:K0 C69:M79:Y23:K0

C69:M75:Y66:K31 C77:M67:Y85:K44

C81:M63:Y69:K26 C91:M62:Y70:K28

C 6 3 : M 8 0 : Y 7 5 : K 3 9

C45:M71:Y68:K3 C12:M59:Y68:K0

C25:M50:Y43:K0 C4:M36:Y19:K0

C7:M13:Y30:K0 C34:M8:Y14:K0

C16:M8:Y74:K0 C11:M21:Y76:K0

C16:M10:Y70:K0 C16:M12:Y74:K0

C30:M10:Y70:K0 栀 C34:M38:Y84:K0

C79:M23:Y84:K0 C86:M45:Y100:K7

C74:M58:Y74:K19 C67:M96:Y60:K33

C65:M93:Y52:K15 C29:M84:Y45:K0

C37:M78:Y89:K0 C23:M82:Y73:K0

C19:M81:Y70:K0 C10:M60:Y72:K0

C10:M45:Y72:K0 C12:M22:Y72:K0

[210]  N.º : N/190513

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Unison Colour Limited.

  Endereço : Thorneyburn Old Rectory Tarset 

Northumberland NE48 1NA United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; papel de decalque; papel para 

pintura e caligrafia; papel de pintura; blocos de dese-

nho; pintura, com ou sem moldura; selos [carimbos]; 

broxas [pincéis] para pintores; instrumentos de dese-

nho; cavaletes para a pintura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C29:M12:Y8:K0

C11:M43:Y6:K0 C31:M49:Y15:K0

C27:M41:Y4:K0 C75:M44:Y8:K0

C80:M67:Y26:K0 C69:M79:Y23:K0

C69:M75:Y66:K31 C77:M67:Y85:K44

C81:M63:Y69:K26 C91:M62:Y70:K28

C 6 3 : M 8 0 : Y 7 5 : K 3 9

C45:M71:Y68:K3 C12:M59:Y68:K0

C25:M50:Y43:K0 C4:M36:Y19:K0

C7:M13:Y30:K0 C34:M8:Y14:K0

C16:M8:Y74:K0 C11:M21:Y76:K0

C16:M10:Y70:K0 C16:M12:Y74:K0

C30:M10:Y70:K0 栀 C34:M38:Y84:K0

C79:M23:Y84:K0 C86:M45:Y100:K7

C74:M58:Y74:K19 C67:M96:Y60:K33

C65:M93:Y52:K15 C29:M84:Y45:K0

C37:M78:Y89:K0 C23:M82:Y73:K0

C19:M81:Y70:K0 C10:M60:Y72:K0

C10:M45:Y72:K0 C12:M22:Y72:K0

[210]  N.º : N/190514

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Unison Colour Limited.

  Endereço : Thorneyburn Old Rectory Tarset 

Northumberland NE48 1NA United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; agências de importação e 

exportação; marketing; estudos de mercado; publicida-

de on-line em rede informática.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C29:M12:Y8:K0

C11:M43:Y6:K0 蓟 C31:M49:Y15:K0

C27:M41:Y4:K0 C75:M44:Y8:K0

C80:M67:Y26:K0 C69:M79:Y23:K0

C69:M75:Y66:K31 C77:M67:Y85:K44

C81:M63:Y69:K26 C91:M62:Y70:K28
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C 6 3 : M 8 0 : Y 7 5 : K 3 9

C45:M71:Y68:K3 C12:M59:Y68:K0

C25:M50:Y43:K0 C4:M36:Y19:K0

C7:M13:Y30:K0 C34:M8:Y14:K0

C16:M8:Y74:K0 C11:M21:Y76:K0

C16:M10:Y70:K0 C16:M12:Y74:K0

C30:M10:Y70:K0 栀 C34:M38:Y84:K0

C79:M23:Y84:K0 C86:M45:Y100:K7

C74:M58:Y74:K19 C67:M96:Y60:K33

C65:M93:Y52:K15 C29:M84:Y45:K0

C37:M78:Y89:K0 C23:M82:Y73:K0

C19:M81:Y70:K0 C10:M60:Y72:K0

C10:M45:Y72:K0 C12:M22:Y72:K0

[210]  N.º : N/190530

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços de finanças e seguros relacio-

nados com automóveis e suas peças e acessórios, finan-

ciamento de aluguer e leasing relacionados com auto-

móveis e suas peças e acessórios; mediação de seguros 

relacionada com automóveis e suas peças e acessórios; 

serviços de avaliações financeiras relacionados com 

automóveis e suas peças e acessórios; consultadoria 

financeira relacionada com automóveis e suas peças e 

acessórios; avaliação financeiras dos custos de reparação 

relacionada com automóveis e suas peças e acessórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190533

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços de finanças e seguros relacio-

nados com automóveis e suas peças e acessórios, finan-

ciamento de aluguer e leasing relacionados com auto-

móveis e suas peças e acessórios; mediação de seguros 

relacionada com automóveis e suas peças e acessórios; 

serviços de avaliações financeiras relacionados com 

automóveis e suas peças e acessórios; consultadoria 

financeira relacionada com automóveis e suas peças e 

acessórios; avaliação financeiras dos custos de reparação 

relacionada com automóveis e suas peças e acessórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190595

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : High Schoolers, LLC

  Endereço : 152 West 57th Street, New York, New 

York 10019 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Série de registos de som musicais; série 

de registos de vídeos musicais; gravações de som musi-

cais descarregáveis; gravações de vídeos musicais des-

carregáveis com música e entretenimento; gravações 

audiovisuais com música e entretenimento; gravações 

audiovisuais descarregáveis de música e entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190596

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : High Schoolers, LLC

  Endereço : 152 West 57th Street, New York, New 

York 10019 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, mulher e 

crianças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190597

[220]  Data de pedido : 2021/11/23
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[730]  Requerente : High Schoolers, LLC

  Endereço : 152 West 57th Street, New York, New 

York 10019 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento sob a for-

ma de produção de filmes, programas de televisão, 

gravações de vídeo e gravações de áudio; produção de 

discos e gravações de vídeos musicais para terceiros; 

serviços de entretenimento, especificamente repre-

sentações visuais e de áudio sob a forma de espetácu-

los de televisão, de teatro e outras atuações teatrais; 

entretenimento, nomeadamente concertos de música 

ao vivo; serviços de entretenimento, especificamente, 

fornecimento de um site com apresentações musicais 

não descarregáveis, vídeos musicais, clipes de filmes 

relacionados com isso, fotografias, gravações de vídeo, 

gravações de áudio e outros materiais multimédia com 

música, vídeo, televisão ou filmes e informações pes-

soais sobre um ator, atores ou intérpretes ou grupos 

musicais e respetivos espetáculos ao vivo e gravados; 

serviços de entretenimento, nomeadamente, forneci-

mento de música pré-gravada não descarregável; pro-

dução de gravações originais; produção cinematográ-

fica e musical; gravação e produção de áudio; serviços 

de entretenimento, nomeadamente produção de grava-

ções musicais de áudio e vídeo; serviços de edição de 

música.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190646

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de engenharia de áudio, no-

meadamente mistura, gravação, reprodução, manipu-

lação, e equalização de gravações de som e música; 

serviços de fornecimento de consultoria e informação 

relacionados com a produção de áudio e música; ser-

viços de fornecimento de produção de áudio e música; 

serviços de entretenimento, nomeadamente provisão 

de conteúdos de áudio pré-gravados, informação e 

comentários em áreas de música vivo através de redes 

globais de computadores; serviços de entretenimento, 

nomeadamente gravação, produção, e serviços de pós-

-produção em áreas de música.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/19  Jamaica

N.º 84,114

[210]  N.º : N/190654

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : Fiji Water Company Pte. Ltd.

  Endereço : 11444 West Olympic Blvd., 10th Floor, 

Los Angeles, California, 90064, United States

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Água artesiana engarrafada; água 

potável engarrafada; água engarrafada; água potável 

para beber.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/11  Estados Unidos 

da América N.º 97/120,727

[210]  N.º : N/190671

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Caixas registadoras; caixas electróni-

cos [ATM]; alarmes de incêndio; alarmes contra fugas 

de gás; alarmes contra roubos; aparelhos e instrumen-

tos de laboratório; equipamento fotográfico; máquinas 

e aparelhos cinematográficos; aparelhos e instrumen-

tos ópticos; aparelhos de medição; aparelhos e instru-

mentos geodésicos; aparelhos eléctricos de controlo; 
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baterias eléctr icas; baterias solares; ohmímetros; 

oscilógrafos; galvanómetros; indicadores de perdas 

eléctricas; ondómetros; cabos eléctricos; equipamento 

de telecomunicações; aparelhos de intercomunicação; 

transmissores [telecomunicações]; aparelhos de con-

trolo remoto; conjuntos de radiotelegrafia; conjuntos 

de radiotelefonia; máquinas e aparelhos de radiofarol; 

assistentes pessoais digitais; telefones inteligentes; 

computadores para uso no corpo ( wearable compu-

ters ); monitores de vídeo portáteis; leitores ópticos 

de caracteres; terminais de cartão de crédito; inter-

faces para computadores; teclados de computador; 

monitores [hardware de computador]; terminais para 

computador; etiquetas electrónicas para produtos; 

cartões de circuitos integrados [cartões inteligentes]; 

chips [circuitos integrados]; chaves criptográficas des-

carregáveis para recepção e gasto de cripto-moedas; 

unidades centrais de processamento [processadores]; 

aparelhos de processamento de dados; transístores 

[electrónicos]; computadores portáteis; leitores de có-

digo de barras; díodos eletroluminescentes [LED]; mi-

croprocessadores; ratos [periféricos de computador]; 

cartões de identidade magnéticos; unidades de disco 

amovível [USB flash drives]; leitores [equipamento de 

processamento de dados]; díodos emissores de luz de 

pontos quânticos [QLED]; computadores; programas 

de computador gravados; programas de computador 

descarregáveis; dispositivos periféricos de compu-

tador; digitalizadores (scanners) [equipamento de 

processamento de dados]; impressoras para uso com 

computadores; unidades de disco rígido; semicondu-

tores; circuitos impressos; placas de circuito impresso; 

pastilhas de silício para circuitos integrados (wafers); 

dispositivos de memória de computador; hardware de 

computador; servidores de computador; software de 

computador gravado; monitores [hardware de compu-

tador]; unidades centrais de processamento [processa-

dores]; microprocessadores; aparelhos industriais de 

raios-X; detectores de objectos magnéticos; detectores 

de falhas por ultra-sons; sensores ultra-sónicos; aus-

cultadores de realidade virtual adaptados para uso em 

jogos de vídeo; programas de jogos para máquinas de 

jogos de vídeo de uso doméstico; circuitos electrónicos 

e CD-ROM gravados com programas para jogos portá-

teis com ecrãs de cristais líquidos; circuitos electróni-

cos e CD-ROM gravados com programas de execução 

automáticos para instrumentos musicais electrónicos; 

registos fonográficos; ficheiros de música descarre-

gáveis; fitas de vídeo pré-gravadas; discos compactos 

[áudio-vídeo]; ficheiros de imagens descarregáveis; 

publicações electrónicas descarregáveis; programas de 

jogos para máquinas de jogos de vídeo de salão de jo-

gos; simuladores para condução e controlo de veículos; 

simuladores de treino desportivo; núcleos magnéticos; 

fios de resistência; eléctrodos, excepto eléctrodos de 

soldagem ou eléctrodos para uso médico; robôs huma-

nóides com inteligência artificial; hardware de rede 

privada virtual [VPN]; software operacional de rede 

privada virtual [VPN].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190672

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos de secagem para processa-

mento químico; permutadores de calor para proces-

samento químico; vaporizadores para processamento 

químico; evaporadores para processamento químico; 

destiladores para processamento químico; permutado-

res de calor para processamento químico; instalações 

de secagem de fibras químicas; caldeiras, excepto sen-

do peças de máquinas; aparelhos de ar condicionado 

para uso industrial; humidificadores industriais; puri-

ficadores de ar industriais; desumidificadores indus-

triais; congeladores para uso industrial; máquinas de 

secar roupa; instalações de purificação de água; apa-

relhos e instalações de iluminação; candeeiros eléctri-

cos; ventiladores eléctricos para uso pessoal; tapetes 

aquecidos electricamente; almofadas de aquecimento 

eléctricas, sem ser para uso médico; cobertores eléc-

tricos, sem ser para uso médico; almofadas de aqueci-

mento, eléctricas, sem ser para uso médico; coberturas 

para os pés, aquecidas electricamente; peúgas aqueci-

das electricamente; vestuário aquecido electricamen-

te; aquecedores de imersão; aquecedores eléctricos 

para biberões; aquecedores de chávenas alimentados 
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por USB; aquecedores de mão alimentados por USB; 

secadores de cabelo para uso doméstico; aparelhos 

de purificação de água para uso doméstico; lareiras 

domésticas; pavios adaptados para fogareiros a petró-

leo; aparelhos e instalações de cozinhar para uso co-

mercial; máquinas de secar pratos para uso industrial; 

aparelhos desinfectantes de louça para uso industrial; 

utensílios de cozinha eléctricos; lava-loiças; torneiras; 

válvulas de controle de nível em tanques; torneiras 

para canalização [torneiras]; tanques de tratamento 

de águas residuais; fossas sépticas para uso industrial; 

aquecedores solares de água; aquecedores de água a 

gás; fossas sépticas para uso doméstico; aparelhos para 

banhos; aparelhos de desodorização do ar; aparelhos 

desodorizantes, sem ser para uso pessoal; sanitas com 

autoclismo; casas de banho pré-fabricadas vendidas 

como uma unidade; fornos industriais; reactores nucle-

ares.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190673

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : FUJITSU LIMITED

  Endereço : 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakaha-

ra-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Pastas e outros adesivos para uso em 

papelaria ou para uso doméstico; lacre; regretas para 

tipografia; caracteres de impressão; máquinas para im-

primir endereços; fitas de tinta; agrafadores eléctricos 

para escritórios; máquinas de selar para escritórios; 

máquinas para obliterar selos; instrumentos de dese-

nho; máquinas de escrever; mimeógrafos [duplicado-

res]; duplicadores em relevo; máquinas para franquiar 

[para colar selos ou imprimir a franquia]; duplicadores 

rotativos; trituradores de papel para uso em escritório; 

moldes de marcação; pincéis para decoradores; reci-

pientes de embalagem industriais em papel; sacos [en-

velopes, bolsas] em plástico para embalagem; películas 

de plástico para embalagem de alimentos para uso 

doméstico; sacos para lixo em papel para uso domésti-

co; sacos para lixo em plástico; moldes para a costura; 

giz de alfaiate; estandartes em papel; bandeiras em 

papel; toalhas de mão higiénicas em papel; toalhas de 

papel; guardanapos de mesa em papel; toalhas de mão 

em papel; lenços de bolso em papel; etiquetas de papel 

para bagagem; papel e cartão; artigos de papelaria; 

produtos de impressão; pinturas e obras caligráficas; 

fotografias [impressas]; suportes para fotografias.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/30  Japão

N.º 2021-081565

[210]  N.º : N/190689

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : NIPPON PAINT HOLDINGS 

SG PTE. LTD.

  Endereço : 24 Raffles Place #20-03 Clifford Cen-

tre Singapore 048621

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : Tintas, vernizes, lacas; preservativos 

contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; 

matérias corantes, mordentes; tintas para impressão, 

marcação e gravação; resinas naturais em bruto; me-

tais em folha e em pó para pintores, decoradores, tipó-

grafos e artistas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul e branco.

[300]  Prioridade : 2021/06/14  Singapura

N.º 40202114052Q

[210]  N.º : N/190690

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : NIPPON PAINT HOLDINGS 

SG PTE. LTD.

  Endereço : 24 Raffles Place #20-03 Clifford Cen-

tre Singapore 048621
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  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Trabalhos de pintura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul e branco.

[300]  Prioridade : 2021/06/14  Singapura

N.º 40202114054U

[210]  N.º : N/190691

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : NIPPON PAINT HOLDINGS 

SG PTE. LTD.

  Endereço : 24 Raffles Place #20-03 Clifford Cen-

tre Singapore 048621

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : Tintas, vernizes, lacas; preservativos 

contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; 

matérias corantes, mordentes; tintas para impressão, 

marcação e gravação; resinas naturais em bruto; me-

tais em folha e em pó para pintores, decoradores, tipó-

grafos e artistas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul, vermelho, 

branco, verde, amarelho e cor de laranja.

[300]  Prioridade : 2021/06/14  Singapura

N.º 40202114057V

[210]  N.º : N/190692

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : NIPPON PAINT HOLDINGS 

SG PTE. LTD.

  Endereço : 24 Raffles Place #20-03 Clifford Cen-

tre Singapore 048621

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Trabalhos de pintura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul, vermelho, 

branco, verde, amarelho e cor de laranja.

[300]  Prioridade : 2021/06/14  Singapura

N.º 40202114057U

[210]  N.º : N/190693

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : NIPPON PAINT HOLDINGS 

SG PTE. LTD.

  Endereço : 24 Raffles Place #20-03 Clifford Cen-

tre Singapore 048621

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Trabalhos de pintura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, azul e branco.

[300]  Prioridade : 2021/06/14  Singapura

N.º 40202114052Q

[210]  N.º : N/190762

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Materiais impressos de instrução, edu-

cacionais e de ensino, nomeadamente livros, guias, grá-

ficos, manuais; artigos de papelaria nomeadamente pa-

pel, envelopes, bloco de notas, cartões, cartas, canetas 

e lápis; publicações impressas nomeadamente revistas, 

boletins informativos e jornais; livros e livretes; produ-

tos de cartão, nomeadamente materiais de empacota-

mento feitos de cartão; fotografias impressas; materiais 

de empacotamento feitos de papel ou plástico.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190763

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Embalagens para empacotamento 

feitos de plástico, madeira ou substitutos desses mate-

riais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190764

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Fruta fresca; legumes e vegetais fres-

cos (sem ser Rúcula); sementes para plantação; plantas 

(desenhos técnicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190765

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas, incluindo 

águas minerais e gasosas; bebidas de frutas, incluindo 

bebidas contendo sumo de maçã; sumos de frutas; xa-

ropes, pós e outras preparações para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190766

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Materiais impressos de instrução, edu-

cacionais e de ensino, nomeadamente livros, guias, grá-

ficos, manuais; artigos de papelaria nomeadamente pa-

pel, envelopes, bloco de notas, cartões, cartas, canetas 

e lápis; publicações impressas nomeadamente revistas, 

boletins informativos e jornais; livros e livretes; produ-

tos de cartão, nomeadamente materiais de empacota-

mento feitos de cartão; fotografias impressas; materiais 

de empacotamento feitos de papel ou plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190767

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Embalagens para empacotamento feitos 

de plástico, madeira ou substitutos desses materiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190768

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited
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  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Fruta fresca; legumes e vegetais fres-

cos (sem ser Rúcula); sementes para plantação; plantas 

(desenhos técnicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190769

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas, incluindo 

águas minerais e gasosas; bebidas de frutas, incluindo 

bebidas contendo sumo de maçã; sumos de frutas; xa-

ropes, pós e outras preparações para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190770

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Materiais impressos de instrução, 

educacionais e de ensino, nomeadamente livros, guias, 

gráficos, manuais; publicações impressas nomeada-

mente revistas, boletins informativos e jornais; livros e 

livretes; produtos de cartão, nomeadamente materiais 

de empacotamento feitos de cartão; fotografias im-

pressas; materiais de empacotamento feitos de papel 

ou plástico; todos os acima ditos relacionados com 

produtos alimentícios e bebidas; artigos de papelaria 

nomeadamente papel, envelopes, bloco de notas, car-

tões, cartas, canetas e lápis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190771

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 18 Cooper Street, Havelock North 

4130, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Embalagens para empacotamento 

feitos de plástico, madeira ou substitutos desses mate-

riais; todos os acima ditos para uso em produtos ali-

mentícios e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190772

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Fruta fresca; legumes e vegetais fres-

cos (sem ser Rúcula); sementes para plantação; plantas 

(desenhos técnicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190773

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited
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  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas, incluindo 

águas minerais e gasosas; bebidas de frutas, incluindo 

bebidas contendo sumo de maça; sumos de frutas; xa-

ropes, pós e outras preparações para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190774

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 18 Cooper Street, Havelock North 

4130, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Materiais impressos de instrução, 

educacionais e de ensino, nomeadamente livros, guias, 

gráficos, manuais; publicações impressas nomeada-

mente revistas, boletins informativos e jornais; livros e 

livretes; produtos de cartão, nomeadamente materiais 

de empacotamento feitos de cartão; fotografias im-

pressas; materiais de empacotamento feitos de papel 

ou plástico; todos os acima ditos relacionados com 

produtos alimentícios e bebidas; artigos de papelaria 

nomeadamente papel, envelopes, bloco de notas, car-

tões, cartas, canetas e lápis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190775

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Embalagens para empacotamento 

feitos de plástico, madeira ou substitutos desses mate-

riais; todos os acima ditos para uso em produtos ali-

mentícios e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190776

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Fruta fresca; legumes e vegetais fres-

cos (sem ser Rúcula); sementes para plantação; plantas 

(desenhos técnicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190777

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Rockit Global Limited

  Endereço : 22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas, incluindo 

águas minerais e gasosas; bebidas de frutas, incluindo 

bebidas contendo sumo de maçã; sumos de frutas; xa-

ropes, pós e outras preparações para fazer bebidas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190992

[220]  Data de pedido : 2021/12/01

[730]  Requerente : ILDONG HOLDINGS CO., 

LTD.

  Endereço : 2, Baumoe-ro 27-g i l, Seocho-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191132

[220]  Data de pedido : 2021/12/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

198 B1-3-156

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191133

[220]  Data de pedido : 2021/12/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

198 B1-3-156

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191134

[220]  Data de pedido : 2021/12/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

198 B1-3-156

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

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

[210]  N.º : N/191222

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais contendo 

DHA (Ácido Docosa-Hexaenóico); fibra dietética; 

preparações vitamínicas; suplementos alimentares 

de minerais; óleo de fígado de bacalhau; suplementos 

nutricionais; substâncias dietéticas para uso médico; 

suplementos dietéticos de proteínas; alimentos dieté-

ticos para fins medicinais; bebidas dietéticas para fins 

medicinais.

[540]  Marca : 

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

cor de rosa.

[210]  N.º : N/191223

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chocolate; chá; bebidas à base de 

chá; confeitaria; mel; pastelaria; pizzas; preparações 

de cereais; refeições preparadas à base de massas (noo-

dles); snacks à base de cereais; amido para a alimen-

tação; gelados alimentares; sal de cozinha; vinagre; 

temperos; fermento; essências para alimentos, excepto 

essências etéricas e óleos essenciais; preparações para 

endurecer nata batida.

[540]  Marca : 

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

cor de rosa.

[210]  N.º : N/191224

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas e outras 

bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos (smoothies); 

bebidas e sumos de fruta; xaropes e outras prepara-

ções (não alcoólicas) para fazer bebidas; bebidas ener-

géticas; bebidas isotónicas; sumos vegetais e bebidas 

à base de vegetais; preparações (não alcoólicas) para 

fazer bebidas; pós usados na preparação de sumos de 

fruta; pós para bebidas gasosas (efervescentes).

[540]  Marca : 

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

cor de rosa.

[210]  N.º : N/191234

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais contendo 

DHA (Ácido Docosa-Hexaenóico); fibra dietética; 

preparações vitamínicas; suplementos alimentares 

de minerais; óleo de fígado de bacalhau; suplementos 

nutricionais; substâncias dietéticas para uso médico; 

suplementos dietéticos de proteínas; alimentos dieté-

ticos para fins medicinais; bebidas dietéticas para fins 

medicinais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul escuro e azul claro.
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[210]  N.º : N/191235

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chocolate; chá; bebidas à base de 

chá; confeitaria; mel; pastelaria; pizzas; preparações 

de cereais; refeições preparadas à base de massas (noo-

dles); snacks à base de cereais; amido para a alimen-

tação; gelados alimentares; sal de cozinha; vinagre; 

temperos; fermento; essências para alimentos, excepto 

essências etéricas e óleos essenciais; preparações para 

endurecer nata batida.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/191236

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas e outras 

bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos (smoothies); 

bebidas e sumos de fruta; xaropes e outras prepara-

ções (não alcoólicas) para fazer bebidas; bebidas ener-

géticas; bebidas isotónicas; sumos vegetais e bebidas 

à base de vegetais; preparações (não alcoólicas) para 

fazer bebidas; pós usados na preparação de sumos de 

fruta; pós para bebidas gasosas (efervescentes).

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/191250

[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 : 1

[511]  Produtos : Gases solidificados para uso indus-

trial; terras raras; ácidos; alcalis; óxido de chumbo; 

sais de metais preciosos para uso industrial; ácido 

glutâmico para fins industriais; acetatos [produtos 

químicos]; acetileno; álcool; éteres; fenol para uso in-

dustrial; alcaloides; cetonas; aldeídos; ésteres; proteína 

[matéria-prima]; proteínas para uso em processos de 

fabrico; derivados químicos da celulose; preparações 

de enzimas para uso industrial; enzimas para uso in-

dustrial; agentes tensoativos; água oxigenada para fins 

industriais; água destilada; geles de sílica; elementos 

radioativos para uso científico; produtos químicos 

para abrilhantar matérias têxteis; produtos químicos 

para arejar betão; anticongelante; produtos químicos 

para deslustrar vidros; sais para elementos galvâni-

cos; matérias filtrantes feitas de substâncias minerais; 

preparações de moldagem para a fundição; compostos 

químicos para tratamento da água; detergentes para 

uso em processos de fabricação; químicos para o fa-

brico de tintas; conservantes de borrachas; aditivos 

químicos para lamas de perfuração; fluidos auxiliares 

para adesivos (químicos); preparações para desco-

lamento; carvão animal; sal para conservar, sem ser 

para alimentos; carvão activo; produtos químicos para 

o avivamento das cores para uso industrial; produtos 

químicos industriais; massa de vidraceiro; produtos 

químicos agrícolas, excepto fungicidas, herbicidas, in-

seticidas e pesticidas; preparações químicas para uso 

científico, sem ser para uso médico ou veterinário; re-

agentes químicos, sem ser para uso médico ou veteri-

nário; substâncias químicas para análises em laborató-

rios, sem ser para uso médico ou veterinário; produtos 

químicos para análises em laboratórios, sem ser para 

uso médico ou veterinário; preparações de diagnósti-

co, exceto para fins médicos ou veterinários; prepara-

ções biológicas, sem ser para uso médico ou veteriná-

rio; preparações bacterianas, sem ser para uso médico 

ou veterinário; preparações bacteriológicas, sem ser 

para uso médico ou veterinário; células estaminais, 

não sendo para fins médicos ou veterinários; culturas 

de tecidos biológicos, que não sejam para uso médico 

ou veterinário; produtos químicos para uso fotográfi-

co; matérias plásticas não processadas; plastificantes; 

fertilizantes; preparações ignífugas; preparações para 

têmpera de metais; produtos químicos para soldadura; 
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vitaminas para uso no fabrico de suplementos alimen-

tares; produtos químicos para a impermeabilização de 

couro; matérias adesivas para uso na indústria; pasta 

de papel.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191256

[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 : 29

[511]  Produtos : Carnes; extratos de algas para a ali-

mentação; peixe, não vivo; carne enlatada; pedaços de 

fruta; nozes de bétele tratadas; legumes cozidos; ovos; 

produtos lácteos; óleos para alimentação; geleias co-

mestíveis; frutos oleaginosos preparados; fungos secos 

comestíveis; albumina para a alimentação; tripas para 

fazer enchidos, naturais ou artificiais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191263

[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 : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados de saúde; aconse-

lhamento em farmácia; serviços de terapia; aconselha-

mento médico para indivíduos com deficiências; servi-

ços de clínicas médicas; serviços de assistência médica; 

serviços de aconselhamento em saúde; serviços de 

ensaios genéticos para uso médico; serviços de infor-

mações médicas; serviços de lares de convalescença; 

aconselhamento dietético e nutricional; serviços de sa-

lões de beleza; serviços de saúde animal; jardinagem; 

serviços de oculista; aluguer de instalações sanitárias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679208

[210]  N.º : N/191264

[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 : 1

[511]  Produtos : Gases solidificados para uso indus-

trial; terras raras; ácidos; alcalis; óxido de chumbo; 

sais de metais preciosos para uso industrial; ácido 

glutâmico para fins industriais; acetatos [produtos 

químicos]; acetileno; álcool; éteres; fenol para uso in-

dustrial; alcaloides; cetonas; aldeídos; ésteres; proteína 

[matéria-prima]; proteínas para uso em processos de 

fabrico; derivados químicos da celulose; preparações 

de enzimas para uso industrial; enzimas para uso in-

dustrial; agentes tensoativos; água oxigenada para fins 

industriais; água destilada; geles de sílica; elementos 

radioativos para uso científico; produtos químicos 

para abrilhantar matérias têxteis; produtos químicos 

para arejar betão; anticongelante; produtos químicos 

para deslustrar vidros; sais para elementos galvâni-

cos; matérias filtrantes feitas de substâncias minerais; 

preparações de moldagem para a fundição; compostos 

químicos para tratamento da água; detergentes para 

uso em processos de fabricação; químicos para o fa-

brico de tintas; conservantes de borrachas; aditivos 

químicos para lamas de perfuração; fluidos auxiliares 

para adesivos (químicos); preparações para desco-

lamento; carvão animal; sal para conservar, sem ser 

para alimentos; carvão activo; produtos químicos para 

o avivamento das cores para uso industrial; produtos 

químicos industriais; massa de vidraceiro; produtos 

químicos agrícolas, excepto fungicidas, herbicidas, in-

seticidas e pesticidas; preparações químicas para uso 

científico, sem ser para uso médico ou veterinário; re-

agentes químicos, sem ser para uso médico ou veteri-

nário; substâncias químicas para análises em laborató-

rios, sem ser para uso médico ou veterinário; produtos 
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químicos para análises em laboratórios, sem ser para 

uso médico ou veterinário; preparações de diagnósti-

co, exceto para fins médicos ou veterinários; prepara-

ções biológicas, sem ser para uso médico ou veteriná-

rio; preparações bacterianas, sem ser para uso médico 

ou veterinário; preparações bacteriológicas, sem ser 

para uso médico ou veterinário; células estaminais, 

não sendo para fins médicos ou veterinários; culturas 

de tecidos biológicos, que não sejam para uso médico 

ou veterinário; produtos químicos para uso fotográfi-

co; matérias plásticas não processadas; plastificantes; 

fertilizantes; preparações ignífugas; preparações para 

têmpera de metais; produtos químicos para soldadura; 

vitaminas para uso no fabrico de suplementos alimen-

tares; produtos químicos para a impermeabilização de 

couro; matérias adesivas para uso na indústria; pasta 

de papel.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191270

[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 : 29

[511]  Produtos : Carnes; extratos de algas para a ali-

mentação; peixe, não vivo; carne enlatada; pedaços de 

fruta; nozes de bétele tratadas; legumes cozidos; ovos; 

produtos lácteos; óleos para alimentação; geleias co-

mestíveis; frutos oleaginosos preparados; fungos secos 

comestíveis; albumina para a alimentação; tripas para 

fazer enchidos, naturais ou artificiais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191277

[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 : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados de saúde; aconse-

lhamento em farmácia; serviços de terapia; aconselha-

mento médico para indivíduos com deficiências; servi-

ços de clínicas médicas; serviços de assistência médica; 

serviços de aconselhamento em saúde; serviços de 

ensaios genéticos para uso médico; serviços de infor-

mações médicas; serviços de lares de convalescença; 

aconselhamento dietético e nutricional; serviços de sa-

lões de beleza; serviços de saúde animal; jardinagem; 

serviços de oculista; aluguer de instalações sanitárias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/07  Hong Kong, 

China N.º 305679163

[210]  N.º : N/191303

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais contendo 

DHA (Ácido Docosa-Hexaenóico); fibra dietética; 

preparações vitamínicas; suplementos alimentares 

de minerais; óleo de fígado de bacalhau; suplementos 

nutricionais; substâncias dietéticas para uso médico; 

suplementos dietéticos de proteínas; alimentos dieté-

ticos para fins medicinais; bebidas dietéticas para fins 

medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191304

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chocolate; chá; bebidas à base de 

chá; confeitaria; mel; pastelaria; pizzas; preparações 

de cereais; refeições preparadas à base de massas (noo-

dles); snacks à base de cereais; amido para a alimen-

tação; gelados alimentares; sal de cozinha; vinagre; 

temperos; fermento; essências para alimentos, excepto 

essências etéricas e óleos essenciais; preparações para 

endurecer nata batida.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191305

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas e outras 

bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos (smoothies); 

bebidas e sumos de fruta; xaropes e outras prepara-

ções (não alcoólicas) para fazer bebidas; bebidas ener-

géticas; bebidas isotónicas; sumos vegetais e bebidas 

à base de vegetais; preparações (não alcoólicas) para 

fazer bebidas; pós usados na preparação de sumos de 

fruta; pós para bebidas gasosas (efervescentes).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191306

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais contendo 

DHA (Ácido Docosa-Hexaenóico); fibra dietética; 

preparações vitamínicas; suplementos alimentares 

de minerais; óleo de fígado de bacalhau; suplementos 

nutricionais; substâncias dietéticas para uso médico; 

suplementos dietéticos de proteínas; alimentos dieté-

ticos para fins medicinais; bebidas dietéticas para fins 

medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191307

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chocolate; chá; bebidas à base de 

chá; confeitaria; mel; pastelaria; pizzas; preparações 

de cereais; refeições preparadas à base de massas (noo-

dles); snacks à base de cereais; amido para a alimen-

tação; gelados alimentares; sal de cozinha; vinagre; 

temperos; fermento; essências para alimentos, excepto 

essências etéricas e óleos essenciais; preparações para 

endurecer nata batida.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191308

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Bayer Consumer Care AG

  Endereço : Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas e outras 

bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos (smoothies); 

bebidas e sumos de fruta; xaropes e outras prepara-

ções (não alcoólicas) para fazer bebidas; bebidas ener-

géticas; bebidas isotónicas; sumos vegetais e bebidas 

à base de vegetais; preparações (não alcoólicas) para 

fazer bebidas; pós usados na preparação de sumos de 

fruta; pós para bebidas gasosas (efervescentes).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191315

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para os cuidados do cor-

po (não medicinais); preparações para os cuidados da 

pele (cosméticos); produtos não medicinais para os 

cuidados da pele; produtos de limpeza não medicinais 

para o corpo; produtos cosméticos para os cuidados 

da pele; produtos cosméticos para o rosto; produtos 

não medicinais para os cuidados dos cabelos; produtos 

não medicinais para o cabelo; produtos de banho para 

bebés (não medicinais); produtos líquidos (não medi-

cinais) para limpar as mãos; cremes de protecção para 

as mãos; preparações cosméticas para os cuidados das 

mãos; preparações para limpar as mãos; produtos de 

limpeza para as mãos; cremes para as mãos; cremes 

para o corpo (cosméticos); leites corporais; hidratantes 

corporais; pós para o corpo não medicinais; exfolian-

tes para o corpo; sabonetes para o corpo; produtos de 

limpeza para o rosto; pós cosméticos para o rosto; cre-

mes não medicinais para o rosto; loções para o rosto 

não medicinais; pós cosméticos para o rosto; cremes 

não medicinais para o rosto; preparações de limpe-

za para a pele; preparações de limpeza para o rosto; 

sabonetes líquidos (não medicinais); sabonetes perfu-

mados; sabões; espumas de limpeza da pele; géis de 

espuma para o banho; loções hidratantes para o corpo 

(cosméticos); loções não medicinais para a pele; loções 

perfumadas para o corpo (produtos de toilette não 

medicinais); loções perfumadas (produtos de toilette 

não medicinais); esfoliantes para o cuidado da pele; es-

foliantes para a limpeza da pele; géis de beleza; géis de 

limpeza da pele; géis cosméticos para os olhos; cremes 

não medicinais para os olhos; sprays para o corpo (não 

medicinais); vaporizadores perfumados para o corpo 

(produtos de toucador); soros (preparações cosméti-

cas); máscaras de beleza; máscaras de limpeza faciais; 

máscaras faciais (cosméticas); bálsamos para os lábios 

não medicinais; produtos de limpeza cosméticos para 

a acne; cremes cosméticos para acne; óleos para o 

rosto; tónicos faciais (cosméticos); protectores solares 

(cosméticos); cremes cosméticos para rugas; cremes 

anti-rugas; loções não medicinais para as rugas dos 

olhos; cremes cosméticos para tonificar a pele; cremes 

tonificantes (cosméticos); óleos para o banho não me-

dicinais; óleos sendo produtos de espuma perfumados 

para uso no banho; perfumes; óleos essenciais para 

uso pessoal; óleos de aromaterapia; produtos de toi-

lette para bebés não medicinais; champôs para bebés; 

preparações de banho para bebés (não medicinais); 

leites corporais para bebés; loções para bebés não me-

dicinais; óleos para bebés; óleos de massagem não me-

dicinais; óleos para o corpo para uso cosmético; óleos 

para o corpo (cosméticos); cosméticos; cosméticos para 

uso na pele; cosméticos sob a forma de cremes; brilhos 

para os lábios; amaciadores para o cabelo; champôs 

para o cabelo; potpourri ; tónicos cosméticos para a 

pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191340

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 WELLOUS SDN. BHD.

  Endereço : , , 50470, 

, 2 , Q Sentral, 21 , 21-08 & 

21-09

 Unit 21-08 & 21-09, Level 21, Q Sentral, 2A, Jalan 

Stesen Sentral 2, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur, 

Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 酶

酶 维

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191341

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 WELLOUS SDN. BHD.

  Endereço : , , 50470, 

, 2 , Q Sentral, 21 , 21-08 & 

21-09
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 Unit 21-08 & 21-09, Level 21, Q Sentral, 2A, Jalan 

Stesen Sentral 2, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur, 

Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191389

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Realityo Systems LLC

  Endereço : Corporation Trust Center, 1209 Oran-

ge Street, Wilmington, Delaware 19801, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; dispositivos 

electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar 

acesso à Internet e para o envio, recepção e armaze-

namento de chamadas telefónicas, correio electróni-

co e outros dados digitais; dispositivos electrónicos 

digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à 

internet para enviar, receber e armazenar chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

relógios inteligentes; software de computador; áudio, 

vídeo e conteúdo multimédia pré-gravado descarregá-

vel; dispositivos periféricos para computador, dispo-

sitivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes e óculos inteligentes, 

auriculares, auscultadores, codificadores / descodifica-

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

periféricos de computador portáteis; periféricos de 

computador utilizáveis para uso com computadores, 

dispositivos electrónicos móveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, televisões, codificadores / desco-

dificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de 

vídeo; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição 

montados e fones de ouvido para uso com computa-

dores, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, televisões, e leitores e gravadores de áu-

dio e vídeo; óculos inteligentes; óculos 3D; aparelhos 

e instrumentos ópticos; ecrãs para computadores, dis-

positivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

televisões, e leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

aparelhos de controlo remoto para controlar compu-

tadores, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, dispositivos 

electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizá-

veis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores 

e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e siste-

mas de entretenimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/09  Listens-

taine N.º 2021-467

[210]  N.º : N/191390

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Realityo Systems LLC

  Endereço : Corporat ion Trust Center, 1209 

Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United 

States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador, software informático, peri-

féricos de computador, e jogos de computador e jogos 

de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e 

software de computador; programação de computa-

dores; concepção de base de dados para computador; 

armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

computação nas nuvens; fornecimento de software não 

descarregável on-line; fornecimento de informações de 

hardware ou software de computador on-line; manu-

tenção, reparação e actualização de hardware de com-

putador, software informático, periféricos e aplicações; 

serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução de 

problemas de hardware e software de computador, e 

serviços de apoio informático ao cliente.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/09  Listens-

taine N.º 2021-467

[210]  N.º : N/191607

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, 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/191608

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191609

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191610

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191611

[220]  Data de pedido : 2021/12/15
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[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191612

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191613

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191614

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191615

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191616

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191617

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191618

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191619

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191620

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, 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/191621

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191622

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191623

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191624

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191625

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191626

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191627

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191628

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191629

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191630

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191631

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191632

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191633

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191634

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191635

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191636

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191637

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191638

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191639

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191640

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191641

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191642

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191643

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191644

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191645

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191646

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191647

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191648

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191649

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191650

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191651

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191652

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191653

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191654

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191655

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191656

[220]  Data de pedido : 2021/12/15
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[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191657

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191658

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191659

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191660

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191661

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191662

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191663

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191664

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191665

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191666

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191667

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191668

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191669

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191670

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191671

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : BUNNY GIRL LIMITED

  Endereço : Unit 1003, 10/F Shanghai Ind Invest-

ment Bldg, 48-62 Hennessy Rd Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191672

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191673

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[ ] [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191674

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191675

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191676

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[
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]

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191677

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191678

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191679

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[ ] [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191680

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191681

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191682

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[

]

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191683

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191684

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191685

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[ ] [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191686

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191687

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191688

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[

]

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191689

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191690

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191691

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191692

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191693

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191694

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191695

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED
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  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191696

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191697

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191698

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191699

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191700

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos :  

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191701

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191702

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191703

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191704

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191705

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191706

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191707

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191708

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191709

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191710

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191711

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : PIPING HOT LIMITED

  Endereço : Office 4, 34/F Tower 2 Lippo CTR, 89 

Queensway Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191758

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 KINJIRUSHI KABUSHIKI KAISHA (also trading 

as KINJIRUSHI Co., Ltd.)

  Endereço : 

61

 61, Yahata Hontori 2-Chome, Nakagawa-ku, Nagoya-

-shi, Aichi-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191759

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 KINJIRUSHI KABUSHIKI KAISHA (also trading 

as KINJIRUSHI Co., Ltd.)

  Endereço : 

61

 61, Yahata Hontori 2-Chome, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, 

Aichi-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191792

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : Beats Electronics, LLC

  Endereço : 8600 Hayden Place, Culver City, 

California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Auriculares; auscultadores; auricula-

res (earbuds); altifalantes; colunas alto-falantes; aus-

cultadores com microfone; microfones; cabos de áudio; 

carregadores, cabos para recarga e adaptadores de 

alimentação para uso em auriculares, auscultadores, 

auriculares (earbuds), e colunas alto-falantes; capas 

protectoras para auriculares, auscultadores, auricu-

lares (earbuds), e colunas alto-falantes; capas, malas 

e estojos adaptados ou configurados para leitores de 

áudio, auriculares, auscultadores, earbuds, e colunas 

alto-falantes; acessórios para auriculares, auscultado-

res, auriculares (earbuds), e colunas alto-falantes, no-

meadamente correias, correias para o pescoço, fios e 

faixas; software de computador para controlar e actu-

alizar auriculares, auscultadores, auriculares (earbuds) 

e altifalantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/12  Jamaica

N.º 84040

[210]  N.º : N/191815

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Chun Yang International (HK) 

Company Limited
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  Endereço : DD 106 L ot Nos. 1070SA, 1071, 

1072SB, 1085-1089, 251 Kam Tsin Wai, Kam Tin, Yuen 

Long, NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191931

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : Highland Distillers Limited

  Endereço : 100 Queen Street, Glasgow, G1 3DN, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); 

uísques; licores de whisky; bebidas feitas de ou incluin-

do uísques.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de castanho e branco.

[300]  Prioridade : 2021/08/02  Reino Unido

N.º UK00003676135

[210]  N.º : N/192020

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

dutos nestas matérias ou em plaqué; jóias; artigos de 

joalharia; pedras preciosas; relógios; instrumentos ho-

rológicos; joalharia da moda; pulseiras para relógios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2

[210]  N.º : N/192021

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais; peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-

-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; chicotes; arreios; 

selaria; sacos, malas de mão, sacos de viagem, mochi-

las escolares, sacolas, mochilas, estojos de toucador 

não equipados, porta-moedas, carteiras, pastas para 

documentos, estojos para chaves, estojos para cosméti-

cos, vazios, porta-cartões, estojos de couro, estojos de 

couro com fechos de correr, bolsas para usar à cintura, 

bolsas de trazer à cintura, pastas (artigos de couro), 

conjuntos de viagem (artigos de couro), não incluídos 

em outras classes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2

[210]  N.º : N/192022

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20



4782    11   2022  3  16 

[511]  Produtos : Mobiliário; espelhos; molduras; mol-

duras, almofadas, almofadas decorativas, travessei-

ros, almofadas para assentos, cabides para vestuário, 

porta-revistas, prateleiras para vestuário [mobiliário], 

cestos (não metálicos), móveis e artigos de decoração 

para o lar de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chi-

fre, osso, marfim, barbas de baleia, concha, âmbar, 

pérola, espuma-do-mar e seus sucedâneos, ou em 

matérias plásticas; braçadeiras para cortinas, não em 

matérias têxteis; tampas de garrafas não metálicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2

[210]  N.º : N/192023

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com exceção de pincéis); materiais para fazer escovas; 

vidro em bruto ou semitrabalhado (exceto vidro utili-

zado na construção); vidraria, porcelana e faiança não 

incluídas noutras classes; tampas para panelas; vasos 

para flores; coberturas para vasos de flores, sem ser em 

papel; marmitas; saboneteiras; caixas para sabão; cerâ-

mica em barro; serviços de mesa, exceto facas, garfos e 

colheres; serviços de café; serviços de chá; recipientes 

para beber; cafeteiras; bules; copos; chávenas; latas 

para armazenagem; jarros; decantadores; garrafas 

para bebidas; trens de cozinha; assadeiras; utensílios 

para cozedura no forno; potes; panelas; bases para 

copos, não sendo em papel ou têxteis; baldes (geleiras) 

para garrafas; baldes (geleiras) para vinho; baldes (ge-

leiras) para champanhe; bandejas; cestos para o pão; 

taças para ovos; castiçais; candelabros; distribuidores 

de sabão; pulverizadores de perfume; atomizadores 

de perfume; vasos; abridores de garrafas; saca-rolhas; 

baldes para gelo; saleiros e pimenteiros; moinhos de 

pimenta manuais; argolas para guardanapos; porta-

-guardanapos; descansos para facas; suportes para 

velas luminárias; bases para panelas; luvas para forno; 

travessas; pratos de mesa; taças; saladeiras; caixas / 

recipientes de armazenamento; galheteiros; colheres 

de pau para cozinhar; colheres para regar com molho 

[utensílios de cozinha]; colheres para misturar [utensí-

lios de cozinha]; baldes para champanhe.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2

[210]  N.º : N/192024

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluí-

dos noutras classes; coberturas de cama e mesa; roupa 

de cama; lençóis [têxteis]; lençóis ajustados; edredões; 

coberturas de colchões; lençóis de cama; toalhas de 

banho turcas; toalhas; toalhas de banho; flanelas; to-

alhas de praia; toalhas de rosto; cobertores; colchas; 

roupa de mesa; toalhas de mesa; guardanapos de 

pano; individuais de mesa (têxteis); toalhas de centro 

de mesa em matérias têxteis; individuais de mesa em 

matérias têxteis; roupa de casa; capas de almofadas; 

capas decorativas para almofadas; fronhas; coberturas 

para assentos; coberturas em tecido [não ajustadas] 

para móveis; cobertas de cama; cortinas; reposteiros; 

cortinas em rede; tecidos; lenços de bolso em matérias 

têxteis; colchas almofadadas para camas; tecidos para 

toalhas de mesa; têxteis de cozinha; panos para a lou-

ça; cortinas de duche em matérias têxteis ou folhas de 

plástico; braçadeiras para cortinas em matérias têxteis; 

suportes para cortinas em matérias têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2
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[210]  N.º : N/192025

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

rio exterior para homem, senhora e criança; calça; cal-

ças de ganga; casacos; vestidos; saias; fatos; gravatas; 

roupão de banho; roupa de dormir; aventais para co-

zinhar; roupa interior; roupa interior de senhora; ves-

tuário interior; espartilhos; hosiery ; peúgas; cintos 

(vestuário); suspensórios; lenços de cabeça e pescoço; 

chapéus; xales; luvas (vestuário); perneiras; bandanas; 

fatos de natação; roupas para crianças e bebés; calçado 

de lazer e citadino para homens e senhoras; calçado 

infantil; roupas, calçado e chapelaria para desporto, 

especialmente para corrida, exercício físico, ginás-

tica, ioga, golfe, ténis, squash, badminton, desporto 

aquático, vela, windsurf, canoagem, mergulho, remo, 

esqui alpino, esqui todo o terreno, snowboard, futebol 

americano, basquete, andebol, voleibol, basebol, pati-

nagem em linha, skate em prancha, patinagem sobre 

rodas, hóquei, hóquei no gelo, patinagem no gelo, fute-

bol, ciclismo, desportos equestres; vestuário em malha; 

roupas para atividades ao ar livre nomeadamente para 

caminhada (hiking), caminhadas (trekking), escalada; 

calçado para atividades ao ar livre nomeadamente 

para caminhada (hiking), caminhadas (trekking), e es-

calada.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2

[210]  N.º : N/192026

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Carpetes; tapetes para entrada de por-

tas; esteiras (tapetes); linóleo; outros materiais acol-

choados para revestimento de pavimentos existentes; 

tapeçarias murais (não têxteis); passadeiras; tapetes; 

tapetes de banho; papéis de parede têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2

[210]  N.º : N/192027

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de retalhistas, grossistas, 

serviços retalhistas, grossistas em linha ou serviços 

de encomenda postal por catálogo em relação a ves-

tuário, roupas, acessórios de moda, cintos, calçado, 

chapelaria, cosméticos, produtos de cuidados pesso-

ais, produtos de beleza, perfumaria, óleos essenciais, 

óculos, peças para óculos, armações de óculos, óculos 

de sol, acessórios para óculos e óculos de sol, estojos 

de óculos, couro e imitações de couro e artigos nestas 

matérias, sacos, malas de mão, malas de viagem, ba-

gagem, mochilas, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, 

porta-moedas, carteiras, porta-chaves, estojos para 

cosméticos, estojos de couro, relógios e instrumentos 

horológicos, pulseiras para relógio, joalharia, joalha-

ria da moda, joias, mobiliário e artigos decorativos, 

móveis, espelhos, molduras, molduras para quadros, 

almofadas, almofadas decorativas, travesseiros, supor-

tes para cortinas, braçadeiras para cortinas, tampas de 

garrafa, têxteis e produtos têxteis, cobertores, lençóis, 

lençóis ajustados, toalhas turcas, toalhas, colchas, col-

chas (edredons), roupa de mesa, toalhas de mesa, in-

dividuais de mesa, toalhas de centro de mesa, tecidos 

para toalhas de mesa, guardanapos de pano, têxteis de 

cozinha, panos de louça, têxteis para o lar, cortinas de 

chuveiro em tecido ou folhas plásticas, suportes para 

cortinas, suportes para cortinas de materiais têxteis, 
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cutelaria, talheres para salada, talheres de mesa, gar-

fos, colheres, facas, talheres de prata [facas, garfos e 

colheres], utensílios de cozinha e domésticos, pentes, 

esponjas, escovas (exceto pincéis), vidraria, porcelana, 

grés, utensílios de mesa, carpetes, tapetes para entra-

da, esteiras, tapetes de banho, tapetes, revestimentos 

de pavimentos, papel de parede, papel e cartão, ma-

terial impresso, no campo da moda, beleza, design 

gráfico, artes cênicas, saúde, casa e jardim, design de 

interiores, artes e ofícios, natureza, ecologia, fauna, 

flora, espiritualidade, fotografia, exceto fotografias 

relacionadas com turismo e natureza, material para 

encadernação, fotografias relacionadas à moda, bele-

za, design gráfico, artes cênicas, saúde, casa e jardim, 

design de interiores, artes e ofícios, espiritualidade, 

exceto fotografias relacionadas com o turismo e natu-

reza, artigos de papelaria, artigos de escritório, exceto 

móveis, adesivos para papelaria ou para uso domésti-

co, materiais para artistas, materiais de desenho, pin-

céis, materiais educacionais e de ensino nas áreas da 

moda, beleza, design gráfico, artes cênicas, saúde, casa 

e jardim, design de interiores, artes e ofícios, nature-

za, ecologia, fauna, flora, espiritualidade, fotografia, 

exceto fotografia relacionada com turismo e natureza, 

folhas e sacos de plástico para fins de embalagem e uso 

em embalagem, clichés [algarismos e letras], blocos de 

impressão, fios e linhas para uso têxtil, rendas e borda-

dos, fitas e cordões, botões, ganchos e ilhós, agulhas, 

flores artificiais, artigos decorativos para o cabelo, ca-

belo sintético.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 816.2

[210]  N.º : N/192073

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Água mineral contendo vitaminas; 

sumos de fruta contendo vitaminas; bebidas frescas 

contendo vitaminas; bebidas gaseificadas contendo 

vitaminas; bebidas à base de limão contendo vitami-

nas; sumo de limão fresco (para uso na preparação de 

bebidas) contendo vitaminas; bebidas à base de polpa 

contendo vitaminas; bebidas funcionais contendo vita-

minas; bebidas para desportistas contendo vitaminas; 

bebidas à base de soro de leite contendo vitaminas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192102

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : HWK TRADING COMPANY 

LTD.

  Endereço : Av. do Dr. Francisco Vieira Machado 

303. Ed. Ind. Ocean Centro, Bl. 1, 6-F, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de 

carne; frutas e legumes em conserva, secos e cozina-

dos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos 

laceos; oleos e gorduras comestiveis, todos os produtos 

de Austria.

[540]  Marca : 

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

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192103

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : HWK TRADING COMPANY 

LTD.

  Endereço : Av. do Dr. Francisco Vieira Machado 

303. Ed. Ind. Ocean Centro, Bl. 1, 6-F, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de 

carne; frutas e legumes em conserva, secos e cozina-
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dos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos 

laceos; oleos e gorduras comestiveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul escuro, banco, tal como 

representado na figua.

[210]  N.º : N/192107

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 LIMBOSS PTE. LTD.

  Endereço : 

33 06 038988

 8 Temasek Boulevard #33-06 Suntec Tower Three 

Singapore (038988)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192108

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

 LIMBOSS PTE. LTD.

  Endereço : 

33 06 038988

 8 Temasek Boulevard #33-06 Suntec Tower Three 

Singapore (038988)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192225

[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 : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; ma-

teriais para encadernação; fotografias impressas; arti-

gos de papelaria e artigos para escritório [com exceção 

de móveis]; adesivos para papelaria ou fins domésticos; 

materiais de desenho e materiais para artistas; pincéis; 

material de ensino [com exceção dos aparelhos]; fo-

lhas, películas e sacos em matérias plásticas para em-

brulho e embalagem; caracteres de tipografia, clichés 

de tipografia; manuais impressos em áreas de manu-

tenção e reparação de veículos; canetas; papel; artigos 

de papelaria; autocolantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192233

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25

1-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192235

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 44

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192251

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101-105

10 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192258

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Tod’s S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos curtos e blusões; camisolões 

e macacões ( jumpers ); calças; saias; vestidos; casa-

cos; sobretudos; parcas ( parkas ); camisas; roupa 

interior; fatos de banho; roupões; xailes; cachecóis; 

gravatas e laços; sapatos; tacões e sapatos de salto 

alto; calçado de praia; sapatilhas de ginástica; botas; 

botas de esqui; botinas ou botas de canp curto; sandá-

lias; sandálias de banho; viseiras (chapelaria); casacos 

curtos e blusões de couro; calças de couro; cintos de 

couro; cintos; blusões acolchoados; dólmans ( stu-

ff jackets ); calças de ganga ( jeans ); camisolas 

( sweaters ); vestidos de noite; camisas de manga 

curta com botões; camisolas ( sweat shirts ); camisas 

interiores; camisetas com gola ( polo shirts ); casacos 

desportivos ( blazers ); camisas de desporto; sapatos 

em borracha; galochas; sapatos de golfe; sapatos de 

basquetebol; sapatos de rugby; sapatos de pugilismo; 

sapatos de basebol; calçado de corrida de pista; sapa-

tos de trabalho; sapatos de hóquei em campo; sapa-

tos de andebol; luvas de Inverno; casacos de couro; 

saias de couro; blusas de couro; gabardinas em couro; 

casacos compridos em couro; sobretudos em couro; 

cintas e suspensórios de couro para vestuário; fatos; 

mantos, capas e capotes; capas de chuva; pulôveres; 

camisetas ( T-shirts ); blusas; pijamas tipo baby 

doll ; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie 

( negligées ); robes de noite; vestidos inteiros; vesti-

dos de duas peças; gravatas; fatos de homem; camisas 

formais; corpetes ( body suits ); calções; sapatos de 

atletismo; chinelos e sapatos de quarto; protectores de 

sapatos (não cirúrgicos); sapatos de salto baixo; sapa-

tos em couro; socas e tamancos de madeira; sapatos 

para pesca; sapatos formais; sapatos de alpinismo; sa-

patos de verniz; palmilhas; solas para calçado; gáspeas 

de calçado; saltos e tacões para sapatos e botas; peças 

antiderrapantes para sapatos e botas; biqueiras e pro-

tectores de saltos para calçado; sapatos para chuva; 

sapatos de palha; botas para a neve; chuteiras e botas 

de futebol; botas de atilhos; sapatos ou sandálias de 

esparto ou alpercatas; luvas; luvas de couro; mitenes; 

chapéus e bonés; chapéus e bonés em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192260

[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 : 30

[511]  Produtos : Açúcar candy, sobremesas e aperitivos 

(incluídos nesta classe), exceto à base de frutos, à base 

de legumes, à base de feijão ou de frutos secos de cas-

ca rija; pão; sanduíches; pães cozidos no vapor rechea-

dos com carne picada [Chuka-manjuh]; hambúrgueres 

em pãezinhos; pizzas; sanduíches de cachorro-quente; 

tartes de carne [empadas de carne]; cereais processa-

dos; bolinhos chineses recheados; bolinhos chineses 

cozidos no vapor; sushi; bolinhas de massa fritas com 

pedacinhos de polvo [Takoyaki]; refeições pré-emba-

ladas constituídas principalmente por arroz e também 

incluindo carne, peixe ou vegetais; onigiri (bolinhos 
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de arroz); molhos para massas alimentares; temperos 

para arroz.

[540]  Marca : 

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

lho e azul tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192262

[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 : 30

[511]  Produtos : Açúcar candy, sobremesas e aperitivos 

(incluídos nesta classe), exceto à base de frutos, à base 

de legumes, à base de feijão ou de frutos secos de cas-

ca rija; pão; sanduíches; pães cozidos no vapor rechea-

dos com carne picada [Chuka-manjuh]; hambúrgueres 

em pãezinhos; pizzas; sanduíches de cachorro-quente; 

tartes de carne [empadas de carne]; bolinhos chineses 

recheados; bolinhos chineses cozidos no vapor; sushi; 

bolinhas de massa fritas com pedacinhos de polvo 

[Takoyaki]; refeições pré-embaladas constituídas prin-

cipalmente por arroz e também incluindo carne, peixe 

ou vegetais; onigiri (bolinhos de arroz); molhos para 

massas alimentares; temperos para arroz.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192264

[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 : 30

[511]  Produtos : Açúcar candy, sobremesas e aperitivos 

(incluídos nesta classe), exceto à base de frutos, à base 

de legumes, à base de feijão ou de frutos secos de cas-

ca rija; pão; sanduíches; pães cozidos no vapor rechea-

dos com carne picada [Chuka-manjuh]; hambúrgueres 

em pãezinhos; pizzas; sanduíches de cachorro-quente; 

tartes de carne [empadas de carne]; bolinhos chineses 

recheados; bolinhos chineses cozidos no vapor; sushi; 

bolinhas de massa fritas com pedacinhos de polvo 

[Takoyaki]; refeições pré-embaladas constituídas prin-

cipalmente por arroz e também incluindo carne, peixe 

ou vegetais; onigiri (bolinhos de arroz); molhos para 

massas alimentares; temperos para arroz.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192274

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : VTMNTS AG

  Endereço : Binzstraße 44, 8045 Zürich, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

夹

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/29  Su íça

N.º 10225/2021

[210]  N.º : N/192275

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : VTMNTS AG

  Endereço : Binzstraße 44, 8045 Zürich, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 装

T

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/29  Su íça

N.º 10225/2021

[210]  N.º : N/192316

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : KUMA RIGHTS PTE. LTD.

  Endereço : 55 Kim Chuan Drive #07-07 Precise 

Tree Singapore
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  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192332

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : 

 Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.

  Endereço : 1760

 1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192346

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

 S. LONG COMÉRCIO LDA.

  Endereço : 155-165

2 9 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192347

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

 S. LONG COMÉRCIO LDA.

  Endereço : 155-165

2 9 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192348

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : 

 S. LONG COMÉRCIO LDA.

  Endereço : 155-165

2 9 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192367

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes cosméticos; pro-

dutos cosméticos para os cuidados da pele; cotonetes 

para uso cosmético; kits de cosméticos; máscaras de 

beleza; máscaras de gel para os olhos de uso cosméti-

co; óleos para uso cosmético; loções para uso cosméti-

co; leites de limpeza para fins de toilette; preparações 

para fins de toilette; loções para depois de barbear; 

preparações para barbear; preparações para bronze-

ar [cosméticos]; preparações cosméticas de proteção 

solar; desodorizantes para humanos ou para animais; 

dentífricos; sabão; sais de banho, exceto para uso 

medicinal; preparações para o banho, exceto para 

uso medicinal; preparações cosméticas para o banho; 

champôs; amaciadores para o cabelo; loções para os 

cabelos; sprays para o cabelo; decalcomanias decora-

tivas para uso cosmético; tatuagens temporárias para 

o corpo e as unhas para uso cosmético; verniz para 

unhas; bases de verniz para as unhas; fixadores para 

aplicar depois do verniz nas unhas; preparações cos-

méticas para os cuidados das unhas; preparações para 

remoção do verniz das unhas; autocolantes artísticos 

para as unhas; unhas postiças; preparações de ma-

quilhagem; lápis cosméticos; bases de maquilhagem; 

sprays para fixação da maquilhagem; pós de maqui-

lhagem; preparações de maquilhagem para o embele-

zamento da pele; bases cosméticas; corretores [cosmé-

ticos]; rouges cosméticos; bálsamos, exceto para uso 

medicinal; preparações cosméticas para os cuidados 

dos lábios; bálsamos cosméticos para os lábios; deline-

adores de lábios; brilhos para os lábios; batons; estojos 

para batons; sombras para os olhos; delineadores para 

os olhos; lápis cosméticos para os olhos; lápis cosmé-

ticos para pálpebras; lápis cosméticos para as maçãs 

do rosto; preparações cosméticas para as pestanas; 

máscara para as pestanas; pestanas postiças; cosméti-

cos para sobrancelhas; kits cosméticos para as sobran-

celhas; lápis cosméticos para sobrancelhas; máscaras 

para sobrancelhas; pós compactos [cosméticos], preen-

chidos; cartuchos e recargas para preparações cosmé-

ticas e de maquilhagem; preparações para remoção da 

maquilhagem; água micelar; lenços impregnados com 

preparações desmaquilhantes; algodão impregnado 

com preparações desmaquilhantes; preparações des-

maquilhantes para os olhos; preparações de limpeza 

para escovas cosméticas; perfumaria; perfumes; água-

-de-colónia; água-de-toilette; ambientadores perfuma-

dos em forma de bastões; preparações para perfumar 

o ambiente; incenso; saquetas para perfumar roupa de 

casa; graxa para sapatos; conservantes para o couro 

[pomadas]; cremes para couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192404

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : Kia Corporation

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Sensor de distância lateral para auto-

móveis; sensor de segurança lateral para automóveis; 

aparelhos de controlo automático de velocidade de 

veículos; aparelhos de controle de velocidade de veícu-

los; odómetros; sensor de ar para veículos; instalações 

de laser, sem ser para uso médico, para deteção de dis-

tâncias a objetos; aparelhos de gravação digital de con-

dução de automóveis; aparelhos de gravação de vídeo 

para veículos; aparelhos para transmissão de dados 

digitais de som e imagem; dispositivo de navegação 

GPS; sensores para determinar a posição, velocidade, 

aceleração e temperatura; sensores de temperatura e 

ambientais para medir a presença de objetos no am-

biente e a velocidade, trajetória e direção dos objetos; 

pequenos dispositivos de radar a laser; aparelhos de 

visualização de informações LED para automóveis; 

monitores de computador; hardware para transmissão 
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de dados dentro de um veículo e para comunicações 

entre veículos e uma plataforma baseada na nuvem; 

aparelhos de controlo eletrónico para condução autó-

noma de veículos; sensores para automóveis, nomeada-

mente, sensores de distância à frente e atrás; sensores 

eletrónicos para veículos; sensores de estacionamento 

para automóveis; sensores de velocidade para automó-

veis; sensores de movimento para automóveis; sensores 

de colisão para automóveis; sensores de estacionamen-

to e localização para automóveis; sensores para auto-

móveis, nomeadamente, sensores de segurança para 

à frente e atrás; detetores de objetos a laser para uso 

em veículos; tratamento de imagens raster; software 

de computador gravado e descarregável para a condu-

ção autónoma de veículos motorizados; software de 

computador gravado e descarregável para navegação, 

direção, calibração e gestão de veículos autónomos; 

software de computador gravado e descarregável para 

controlar redes de comunicações de veículos; software 

de computador gravado e descarregável para condu-

ção autónoma de veículos motorizados; plataformas 

de software descarregáveis e gravadas para sistemas 

avançados de segurança e assistência ao condutor para 

veículos; hardware de computador para lançamento, 

coordenação, calibração, direção e gestão de frota de 

veículos; software gravado para lançamento, coordena-

ção, calibração, direção e gestão de frotas de veículos; 

software de computador gravado e descarregável para 

sistemas de navegação de veículos; software gravado 

para processamento de dados para controlo de condu-

ção autónoma; aparelhos informáticos para controlo e 

telecomando de veículos; software descarregável para 

controlo e controlo remoto de veículos; equipamento 

de segurança para veículos, nomeadamente, sensores 

de estacionamento; equipamento de segurança para 

veículos, nomeadamente, câmaras; sensores eletróni-

cos para automóveis, nomeadamente, unidades de de-

teção para uso no controlo do acionamento e operação 

de aparelhos e equipamentos de segurança automoti-

vos; sensores eletrónicos para automóveis, nomeada-

mente, sensores para uso no controlo do acionamento 

e operação de aparelhos e equipamentos de segurança 

automotivos; câmaras retrovisoras para aparelhos ele-

trónicos de assistência ao estacionamento de veículos; 

sensores de proximidade para aparelhos eletrónicos de 

assistência ao estacionamento para veículos; computa-

dores para aparelhos eletrónicos de assistência ao es-

tacionamento para veículos; software de sistemas ope-

rativos de computadores para aparelhos eletrónicos 

de assistência ao estacionamento de veículos; sensores 

de deteção de movimento de ângulo morto; sensores 

de movimento de ângulo morto; sensores de deteção 

de objetos de ângulo morto; câmaras de deteção de 

ângulo morto para expor e eliminar os ângulos mortos 

em ambos os lados do veículo; câmaras retrovisoras 

para aparelhos eletrónicos de assistência ao estaciona-

mento de automóveis; sensores de proximidade para 

aparelhos eletrónicos de assistência ao estacionamento 

de automóveis; computadores para aparelhos eletróni-

cos de assistência ao estacionamento de automóveis; 

software de sistemas operativos de computador para 

aparelhos eletrónicos de assistência ao estacionamento 

de automóveis; aparelhos informáticos para identifica-

ção de locais de estacionamento; software descarregável 

para identificação de localização de estacionamento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/13  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0144175

[210]  N.º : N/192411

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : Why Knot Sdn Bhd.

  Endereço : B-15-01, Atria Damansara, Jalan SS 

22/23, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor, 

Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192415

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  E n d e r e ç o :  89

2209-B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192416

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  E n d e r e ç o :  89

2209-B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192417

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  E n d e r e ç o :  89

2209-B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192436

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : Gemological Institute of America, 

Inc.

  Endereço : 5345 Armada Drive, Carlsbad, California 

92008 (USA)

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia, caixas para jo-

alharia, estojos para joalharia, artigos de bijutaria, 

pérolas, pedras preciosas, réplicas de pedras preciosas, 

estojos para pedras preciosas, acessórios (joalharia), 

contas (joalharia), pendentes, berloques, alfinetes (jo-

alharia), alfinetes de lapela, botões de punho, alfinetes 

de gravata, broches (joalharia), colares, brincos, pul-

seiras, anéis, suportes para anéis em metais preciosos, 

relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192445

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 702

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192453

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 厦
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

踪

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/11  China

N.º 61322611

[210]  N.º : N/192454

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 厦

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/11  China

N.º 61325165

[210]  N.º : N/192455

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 厦

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/11  China

N.º 61324187

[210]  N.º : N/192470

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : Tienda Mercadazo, S.A. de C.V.

  Endereço : Miguel Ángel de Quevedo Número 496 

Interior A, Colonia Barrio de Santa Catarina, Alcaldía 

Coyoacán, C.P. 04010, Ciudad de México, Mexico

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192478

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3-13

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/192543

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de marketing, publicidade e 

de promoção; distribuição de folhetos promocionais; 

serviços de gestão e consultadoria comercial; serviços 

de gestão e consultadoria de lojas de venda a retalho; 

serviços de gestão de vendas; serviços de vendas a re-

talho (on-line), vendas a grosso (on-line), encomendas 

por correio, telefone, internet e outras encomendas 

informatizadas on-line, serviços de vendas (on-line) 

e de distribuição (on-line); serviços de compras elec-

trónicas; serviços de publicidade em lojas e gerais; 

serviços de pesquisa e avaliação de mercado; organiza-

ção, operação e supervisão de planos de fidelidade, de 

bonificação e de incentivo; gestão de lojas de vendas a 

retalho; fornecimento de programas de fidelização de 

clientes, de incentivos e de recompensas; serviços de 

gestão, supervisão e promoção relacionados com pro-

gramas de fidelização, de incentivo e de recompensa 

de clientes; acompanhamento, compilação e gestão de 

informações comerciais relacionados com programas 

de fidelização, de incentivo e de recompensa de clien-

tes; serviços de assessoria, informação e consultoria 

relacionados com os serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul (pantone 072 

e 320), tons de laranja (pantone 151, 489, 489 (50%) e 

150).

[210]  N.º : N/192544

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões de crédito e de 

débito; serviços de cartão de desconto; serviços de 

cartões de despesas; serviços de cartão de valor ar-

mazenado; serviços de processamento de pagamentos 

relativos aos serviços supracitados; serviços de asses-

soria e consultoria relativos aos serviços supracitados; 

emissão de ordens de pagamento de valores relativos a 

bónus e esquemas de fidelidade, esquemas de recom-

pensas de fidelidade, e esquemas de recompensas de 

incentivo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul (pantone 072 

e 320), tons de laranja (pantone 151, 489, 489 (50%) e 

150).

[210]  N.º : N/192545

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de marketing, publicidade e 

de promoção; distribuição de folhetos promocionais; 

serviços de gestão e consultadoria comercial; serviços 

de gestão e consultadoria de lojas de venda a retalho; 

serviços de gestão de vendas; serviços de vendas a re-

talho (on-line), vendas a grosso (on-line), encomendas 

por correio, telefone, internet e outras encomendas 

informatizadas on-line, serviços de vendas (on-line) 

e de distribuição (on-line); serviços de compras elec-

trónicas; serviços de publicidade em lojas e gerais; 

serviços de pesquisa e avaliação de mercado; organiza-

ção, operação e supervisão de planos de fidelidade, de 

bonificação e de incentivo; gestão de lojas de vendas a 

retalho; fornecimento de programas de fidelização de 

clientes, de incentivos e de recompensas; serviços de 



4794    11   2022  3  16 

gestão, supervisão e promoção relacionados com pro-

gramas de fidelização, de incentivo e de recompensa 

de clientes; acompanhamento, compilação e gestão de 

informações comerciais relacionados com programas 

de fidelização, de incentivo e de recompensa de clien-

tes; serviços de assessoria, informação e consultoria 

relacionados com os serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul (pantone 072 

e 320), tons de laranja (pantone 151, 489, 166 e 150), 

amarela (pantone 012).

[210]  N.º : N/192546

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões de crédito e de 

débito; serviços de cartão de desconto; serviços de 

cartões de despesas; serviços de cartão de valor ar-

mazenado; serviços de processamento de pagamentos 

relativos aos serviços supracitados; serviços de asses-

soria e consultoria relativos aos serviços supracitados; 

emissão de ordens de pagamento de valores relativos a 

bónus e esquemas de fidelidade, esquemas de recom-

pensas de fidelidade, e esquemas de recompensas de 

incentivo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul (pantone 072 

e 320), tons de laranja (pantone 151, 489, 166 e 150), 

amarela (pantone 012).

[210]  N.º : N/192547

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de marketing, publicidade e 

de promoção; distribuição de folhetos promocionais; 

serviços de gestão e consultadoria comercial; serviços 

de gestão e consultadoria de lojas de venda a retalho; 

serviços de gestão de vendas; serviços de vendas a re-

talho (on-line), vendas a grosso (on-line), encomendas 

por correio, telefone, internet e outras encomendas 

informatizadas on-line, serviços de vendas (on-line) 

e de distribuição (on-line); serviços de compras elec-

trónicas; serviços de publicidade em lojas e gerais; 

serviços de pesquisa e avaliação de mercado; organiza-

ção, operação e supervisão de planos de fidelidade, de 

bonificação e de incentivo; gestão de lojas de vendas a 

retalho; fornecimento de programas de fidelização de 

clientes, de incentivos e de recompensas; serviços de 

gestão, supervisão e promoção relacionados com pro-

gramas de fidelização, de incentivo e de recompensa 

de clientes; acompanhamento, compilação e gestão de 

informações comerciais relacionados com programas 

de fidelização, de incentivo e de recompensa de clien-

tes; serviços de assessoria, informação e consultoria 

relacionados com os serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192548

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões de crédito e de 

débito; serviços de cartão de desconto; serviços de 

cartões de despesas; serviços de cartão de valor ar-

mazenado; serviços de processamento de pagamentos 

relativos aos serviços supracitados; serviços de asses-
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soria e consultoria relativos aos serviços supracitados; 

emissão de ordens de pagamento de valores relativos a 

bónus e esquemas de fidelidade, esquemas de recom-

pensas de fidelidade, e esquemas de recompensas de 

incentivo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192549

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de marketing, publicidade e 

de promoção; distribuição de folhetos promocionais; 

serviços de gestão e consultadoria comercial; serviços 

de gestão e consultadoria de lojas de venda a retalho; 

serviços de gestão de vendas; serviços de vendas a re-

talho (on-line), vendas a grosso (on-line), encomendas 

por correio, telefone, internet e outras encomendas 

informatizadas on-line, serviços de vendas (on-line) 

e de distribuição (on-line); serviços de compras elec-

trónicas; serviços de publicidade em lojas e gerais; 

serviços de pesquisa e avaliação de mercado; organiza-

ção, operação e supervisão de planos de fidelidade, de 

bonificação e de incentivo; gestão de lojas de vendas a 

retalho; fornecimento de programas de fidelização de 

clientes, de incentivos e de recompensas; serviços de 

gestão, supervisão e promoção relacionados com pro-

gramas de fidelização, de incentivo e de recompensa 

de clientes; acompanhamento, compilação e gestão de 

informações comerciais relacionados com programas 

de fidelização, de incentivo e de recompensa de clien-

tes; serviços de assessoria, informação e consultoria 

relacionados com os serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192550

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões de crédito e de 

débito; serviços de cartão de desconto; serviços de 

cartões de despesas; serviços de cartão de valor ar-

mazenado; serviços de processamento de pagamentos 

relativos aos serviços supracitados; serviços de asses-

soria e consultoria relativos aos serviços supracitados; 

emissão de ordens de pagamento de valores relativos a 

bónus e esquemas de fidelidade, esquemas de recom-

pensas de fidelidade, e esquemas de recompensas de 

incentivo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192551

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de marketing, publicidade e 

de promoção; distribuição de folhetos promocionais; 

serviços de gestão e consultadoria comercial; serviços 

de gestão e consultadoria de lojas de venda a retalho; 

serviços de gestão de vendas; serviços de vendas a re-

talho (on-line), vendas a grosso (on-line), encomendas 

por correio, telefone, internet e outras encomendas 

informatizadas on-line, serviços de vendas (on-line) 

e de distribuição (on-line); serviços de compras elec-

trónicas; serviços de publicidade em lojas e gerais; 

serviços de pesquisa e avaliação de mercado; organiza-

ção, operação e supervisão de planos de fidelidade, de 

bonificação e de incentivo; gestão de lojas de vendas a 

retalho; fornecimento de programas de fidelização de 

clientes, de incentivos e de recompensas; serviços de 

gestão, supervisão e promoção relacionados com pro-

gramas de fidelização, de incentivo e de recompensa 

de clientes; acompanhamento, compilação e gestão de 
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informações comerciais relacionados com programas 

de fidelização, de incentivo e de recompensa de clien-

tes; serviços de assessoria, informação e consultoria 

relacionados com os serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192552

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões de crédito e de 

débito; serviços de cartão de desconto; serviços de 

cartões de despesas; serviços de cartão de valor ar-

mazenado; serviços de processamento de pagamentos 

relativos aos serviços supracitados; serviços de asses-

soria e consultoria relativos aos serviços supracitados; 

emissão de ordens de pagamento de valores relativos a 

bónus e esquemas de fidelidade, esquemas de recom-

pensas de fidelidade, e esquemas de recompensas de 

incentivo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192595

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192596

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192640

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branqueamento e 

outras substâncias para uso em lavandaria; detergen-

tes para a lavandaria e amaciadores de tecido; pre-

parados líquidos e em pó multiusos para a limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de 

perfumaria; óleos essenciais, cosméticos, loções para 

o cabelo; dentífricos; óleos essenciais; carmim em pó; 

óleo para cosméticos; pó para bebé; champôs; óleos 

de banho, sabonetes de banho, champôs, amaciador, 

loção e creme, toalhitas de limpar de bebé, óleo de 

massagem, produtos de limpeza, produtos de cuidado 

de pele, produtos de cuidado do cabelo, produtos de 

cuidado do corpo, produtos de cuidado de pele para os 
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seios, pernas, manchas de gravidez, pele seca durante 

a gravidez, marcas de gravidez; espuma para o cabelo 

e sabão líquido; creme para aplicação após mudança 

de fraldas; loção para lavagem do cabelo e corpo; gel 

para o duche; sabonete para as mãos; loção para mãos 

e corpo; bolas, pompons e compressas de algodão para 

uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192641

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

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

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; 

lenços de papel; papel higiénico; guardanapos de pa-

pel; produtos de lenços de papel absorventes; rolos de 

toalhas de lenço de papel; toalhetes feitos de lenço de 

papel (sem ser impregnados ou para uso medicinal); 

lenços para o rosto feitos principalmente em papel; 

lenços de papel para o rosto; guardanapos de papel 

descartáveis para remover maquilhagem; sacos de 

fraldas (descartáveis) feitos de papel ou de plástico; 

toalhetes feitos de celulose (sem ser impregnados ou 

para uso medicinal); bibes de papel para bebés; lenços 

de bolso em papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192645

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

 LEONG CHAN CHUN

  Endereço : 43 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192660

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192681

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : Neuroncredit Pte. Ltd.

  Endereço : 80 Robinson Road, #09-01, Singapore 

068898

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Subscrição de seguros; serviços ban-

cários on-line; serviços de transferência de dinheiro; 

pagamentos por conta [prestações]; empréstimos [fi-

nanças]; avaliações financeiras [seguros, bancos, imo-

biliário]; fomento comercial; administração financeira; 

processamento de pagamentos por cartão de crédito; 

processamento de pagamentos por cartão de débito; 

transferência electrónica de fundos; fornecimento de 

informações financeiras; fornecimento de informa-

ções financeiras através de um website; atribuição de 

descontos em estabelecimentos parceiros de terceiros 

através do uso de um cartão aderente; serviços de car-

teira electrónica (serviços de pagamentos); serviços 

de investigação relacionados com cartões de crédito; 

assessoria em matéria de peritagens fiscais; serviços de 

agências de cobrança de dívidas; organização de colec-

tas de dinheiro; garantias [cauções].
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192682

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : GOLDWIN INC.

  Endereço : 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : NANAMICA INC.

  Endereço : 2-20-6 Shoto, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Baús e malas de viagem; malas; sacos 

de viagem; sacos tipo Boston; sacos a tiracolo; sacos de 

bagagem de mão; bolsas para guardar maquilhagens, 

chaves e artigos de uso pessoal; bolsas de cintura; 

bolsas para chaves; pastas em couro; bolsas; mochilas; 

mochilas de campismo; carteiras de bolso; sacos de 

mão; estojos para chaves; sacos de desporto; estojos 

para produtos de toilette, sem conteúdo; tecido em 

couro; couro; imitações de couro; caixas em couro; 

sacos [invólucros, bolsas] em couro, para embalagem; 

armações de malas de mão; ferraduras; roupas para 

animais de estimação; guarda-chuvas; bengalas; bas-

tões de caminhada; peças metálicas para bastões de 

caminhada; punhos de bastões de caminhada; selaria; 

etiquetas em couro; arreios para animais; rédeas para 

orientar crianças; trelas em couro para animais esti-

mação; alcofas para transportar crianças; etiquetas de 

bagagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192683

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : GOLDWIN INC.

  Endereço : 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : NANAMICA INC.

  Endereço : 2-20-6 Shoto, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; blusões; camisolas; camisas; 

t-shirts; pijamas; roupa interior; cuecas; camisolas in-

teriores; soutiens; camisolas para senhora; fatos de ba-

nho; toucas de banho; máscaras para dormir; aventais; 

boás [golas]; meias; collants [meias]; collants; polainas; 

estolas em pele; xaile; cachecóis; luvas [vestuário]; 

gravatas; lenço para pescoço; bandanas; ligas com 

isolamento térmico [vestuário]; echarpes [vestuário]; 

aquecedores de orelhas [vestuário]; gorros e toucas de 

dormir; chapelaria; fatos; casacos [vestuário]; saias; 

calças; parkas; coletes; calções; vestidos; camisolas sem 

alças (tops); ligas; suspensórios para meias; suspensó-

rios; cintos; cintos [vestuário]; calçado; palmilhas para 

calçado (solas interiores); fatos de carnaval; vestuário 

de desporto; punhos de camisa; sapatos de desporto; 

máscaras para o rosto contra o frio [vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192684

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : GOLDWIN INC.

  Endereço : 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : NANAMICA INC.

  Endereço : 2-20-6 Shoto, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Baús e malas de viagem; malas; sacos 

de viagem; sacos tipo Boston; sacos a tiracolo; sacos de 

bagagem de mão; bolsas para guardar maquilhagens, 

chaves e artigos de uso pessoal; bolsas de cintura; 

bolsas para chaves; pastas em couro; bolsas; mochilas; 

mochilas de campismo; carteiras de bolso; sacos de 

mão; estojos para chaves; sacos de desporto; estojos 

para produtos de toilette, sem conteúdo; tecido em 

couro; couro; imitações de couro; caixas em couro; 

sacos [invólucros, bolsas] em couro, para embalagem; 

armações de malas de mão; ferraduras; roupas para 
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animais de estimação; guarda-chuvas; bengalas; bas-

tões de caminhada; peças metálicas para bastões de 

caminhada; punhos de bastões de caminhada; selaria; 

etiquetas em couro; arreios para animais; rédeas para 

orientar crianças; trelas em couro para animais esti-

mação; alcofas para transportar crianças; etiquetas de 

bagagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192685

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : GOLDWIN INC.

  Endereço : 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : NANAMICA INC.

  Endereço : 2-20-6 Shoto, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; blusões; camisolas; camisas; 

t-shirts; pijamas; roupa interior; cuecas; camisolas in-

teriores; soutiens; camisolas para senhora; fatos de ba-

nho; toucas de banho; máscaras para dormir; aventais; 

boás [golas]; meias; collants [meias]; collants; polainas; 

estolas em pele; xaile; cachecóis; luvas [vestuário]; 

gravatas; lenço para pescoço; bandanas; ligas com 

isolamento térmico [vestuário]; echarpes [vestuário]; 

aquecedores de orelhas [vestuário]; gorros e toucas de 

dormir; chapelaria; fatos; casacos [vestuário]; saias; 

calças; parkas; coletes; calções; vestidos; camisolas sem 

alças (tops); ligas; suspensórios para meias; suspensó-

rios; cintos; cintos [vestuário]; calçado; palmilhas para 

calçado (solas interiores); fatos de carnaval; vestuário 

de desporto; punhos de camisa; sapatos de desporto; 

máscaras para o rosto contra o frio [vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192707

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88

2141

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192708

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88

2141

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192717

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 999

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192718

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 999 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192719

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 999 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192754

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de aplicação; software de 

aplicação para telefones inteligentes; aplicações de 

software informático descarregáveis; software aplica-

tivo descarregável para telefones inteligentes; estojos 

para telefones inteligentes e telefones móveis; capas 

para telefones inteligentes e telefones móveis; estojos 

protectores para telefones inteligentes; selfie sticks 

[monopés de uso manual] usados como acessórios 

para telefones inteligentes; suportes adaptados para 

telefones inteligentes; telefones móveis; correias para 

telefones inteligentes; baterias; carregadores de ba-

terias; carregadores USB (carregadores de bateria); 

cabos USB; auriculares (earphones); auscultadores; 

auriculares (headsets); películas protetoras adaptadas 

a telefones inteligentes e telefones móveis; acessórios 

designados a telefones inteligentes e telefones móveis; 

imanes para frigoríficos; suportes de armazenamento 

digitais ou analógicos virgens; imanes decorativos; 

alarmes; óculos de sol; aparelhos e instrumentos ópti-

cos; ecrãs de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192755

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédi-

cos; materiais de sutura; dispositivos terapêuticos e 

de assistência adaptados para pessoas com deficiên-

cias; aparelhos de massagem; aparelhos, dispositivos 

e artigos para amamentação; aparelhos, dispositivos 

e artigos sexuais; biberons [biberões]; máscaras para 

pessoal médico; máscaras higiénicas para uso médico; 

almofadas de ar para uso médico; tetinas para bibe-

rons [biberões]; chupetas para bebés.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192756

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e serviços de publicida-

de; serviços de agências de publicidade; publicidade 

online numa rede informática; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); preparação de anún-

cios publicitários para terceiros; difusão de anúncios 

publicitários; publicidade através de todos os meios de 

comunicação públicos; promoção de vendas [para ter-

ceiros]; assessoria no domínio da gestão de negócios 

comerciais e de marketing; apresentação de artigos em 

meios de comunicação, para fins retalhistas; optimi-

zação de motores de busca para promoção de vendas; 

fornecimento e aluguer de espaços publicitários na 

internet; serviços de assessoria e informações em-

presariais; assistência na direção de negócios comer-

ciais; serviços de agências de informações comerciais; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; consultadoria em gestão de pessoal; ac-

tualização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; prestação de serviços de estratégia de 

publicidade em linha; serviços retalhistas e de vendas 

por grosso de aparelhos e aplicativos médicos, prepa-

rações farmacêuticas, médicas e sanitárias; compilação 

de informação numa base de dados informática; siste-

matização, compilação, actualização, administração, 

manutenção e gestão de dados comerciais em bases de 

dados informatizadas; processamento de dados com-

putorizados (serviços administrativos); processamento 

de encomendas online de receitas médicas; serviços 

de encomendas por correio; serviços de fornecimento 

para terceiros [compra de produtos e serviços para 

outras empresas]; serviços administrativos relaciona-

dos com o fornecimento de medicamentos sujeitos a 

prescrição médica a parcipantes em (eventos de) tele-

medicina; provisão de directórios comerciais compi-

lados; publicação de textos publicitários; propaganda; 

serviços de agendamento de compromissos [funções 

administrativas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192757

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  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); fornecimento de acesso a 

portais de intercâmbio de vídeos na Internet; serviços 

de streaming de vídeo ao vivo; transmissão, através 

da Internet, de conteúdos gerados por utilizadores; 

serviços de telecomunicações fornecidos através de 

redes informáticas globais e locais relacionados com 

o fornecimento de prestação de serviços de telesaúde, 

telemedicina, cuidados à distância e cuidados de saúde 

virtuais; serviços de telecomunicação; serviços de co-

municação para acesso a uma base de dados; serviços 

de transmissão de textos, documentos electrónicos, 

base de dados, gráficos e informações audiovisuais 

através de computadores; serviços de telecomunicação 

relacionados com o armazenamento, rastreio e entrega 

de dados; serviços de aluguer de tempo de acesso a um 

servidor central de bases de dados; serviços de comu-
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nicação para acesso a uma base de dados; fornecimen-

to de acesso quadros de aviso eletrónicos informatiza-

dos e a fóruns de conversa online em tempo real.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192758

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de edição; serviços online de 

publicações eletrónicas (não descarregáveis) através 

de dispositivos móveis; serviços de bibliotecas ambu-

lantes; serviços online de publicações eletrónicas não 

descarregáveis; publicação multimédia de material im-

presso, livros, revistas, diários, jornais, boletins infor-

mativos, mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e 

publicações electrónicas (não descarregáveis); publica-

ções electrónicas não descarregáveis com informações 

sobre uma vasta gama de tópicos online; publicações 

de textos, sem ser textos publicitários; publicação de 

publicações médicas e de cuidados de saúde; publica-

ção de diários electrónicos (não descarregáveis) e de 

blogues apresentando conteúdos específicos gerados 

por utilizadores; serviços de layout, excepto para fins 

publicitários; publicação de conteúdo editorial de sí-

tios acessíveis por uma rede informática mundial; ser-

viços de entretenimento; fornecimento de vídeos on-

line, não descarregáveis; provisão de formação; forne-

cimento de sugestões sobre formação, educação e ins-

trução e aconselhamento educativo relacionado com 

saúde, cuidados de saúde, dietas, nutrição, cuidados 

oftalmológicos, saúde óptica, medicina, saúde dentária 

e farmácia; serviços de aconselhamento relacionado 

com formação médica e de cuidados de saúde; arranjo 

e condução de seminários educacionais, workshops 

de formação e conferências relacionadas com saúde, 

cuidados de saúde, dietas, nutrição, cuidados oftal-

mológicos, saúde óptica, medicina, saúde dentária e 

farmácia; serviços de formação médica e de cuidados 

de saúde; serviços educativos relacionados com a saúde 

física; fornecimento de conteúdos médicos e de cui-

dados de saúde num website na internet e através de 

dispositivos móveis para fins educativos; fornecimento 

de serviços de bibliotecas electrónicas apresentando 

jornais, revistas, fotografias e imagens através de redes 

informáticas online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192759

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  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 conteú-

dos on-line; hospedagem de plataformas na Internet; 

programação de computadores; serviços de design, 

desenvolvimento, manutenção e actual ização de 

software informático, software de aplicação e aplica-

ções de software; armazenamento eletrónico de dados; 

software como serviço [SaaS]; computação em nuvem; 

fornecimento de um sítio Web para armazenamento 

eletrónico de fotografias digitais e vídeos; hospeda-

gem de conteúdos digitais na Internet; hospedagem de 

conteúdo de entretenimento multimédia; hospedagem 

de aplicações multimédia e interactivas; hospedagem 

de websites; design de cartões de vista; serviços de 

computador; fornecendo serviços informáticos para 

pesquisa de aplicações telefónicas inteligentes; for-

necimento de serviços de aplicação da Internet para 

comunicações; plataformas de hospedagem para con-

teúdos gerados por utilizadores.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192760

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; cuidados de higie-

ne e beleza para seres humanos ou animais; serviços 

de medicina alternativa; medicina dentária; aconse-

lhamento dietético e nutricional; serviços médicos; 

serviços de centros de saúde; aconselhamento em 

saúde; visitas e cuidados de enfermagem ao domicílio; 

serviços de hospitais; aconselhamento médico para in-

divíduos com deficiências; assistência médica; serviços 

médicos, de cuidados de saúde e de clínicas de saúde; 

serviços de parteira; serviços de enfermagem (médica); 

serviços de oculista; serviços de ortodontia; cuidados 

paliativos; aconselhamento em farmácia; serviços de 

fisioterapia terapêutica; cirurgia plástica; serviços de 

psicólogos; terapia da fala; serviços de telemedicina; 

prestação de serviços médicos, tele-saúde, cuidados à 

distância e serviços de saúde virtual através de website 

e aplicação móvel com informação médica e de saúde; 

fornecimento aos usuários de acesso em tempo real 

aos profissionais de saúde via computador, telefone e 

outros meios electrónicos; serviços de terapia; serviços 

de medicina Chineses; serviços de análise e diagnósti-

co médico; serviços de consulta médica e diagnóstico; 

serviços de aluguer de equipamentos médicos; serviços 

de aconselhamento sobre farmácia; serviços de moni-

torização de e avaliação de saúde, fitness, exercícios 

físicos e bem-estar; fornecimento de informações nas 

áreas de saúde, fitness, exercícios físicos e bem-estar; 

fornecimento de um website com informações sobre 

saúde, fitness, exercícios físicos e bem-estar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192761

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de aplicação; software de 

aplicação para telefones inteligentes; aplicações de 

software informático descarregáveis; software aplica-

tivo descarregável para telefones inteligentes; estojos 

para telefones inteligentes e telefones móveis; capas 

para telefones inteligentes e telefones móveis; estojos 

protectores para telefones inteligentes; selfie sticks 

[monopés de uso manual] usados como acessórios 

para telefones inteligentes; suportes adaptados para 

telefones inteligentes; telefones móveis; correias para 

telefones inteligentes; baterias; carregadores de ba-

terias; carregadores USB (carregadores de bateria); 

cabos USB; auriculares (earphones); auscultadores; 

auriculares (headsets); películas protetoras adaptadas 

a telefones inteligentes e telefones móveis; acessórios 

designados a telefones inteligentes e telefones móveis; 

imanes para frigoríficos; suportes de armazenamento 

digitais ou analógicos virgens; imanes decorativos; 

alarmes; óculos de sol; aparelhos e instrumentos ópti-

cos; ecrãs de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192762

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954
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 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; próteses artificiais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédi-

cos; materiais de sutura; dispositivos terapêuticos e 

de assistência adaptados para pessoas com deficiên-

cias; aparelhos de massagem; aparelhos, dispositivos 

e artigos para amamentação; aparelhos, dispositivos 

e artigos sexuais; biberons [biberões]; máscaras para 

pessoal médico; máscaras higiénicas para uso médico; 

almofadas de ar para uso médico; tetinas para bibe-

rons [biberões]; chupetas para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192763

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e serviços de publicida-

de; serviços de agências de publicidade; publicidade 

online numa rede informática; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); preparação de anún-

cios publicitários para terceiros; difusão de anúncios 

publicitários; publicidade através de todos os meios de 

comunicação públicos; promoção de vendas [para ter-

ceiros]; assessoria no domínio da gestão de negócios 

comerciais e de marketing; apresentação de artigos em 

meios de comunicação, para fins retalhistas; optimi-

zação de motores de busca para promoção de vendas; 

fornecimento e aluguer de espaços publicitários na 

internet; serviços de assessoria e informações em-

presariais; assistência na direção de negócios comer-

ciais; serviços de agências de informações comerciais; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; consultadoria em gestão de pessoal; ac-

tualização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; prestação de serviços de estratégia de 

publicidade em linha; serviços retalhistas e de vendas 

por grosso de aparelhos e aplicativos médicos, prepa-

rações farmacêuticas, médicas e sanitárias; compilação 

de informação numa base de dados informática; siste-

matização, compilação, actualização, administração, 

manutenção e gestão de dados comerciais em bases de 

dados informatizadas; processamento de dados com-

putorizados (serviços administrativos); processamento 

de encomendas online de receitas médicas; serviços 

de encomendas por correio; serviços de fornecimento 

para terceiros [compra de produtos e serviços para 

outras empresas]; serviços administrativos relaciona-

dos com o fornecimento de medicamentos sujeitos a 

prescrição médica a parcipantes em (eventos de) tele-

medicina; provisão de directórios comerciais compi-

lados; publicação de textos publicitários; propaganda; 

serviços de agendamento de compromissos [funções 

administrativas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192764

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  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-
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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); fornecimento de acesso a 

portais de intercâmbio de vídeos na Internet; serviços 

de streaming de vídeo ao vivo; transmissão, através 

da Internet, de conteúdos gerados por utilizadores; 

serviços de telecomunicações fornecidos através de 

redes informáticas globais e locais relacionados com 

o fornecimento de prestação de serviços de telesaúde, 

telemedicina, cuidados à distância e cuidados de saúde 

virtuais; serviços de telecomunicação; serviços de co-

municação para acesso a uma base de dados; serviços 

de transmissão de textos, documentos electrónicos, 

base de dados, gráficos e informações audiovisuais 

através de computadores; serviços de telecomunicação 

relacionados com o armazenamento, rastreio e entrega 

de dados; serviços de aluguer de tempo de acesso a um 

servidor central de bases de dados; serviços de comu-

nicação para acesso a uma base de dados; fornecimen-

to de acesso quadros de aviso eletrónicos informatiza-

dos e a fóruns de conversa online em tempo real.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192765

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de edição; serviços online de 

publicações eletrónicas (não descarregáveis) através 

de dispositivos móveis; serviços de bibliotecas ambu-

lantes; serviços online de publicações eletrónicas não 

descarregáveis; publicação multimédia de material im-

presso, livros, revistas, diários, jornais, boletins infor-

mativos, mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e 

publicações electrónicas (não descarregáveis); publica-

ções electrónicas não descarregáveis com informações 

sobre uma vasta gama de tópicos online; publicações 

de textos, sem ser textos publicitários; publicação de 

publicações médicas e de cuidados de saúde; publica-

ção de diários electrónicos (não descarregáveis) e de 

blogues apresentando conteúdos específicos gerados 

por utilizadores; serviços de layout, excepto para fins 

publicitários; publicação de conteúdo editorial de sí-

tios acessíveis por uma rede informática mundial; ser-

viços de entretenimento; fornecimento de vídeos on-

line, não descarregáveis; provisão de formação; forne-

cimento de sugestões sobre formação, educação e ins-

trução e aconselhamento educativo relacionado com 

saúde, cuidados de saúde, dietas, nutrição, cuidados 

oftalmológicos, saúde óptica, medicina, saúde dentária 

e farmácia; serviços de aconselhamento relacionado 

com formação médica e de cuidados de saúde; arranjo 

e condução de seminários educacionais, workshops 

de formação e conferências relacionadas com saúde, 

cuidados de saúde, dietas, nutrição, cuidados oftal-

mológicos, saúde óptica, medicina, saúde dentária e 

farmácia; serviços de formação médica e de cuidados 

de saúde; serviços educativos relacionados com a saúde 

física; fornecimento de conteúdos médicos e de cui-

dados de saúde num website na internet e através de 

dispositivos móveis para fins educativos; fornecimento 

de serviços de bibliotecas electrónicas apresentando 

jornais, revistas, fotografias e imagens através de redes 

informáticas online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192766

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Provisão de software de aplicativos 

através de sítios na web; hospedagem on-line de sítios 
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na web para terceiros para compartilha de conteú-

dos on-line; hospedagem de plataformas na Internet; 

programação de computadores; serviços de design, 

desenvolvimento, manutenção e actual ização de 

software informático, software de aplicação e aplica-

ções de software; armazenamento eletrónico de dados; 

software como serviço [SaaS]; computação em nuvem; 

fornecimento de um sítio Web para armazenamento 

eletrónico de fotografias digitais e vídeos; hospeda-

gem de conteúdos digitais na Internet; hospedagem de 

conteúdo de entretenimento multimédia; hospedagem 

de aplicações multimédia e interactivas; hospedagem 

de websites; design de cartões de vista; serviços de 

computador; fornecendo serviços informáticos para 

pesquisa de aplicações telefónicas inteligentes; for-

necimento de serviços de aplicação da Internet para 

comunicações; plataformas de hospedagem para con-

teúdos gerados por utilizadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192767

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; cuidados de higie-

ne e beleza para seres humanos ou animais; serviços 

de medicina alternativa; medicina dentária; aconse-

lhamento dietético e nutricional; serviços médicos; 

serviços de centros de saúde; aconselhamento em 

saúde; visitas e cuidados de enfermagem ao domicílio; 

serviços de hospitais; aconselhamento médico para in-

divíduos com deficiências; assistência médica; serviços 

médicos, de cuidados de saúde e de clínicas de saúde; 

serviços de parteira; serviços de enfermagem (médica); 

serviços de oculista; serviços de ortodontia; cuidados 

paliativos; aconselhamento em farmácia; serviços de 

fisioterapia terapêutica; cirurgia plástica; serviços de 

psicólogos; terapia da fala; serviços de telemedicina; 

prestação de serviços médicos, tele-saúde, cuidados à 

distância e serviços de saúde virtual através de website 

e aplicação móvel com informação médica e de saúde; 

fornecimento aos usuários de acesso em tempo real 

aos profissionais de saúde via computador, telefone e 

outros meios electrónicos; serviços de terapia; serviços 

de medicina Chineses; serviços de análise e diagnósti-

co médico; serviços de consulta médica e diagnóstico; 

serviços de aluguer de equipamentos médicos; serviços 

de aconselhamento sobre farmácia; serviços de moni-

torização de e avaliação de saúde, fitness, exercícios 

físicos e bem-estar; fornecimento de informações nas 

áreas de saúde, fitness, exercícios físicos e bem-estar; 

fornecimento de um website com informações sobre 

saúde, fitness, exercícios físicos e bem-estar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192769

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 34-36 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192770

[220]  Data de pedido : 2022/01/14
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 34-36 17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192779

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 1 1 12 1205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192780

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 1 1 12 1205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192781

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 1 1 12 1205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192782

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 1 1 12 1205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192822

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

 LEI NGA SEONG

  Endereço : 氹 2 19

G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192823

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

 LEI NGA SEONG

  Endereço : 氹 2 19

G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192824

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

 LEI NGA SEONG

  Endereço : 氹 2 19

G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192825

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

 LEI NGA SEONG

  Endereço : 氹 2 19

G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192827

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

 TANG WENG I

  Endereço : 39 3 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192829

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

 AVATR Co., Ltd.
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  Endereço : 106 1

1 24

 No.24, 1F, Building 1, No.106, West Section of Jinkai 

Avenue, Yubei District, Chongqing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192830

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

 AVATR Co., Ltd.

  Endereço : 106 1

1 24

 No.24, 1F, Building 1, No.106, West Section of Jinkai 

Avenue, Yubei District, Chongqing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

刹

刹

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192831

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

 AVATR Co., Ltd.

  Endereço : 106 1

1 24

 No.24, 1F, Building 1, No.106, West Section of Jinkai 

Avenue, Yubei District, Chongqing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192832

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192833

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192834

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192835

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

181

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192836

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

181

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192837

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

181

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192838

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

181

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192839

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

141

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43



4812    11   2022  3  16 

[511]  Serviços : 旅

旅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192840

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

 ZHAO WENXIAN

  Endereço : 36 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192841

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

AM

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192842

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

AM

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192843

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

AM

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192844

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238

AM

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192845

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

227

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192846

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : BOHNING COMPANY LTD.

  Endereço : 7361 N. Seven Mile Rd., Lake City, 

Michigan 49651, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192847

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

 ZHENG XIN

  Endereço : 氹 3A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192852

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192853

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192854

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192855

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192856

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192861

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

[730]  Requerente : Zespri Group Limited

  Endereço : 400 Maunganui Road, Mount Maun-

ganui South, 3116, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso relacionado com 

agricultura e horticultura, nomeadamente livros e revis-

tas; material promocional impresso, nomeadamente pan-

fletos, cadernos e brochuras apresentando e fornecen-

do informações relacionadas com produtos agrícolas 

e hortícolas; materiais de empacotamento e embrulho 

feitos de papel ou cartão; materiais de empacotamento 

feitos de papel ou cartão, nomeadamente embalagens/ 

/recipientes, caixas, punnets (caixas para frutas e ve-

getais), travessas, bolsas e sacos, nomeadamente ma-

teriais de empacotamento para consumidores e mer-

cadorias; etiquetas em papel; livros e livretes; artigos 

de papelaria, nomeadamente papel, envelopes, bloco 

de notas, cartões, carateres de tipografia [números e 

letras], canetas e lápis; fotografias impressas; materiais 

impressos de instrução e ensino, nomeadamente guias 

de estudo, gráficos, manuais; publicações impressas, 

nomeadamente livros, revistas, boletins informativos, 

jornais; autocolantes, recortes e decalques [decalco-

manias].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192863

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, fer-

ramentas accionadas eletricamente; motores (motors), 

não sendo para veículos terrestres; motores (engines), 

não sendo para veículos terrestres; acoplamento de 

máquinas, excepto para veículos terrestres; compo-

nentes de transmissão (com exceção das transmissões 

de veículos terrestres); incubadoras de ovos; robôs de 

cozinha, eléctricos; máquinas de cozinha, eléctricas; 

máquinas de cozinha eléctricas para cortar alimentos; 

máquinas de cozinha eléctricas para fatiar alimentos; 

máquinas de cozinha eléctricas para raspar alimentos; 

máquinas de cozinha eléctricas para ralar alimentos; 

máquinas de cozinha eléctricas para picar alimentos; 

aparelhos eléctricos para picar alimentos para uso 

doméstico; aparelhos eléctricos para raspar alimentos 

para uso doméstico; batedeiras (blenders) eléctricas 

portáteis para uso doméstico; misturadores elétricos 

portáteis para alimentos para uso doméstico; batedei-

ras (blenders) eléctricas de balcão para uso doméstico; 

moedores de café eléctricos para uso doméstico; abre-

-latas eléctricas; facas eléctricas; batedeiras (mixers) 

eléctricas para uso doméstico; batedeiras (mixers) 

eléctricas de alimentos, batedeiras (mixers) eléctricas 

de grãos (máquinas); misturadores eléctricos de ali-

mentos para uso doméstico; abridores eléctricos de 

portas de garagem; abridores eléctricos de portas; má-
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quinas de lavar roupa [lavandaria]; máquinas de lavar 

louça eléctricas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192865

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos nestas maté-

rias, não incluídos noutras classes; material impresso; 

materiais para encadernações; fotografias impressas; 

artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para desenho; materiais para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (com excepção de móveis); material de ensino 

[com excepção dos aparelhos]; materiais de plástico 

para embalagem (não incluídas noutras classes); ca-

rateres de tipografia; publicações impressas; revistas; 

livros; partituras musicais impressas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192866

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, jogos e passatempos; 

aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica e 

desporto; sacos especialmente concebidos para equi-

pamento de desporto e jogos; estojos para brinquedos, 

equipamento desportivo e jogos; jogos de tabuleiro; 

puzzles; equipamento vendido em unidades para jogar 

cartas; máquinas e equipamento para exercício físico 

(equipamentos de desporto); decorações para árvores 

de Natal; aparelhos para a pesca; almofadas de prote-

ção para desportos (aparelhos de desporto); redes para 

borboletas; flutuadores para natação; consolas de jogos 

electrónicos; controladores para máquinas de jogos de 

vídeo; unidades de controlo à distância de jogos de ví-

deo interactivos sensíveis ao movimento; unidades in-

teractivas de controlo remoto de jogos de vídeo; cartas 

de jogar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192867

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquícolas, hortíco-

las e florestais crus e não processados; fruta e vegetais 

frescos, ervas frescas; animais vivos; produtos aquá-

ticos vivos; ovos vivos para incubação; alimentos e 

bebidas para animais; plantas e flores naturais; bolbos, 

plântulas e sementes para plantação; liteiras para ani-

mais; areia aromática [leito] para animais de estima-

ção; noz de bétel fresca; cal vermelha para forragem; 

grãos e sementes em bruto ou não processados; iscos 

(vivos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192868

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas; misturas 

de cocktails alcoólicos; essências alcoólicas; extractos 

alcoólicos; bebidas destiladas ou espirituosas; bebidas 

alcoólicas pré-misturadas, que não à base de cerveja; 

cocktail alcoólico preparado; vinho.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192870

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dieté-

ticos para seres humanos e animais; emplastros, mate-

riais para pensos; matérias para chumbar os dentes e 

para impressões dentárias; desinfetantes; preparações 

para a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas; 

preparações (reagentes médicos clínicos) para fins de 

experimentação clínica; preparações de higiene bocal 

para uso medicinal; preparações químicas para uso 

medicinal; chás de ervas para uso medicinal; produtos 

nutricionais para fins médicos; suplementos nutricio-

nais; materiais para aplicação de medicamentos, liga-

duras para pensos; ligaduras cirúrgicas; tecidos para 

pensos cirúrgicos; bolas de algodão para fins médicos; 

cotonetes para fins medicinais; toalhas higiénicas; 

pensos higiénicos, tampões higiénicos para a menstru-

ação; massas [mastiques] dentárias; líquido de limpeza 

e líquido de armazenamento para lentes de contacto 

(soluções/preparações para a limpeza de lentes de 

contacto); incensos repelentes de mosquitos; adesivos 

repelentes de mosquitos activados electricamente para 

aplicação na pele; papel e caixas adesivos para captu-

rar insectos (produtos para a destruição de insectos); 

papel adesivo para capturar ratos (raticidas); placas 

adesivas para capturar ratos (raticidas); medicamentos 

para animais; loções medicamentosas para animais; 

colares antiparasitários para animais; preparações 

medicinais para a lavagem de animais [inseticidas]; 

leite em pó para bebés; alimentos para bebés; caixas 

de primeiros socorros (enchidos com medicamentos); 

preparações para a purificação do ar; desodorizantes, 

sem ser para pessoas ou animais; fraldas higiénicas 

descartáveis para incontinentes; fraldas para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192871

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, fer-

ramentas accionadas eletricamente; motores (motors), 

não sendo para veículos terrestres; motores (engines), 

não sendo para veículos terrestres; acoplamento de 

máquinas, excepto para veículos terrestres; compo-

nentes de transmissão (com exceção das transmissões 

de veículos terrestres); incubadoras de ovos; robôs de 

cozinha, eléctricos; máquinas de cozinha, eléctricas; 

máquinas de cozinha eléctricas para cortar alimentos; 

máquinas de cozinha eléctricas para fatiar alimentos; 

máquinas de cozinha eléctricas para raspar alimentos; 

máquinas de cozinha eléctricas para ralar alimentos; 

máquinas de cozinha eléctricas para picar alimentos; 

aparelhos eléctricos para picar alimentos para uso 

doméstico; aparelhos eléctricos para raspar alimentos 

para uso doméstico; batedeiras (blenders) eléctricas 

portáteis para uso doméstico; misturadores elétricos 

portáteis para alimentos para uso doméstico; batedei-

ras (blenders) eléctricas de balcão para uso doméstico; 

moedores de café eléctricos para uso doméstico; abre-

-latas eléctricos; facas eléctricas; batedeiras (mixers) 

eléctricas para uso doméstico; batedeiras (mixers) 

eléctricas de alimentos, batedeiras (mixers) eléctricas 

de grãos (máquinas); misturadores eléctricos de ali-

mentos para uso doméstico; abridores eléctricos de 

portas de garagem; abridores eléctricos de portas; má-

quinas de lavar roupa [lavandaria]; máquinas de lavar 

louça eléctricas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192873

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16
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[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos nestas maté-

rias, não incluídos noutras classes; material impresso; 

materiais para encadernações; fotografias impressas; 

artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso 

doméstico; materiais para desenho; materiais para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de 

escritório (com excepção de móveis); material de ensi-

no [com exceção dos aparelhos]; materiais de plástico 

para embalagem (não incluídas noutras classes); ca-

rateres de tipografia; publicações impressas; revistas; 

livros; partituras musicais impressas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192874

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

tais (vestuário); bandanas [lenços para pescoço]; rou-

pões de banho; toucas de banho; fatos de banho; cintos 

[vestuário]; babetes, sem ser em papel; boás [golas]; 

corpetes [lingerie]; suportes para vestuário [suspensó-

rios]; casacos; punhos de camisa; aquecedores de ore-

lhas [vestuário]; gáspeas para calçado; polainas; cintas 

elásticas [roupa interior]; luvas [vestuário]; capas de 

cabeleireiros [coberturas]; fitas para cabeça [vestuá-

rio]; meias de malha; solas interiores; kimonos; cintos 

para dinheiro [vestuário]; gravatas; antiderrapantes 

para calçado; lenços de bolso; ponchos; sandálias; ca-

checóis; máscaras para dormir; meias; camisolas des-

portivas; roupa interior; fatos isotérmicos para esqui 

aquático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192875

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, jogos e passatempos; 

aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica e 

desporto; sacos especialmente concebidos para equi-

pamento de desporto e jogos; estojos para brinquedos, 

equipamento desportivo e jogos; jogos de tabuleiro; 

puzzles; equipamento vendido em unidades para jogar 

cartas; máquinas e equipamento para exercício físico 

(equipamentos de desporto); decorações para árvores 

de Natal; aparelhos para a pesca; almofadas de prote-

ção para desportos (aparelhos de desporto); redes para 

borboletas; flutuadores para natação; consolas de jogos 

electrónicos; controladores para máquinas de jogos de 

vídeo; unidades de controlo à distância de jogos de ví-

deo interactivos sensíveis ao movimento; unidades in-

teractivas de controlo remoto de jogos de vídeo; cartas 

de jogar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192876

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de 

carne; frutas e vegetais em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos; leite, 

queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; 

óleos e gorduras para alimentos; leites aromatizados; 

bebidas lactobacillus; leite de arroz e leite de amen-

doim; leite em pó; queijo; pudim de tofu; marmeladas; 

óleos e gorduras comestíveis; carnes e produtos fabri-

cados a partir de carnes; marisco (não vivos) e produ-

tos de marisco; pacotes de carne instantânea; pacotes 

de mariscos instantâneos; molhos de carne; caldos de 

carne; caldos e sopas de peixe; frutas e legumes secos, 

congelados, desidratados e conservados; pickles; pa-

cotes de temperos instantâneos para legumes, sopa de 

legumes; sopa de feijão vermelho; sopa de feijão verde; 

sopa de amendoim; tofu; tofu seco; carnes artificiais; 

pacotes de condimentos contendo carne artificial para 
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comida rápida (fast food); caldos de legumes; plantas 

e ervas comestíveis secas; ninhos de pássaros comestí-

veis; pólen comestível preparado como alimento; con-

centrados alimentares à base de plantas comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192878

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquícolas, hortíco-

las e florestais crus e não processados; fruta e vegetais 

frescos, ervas frescas; animais vivos; produtos aquá-

ticos vivos; ovos vivos para incubação; alimentos e 

bebidas para animais; plantas e flores naturais; bolbos, 

plântulas e sementes para plantação; liteiras para ani-

mais; areia aromática [leito] para animais de estima-

ção; noz de bétel fresca; cal vermelha para forragem; 

grãos e sementes em bruto ou não processados; iscos 

(vivos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192879

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas sem álcool; águas 

minerais e gasosas; bebidas de sumos de frutas; xaro-

pes e outras preparações não alcoólicas para fazer be-

bidas; bebidas gasosas (sodas); sumos de frutas; águas 

minerais; bebidas refrescantes; refrigerantes; bebidas 

gaseificadas sem álcool.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192880

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas; misturas 

de cocktails alcoólicos; essências alcoólicas; extractos 

alcoólicos; bebidas destiladas ou espirituosas; bebidas 

alcoólicas pré-misturadas, que não à base de cerveja; 

cocktail alcoólico preparado; vinho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192882

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192883

[220]  Data de pedido : 2022/01/19
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192884

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192885

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192886

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 57 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192887

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

14

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192888

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

16

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192889

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

18

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192890

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

20

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192891

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

21

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192892

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited
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  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192893

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

30

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192894

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, 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/192895

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

14

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192896

[220]  Data de pedido : 2022/01/19
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[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

16

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192897

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

18

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192898

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

20

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192899

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

21

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192900

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192901

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

30

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192902

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

  Endereço : 26 37

 37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, 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/192903

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 産

  Endereço : 

36 8 102-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192909

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões magnéticos ou codificados, 

cartões magnéticos de identificação, cartões de fideli-
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dade codificados, cartões de programas de incentivos 

codificados, cartões de membro codificados, cartões 

de programas de bónus codificados, cartões de pré-

mios de assiduidade codificados, cartões de desconto 

codificados; software relacionado com a organização 

e supervisão de programas de incentivos de vendas 

e promocionais, programas de adesão de membros, 

programas de bónus, programas de prémios de assi-

duidade, programas de descontos e serviços promocio-

nais; aplicações multimédia e programas informáticos 

interativos para uso relacionado com programas para 

clientes filiados, incluindo programas de cartões de 

fidelidade para clientes, programas de incentivos, pro-

gramas de bónus, cartões de prémios de assiduidade e 

cartões de descontos; fotografias descarregáveis; apa-

relhos de ensino audiovisuais; software descarregável 

e auscultadores de realidade virtual para fornecimento 

de uma loja em linha que proporciona uma experiên-

cia de realidade virtual de se estar numa loja; auscul-

tadores de realidade virtual; software descarregável de 

realidade virtual; software de computador; software 

de aplicação descarregável; aplicações descarregáveis 

de software; aplicações de software informático des-

carregáveis; software descarregável de aplicações mó-

veis; aplicações de software descarregáveis; software 

descarregável de aplicação para dispositivos móveis, 

telefones inteligentes, telemóveis e dispositivos sem 

fios; aplicações descarregáveis (software) para telefo-

nes inteligentes; jogos de computador descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192910

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Produtos de impressão, livros, revistas, 

publicações impressas, catálogos, folhetos, cartões de 

visita e folhetos; calendários; cartões de felicitações; 

postais; sacos, envelopes e bolsas, em papel ou plásti-

co, para embalagem; painéis publicitários em papel ou 

cartão; boletins informativos (produtos de impressão); 

cadernos; horários impressos; fotografias; material de 

instrução e de ensino (exceto aparelhos); recordações 

em papel ou cartão, programas de recordação, lem-

branças (mementos) em papel ou cartão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192911

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, sapatos, calçado, chapela-

ria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192912

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, jogos, artigos de brincar e 

artigos de fantasia (brinquedos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192913

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Exploração, gestão, administração e 

promoção comercial de alojamentos residenciais, esta-

belecimentos comerciais, escritórios e unidades de co-

mércio retalhista e de lazer; a reunião para o benefício 

de terceiros de uma variedade de lojas retalhistas, res-

taurantes, bares, locais de entretenimento, lazer, des-

porto, saúde, beleza e hospitalidade (entretenimento e 

alimentos e bebidas), permitindo que os clientes visua-

lizem e adquiram bens e/ou serviços convenientemen-
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te, e fazer uso de tais serviços; a reunião para o benefí-

cio de terceiros de uma variedade de lojas retalhistas, 

locais de entretenimento, saúde e beleza, lazer, restau-

rantes e bares, permitindo que os clientes visualizem e 

adquiram convenientemente bens e serviços e façam 

uso e adquiram esses serviços num centro ou comple-

xo comercial; a reunião para o benefício de terceiros 

de uma variedade de estabelecimentos de venda a re-

talho relacionados com um ou mais dos seguintes tipos 

de produtos, nomeadamente produtos de beleza (no-

meadamente acessórios de higiene pessoal, cosméticos 

e produtos de higiene corporal), produtos de higiene 

pessoal, produtos e equipamentos de saúde e cuidados 

de saúde (nomeadamente, medicamentos para uso hu-

mano, equipamento de exercício e suplementos ali-

mentares), eletrodomésticos para uso em cozinhas do-

mésticas, eletrodomésticos para uso em lavandarias 

domésticas, mobiliário de uso doméstico, utensílios 

domésticos, recipientes para uso doméstico, roupa de 

casa, artigos para o lar (nomeadamente, móveis, uten-

sílios, artigos de decoração, tais como roupa de cama, 

toalhas, almofadas, mantas e objetos decorativos para 

uso doméstico), casotas para animais de estimação, al-

mofadas para animais de estimação, alimentos para 

animais de estimação, pratos de alimentação para ani-

mais de estimação, brinquedos para animais de esti-

mação, produtos para o cuidado de automóveis, má-

quinas para uso doméstico, ferramentas manuais, fer-

ramentas de jardinagem e acessórios, produtos óticos, 

câmaras, equipamentos elétricos e eletrónicos de uso 

doméstico, incluindo produtos de marca branca ( whi-

te goods ), joias, relógios de mesa ou de parede, reló-

gios, instrumentos musicais, artigos de papelaria, pu-

blicações impressas, livros, materiais para artistas, 

CDs, DVDs, malas para uso em viagem, sacos de 

transporte multiusos, malas de viagem, baús, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], malas diplomá-

ticas, pastas para documentos, sacos de estafeta, car-

teiras, porta-moedas, malas de tiracolo, malas de mão, 

conjuntos de viagem (artigos de couro), adaptadores 

de viagem para tomadas elétricas, secadores de cabelo 

para viagem, sacos porta-vestuário, porta-bagagens 

( luggage-carriers ), móveis, recipientes e utensílios 

domésticos, mobiliário, têxteis, vestuário, calçado, 

chapelaria, artigos de retrosaria, brinquedos e jogos, 

equipamento desportivo, géneros alimentares, bebidas 

e produtos de tabaco, permitindo que os clientes visua-

lizem e adquiram convenientemente tais produtos 

num centro ou complexo comercial; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de estabele-

cimentos retalhistas relacionados com um ou mais dos 

seguintes tipos de serviços, nomeadamente uma varie-

dade de serviços de entretenimento, saúde e beleza, de 

lazer, de compras pessoais, de motorista, e serviços de 

restaurante e de bar, permitindo que os clientes visua-

lizem e adquiram convenientemente tais serviços e fa-

çam uso de tais instalações num centro ou complexo 

comercial; a reunião para o benefício de terceiros, 

através da internet, de uma variedade de produtos, no-

meadamente produtos de beleza (nomeadamente aces-

sórios de higiene pessoal, cosméticos e produtos para 

o cuidado do corpo), produtos de higiene pessoal, pro-

dutos e equipamentos de saúde e de cuidados de saúde 

(nomeadamente, medicamentos para uso humano, 

equipamento de exercício e suplementos alimentares), 

eletrodomésticos para uso em cozinhas domésticas, 

eletrodomésticos para uso em lavandarias domésticas, 

mobiliário para uso doméstico, utensílios domésticos, 

recipientes para uso doméstico, roupa de casa, artigos 

para o lar (nomeadamente, móveis, utensílios, artigos 

de decoração, tais como roupa de cama, toalhas, almo-

fadas, mantas e objetos decorativos para uso domésti-

co), casotas para animais de estimação, almofadas 

para animais de estimação, produtos de saúde e beleza 

(nomeadamente acessórios de higiene pessoal, cosmé-

ticos e produtos para o cuidado do corpo), alimentos 

para animais de estimação, pratos de alimentação para 

animais de estimação, brinquedos para animais de es-

timação, produtos para o cuidado dos automóveis, má-

quinas para uso doméstico, ferramentas manuais, fer-

ramentas e acessórios de jardinagem, produtos óticos, 

câmaras, equipamentos elétricos e eletrónicos de uso 

doméstico, incluindo produtos de marca branca ( whi-

te goods ), joias, relógios de mesa ou de parede, reló-

gios, instrumentos musicais, artigos de papelaria, pu-

blicações impressas, livros, materiais para artistas, 

CDs, DVDs, malas para uso em viagem, sacos de 

transporte multiusos, malas de viagem, baús, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], malas diplomá-

ticas, pastas para documentos, sacos de estafeta, car-

teiras, porta-moedas, malas de tiracolo, malas de mão, 

conjuntos de viagem (artigos de couro), adaptadores 

de viagem para tomadas elétricas, secadores de cabelo 

para viagem, sacos porta-vestuário, porta-bagagens 

( luggage-carriers ), móveis, recipientes e utensílios 

domésticos, mobiliário, têxteis, vestuário, calçado, 

chapelaria, artigos de retrosaria, brinquedos e jogos, 

equipamento desportivo, géneros alimentares, bebidas 

e produtos de tabaco, por meio de um centro comer-

cial virtual, permitindo que os clientes visualizem e 
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adquiram convenientemente tais produtos por meio de 

telecomunicações; a reunião para o benefício de ter-

ceiros, através da internet, de uma variedade de servi-

ços, nomeadamente uma variedade de serviços de en-

tretenimento, saúde e beleza, lazer, compras pessoais, 

motorista, restaurante e bar, que os clientes visualizem 

e adquiram convenientemente tais produtos por meio 

de telecomunicações; exploração e administração de 

unidades de comércio retalhista e de lazer, complexos 

comerciais retalhistas e de lazer, complexos comer-

ciais, galerias comerciais, centros comerciais e parques 

de comércio retalhista; a reunião para o benefício de 

terceiros de uma variedade de produtos, nomeada-

mente produtos de beleza (nomeadamente acessórios 

de higiene pessoal, cosméticos e produtos para o cui-

dado do corpo), produtos de higiene pessoal, produtos 

e equipamentos de saúde e de cuidados de saúde (no-

meadamente, medicamentos para uso humano, equi-

pamento de exercício e suplementos alimentares), ele-

trodomésticos para uso em cozinhas domésticas, ele-

trodomésticos para uso em lavandarias domésticas, 

mobiliário para uso doméstico, utensílios domésticos, 

recipientes para uso doméstico, roupa de casa, artigos 

para o lar (nomeadamente, móveis, utensílios, artigos 

de decoração, tais como roupa de cama, toalhas, almo-

fadas, mantas e objetos decorativos para uso domésti-

co), casotas para animais de estimação, almofadas 

para animais de estimação, produtos de saúde e beleza 

(nomeadamente acessórios de higiene pessoal, cosmé-

ticos e produtos para o cuidado do corpo), alimentos 

para animais de estimação, pratos de alimentação para 

animais de estimação, brinquedos para animais de es-

timação, produtos para o cuidado dos automóveis, má-

quinas para uso doméstico, ferramentas manuais, fer-

ramentas e acessórios de jardinagem, produtos óticos, 

câmaras, equipamentos elétricos e eletrónicos de uso 

doméstico, incluindo produtos de marca branca ( whi-

te goods ), joias, relógios de mesa ou de parede, reló-

gios, instrumentos musicais, artigos de papelaria, pu-

blicações impressas, livros, materiais para artistas, 

CDs, DVDs, malas para uso em viagem, sacos de 

transporte multiusos, malas de viagem, baús, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], malas diplomá-

ticas, pastas para documentos, sacos de estafeta, car-

teiras, porta-moedas, malas de tiracolo, malas de mão, 

conjuntos de viagem (artigos de couro), adaptadores 

de viagem para tomadas elétricas, secadores de cabelo 

para viagem, sacos porta-vestuário, porta-bagagens 

( luggage-carriers ), móveis, recipientes e utensílios 

domésticos, mobiliário, têxteis, vestuário, calçado, 

chapelaria, artigos de retrosaria, brinquedos e jogos, 

equipamento desportivo, géneros alimentares, bebidas 

e produtos de tabaco, permitindo que os clientes visu-

alizem e adquiram convenientemente esses produtos 

em lojas retalhistas localizadas em complexos ou cen-

tros comerciais; serviços retalhistas de grandes arma-

zéns relacionados com a venda de produtos de beleza 

(nomeadamente acessórios de higiene pessoal, cosmé-

ticos e produtos para o cuidado do corpo), produtos de 

higiene pessoal, produtos e equipamentos de saúde e 

de cuidados de saúde (nomeadamente, medicamentos 

para uso humano, equipamento de exercício e suple-

mentos alimentares), eletrodomésticos para uso em 

cozinhas domésticas, eletrodomésticos para uso em la-

vandarias domésticas, mobiliário para uso doméstico, 

utensílios domésticos, recipientes para uso doméstico, 

roupa de casa, artigos para o lar (nomeadamente, mó-

veis, utensílios, artigos de decoração, tais como roupa 

de cama, toalhas, almofadas, mantas e objetos decora-

tivos para uso doméstico), casotas para animais de es-

timação, almofadas para animais de estimação, produ-

tos de saúde e beleza (nomeadamente acessórios de hi-

giene pessoal, cosméticos e produtos para o cuidado 

do corpo), alimentos para animais de estimação, pra-

tos de alimentação para animais de estimação, brin-

quedos para animais de estimação, produtos para o 

cuidado dos automóveis, máquinas para uso domésti-

co, ferramentas manuais, ferramentas e acessórios de 

jardinagem, produtos óticos, câmaras, equipamentos 

elétricos e eletrónicos de uso doméstico, incluindo 

produtos de marca branca ( white goods ), joias, re-

lógios de mesa ou de parede, relógios, instrumentos 

musicais, artigos de papelaria, publicações impressas, 

livros, materiais para artistas, CDs, DVDs, malas para 

uso em viagem, sacos de transporte multiusos, malas 

de viagem, baús, sacos de equipamento [com formato 

cilíndrico], malas diplomáticas, pastas para documen-

tos, sacos de estafeta, carteiras, porta-moedas, malas 

de tiracolo, malas de mão, conjuntos de viagem (arti-

gos de couro), adaptadores de viagem para tomadas 

elétricas, secadores de cabelo para viagem, sacos por-

ta-vestuário, porta-bagagens ( luggage-carriers ), 

móveis, recipientes e utensílios domésticos, mobiliário, 

têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, artigos de retro-

saria, brinquedos e jogos, equipamento desportivo, gé-

neros alimentares, bebidas e produtos de tabaco, e ser-

viços de loja retalhista prestados por lojas relacionadas 

com um ou mais dos tipos de produtos anteriores; ser-

viços retalhistas de compras eletrónicas relacionados 

com a venda de produtos de beleza (nomeadamente 
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acessórios de higiene pessoal, cosméticos e produtos 

para o cuidado do corpo), produtos de higiene pessoal, 

produtos e equipamentos de saúde e de cuidados de 

saúde (nomeadamente, medicamentos para uso huma-

no, equipamento de exercício e suplementos alimenta-

res), eletrodomésticos para uso em cozinhas domésti-

cas, eletrodomésticos para uso em lavandarias domés-

ticas, mobiliário para uso doméstico, utensílios domés-

ticos, recipientes para uso doméstico, roupa de casa, 

artigos para o lar (nomeadamente, móveis, utensílios, 

artigos de decoração, tais como roupa de cama, toa-

lhas, almofadas, mantas e objetos decorativos para uso 

doméstico), casotas para animais de estimação, almo-

fadas para animais de estimação, produtos de saúde e 

beleza (nomeadamente acessórios de higiene pessoal, 

cosméticos e produtos para o cuidado do corpo), ali-

mentos para animais de estimação, pratos de alimen-

tação para animais de estimação, brinquedos para ani-

mais de estimação, produtos para o cuidado dos auto-

móveis, máquinas para uso doméstico, ferramentas 

manuais, ferramentas e acessórios de jardinagem, pro-

dutos óticos, câmaras, equipamentos elétricos e eletró-

nicos de uso doméstico, incluindo produtos de marca 

branca ( white goods ), joias, relógios de mesa ou de 

parede, relógios, instrumentos musicais, artigos de pa-

pelaria, publicações impressas, livros, materiais para 

artistas, CDs, DVDs, malas para uso em viagem, sacos 

de transporte multiusos, malas de viagem, baús, sacos 

de equipamento [com formato cilíndrico], malas diplo-

máticas, pastas para documentos, sacos de estafeta, 

carteiras, porta-moedas, malas de tiracolo, malas de 

mão, conjuntos de viagem (artigos de couro), adapta-

dores de viagem para tomadas elétricas, secadores de 

cabelo para viagem, sacos porta-vestuário, porta-baga-

gens ( luggage-carriers ), móveis, recipientes e uten-

sílios domésticos, mobiliário, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, artigos de retrosaria, brinquedos e jo-

gos, equipamento desportivo, géneros alimentares, be-

bidas e produtos de tabaco; serviços de assistência em 

gestão comercial ou industrial e de consultadoria em 

gestão comercial para centros e complexos comerciais; 

fornecimento de informações empresariais; assistência 

na exploração ou na gestão de empresas comerciais ou 

industriais, incluindo centros e complexos comerciais, 

nomeadamente o fornecimento de serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais a marcas de grande 

qualidade e de luxo, permitindo às mesmas distribuir, 

de uma forma controlada e eficaz, stocks de exceden-

tes da sua coleção da estação anterior; serviços de ani-

mação publicitária, promocional e/ou comercial; pro-

moção e publicidade de todos os tipos e em todos os 

suportes; pesquisas comerciais; sistematização de da-

dos numa base de dados central; gestão de ficheiros re-

lacionados com o tratamento da informação; serviços 

de venda a retalho de existências excedentárias de co-

leções de estações anteriores para homem, senhora e 

criança, especificamente roupa de desporto, sapatos, 

conjuntos de viagem, (artigos de couro), adaptadores 

de viagem para tomadas elétricas, secadores de cabelo 

de viagem, porta-moedas, malas de mão, cachecóis, 

chapéus, relógios, óculos de sol, cintos e chapéus-de-

-chuva, almofadas, mantas, cortinas, estores, roupa de 

casa, cortinados, argolas para cortinas, cortinados 

franzidos [cortinas], tapetes, corredores para cortinas, 

corredores de mesa, passadeiras, capas de edredão, 

lençóis, conjuntos de roupa de cama, almofadas, toa-

lhas, porta-retratos, velas, lanternas anti-vento, am-

bientadores perfumados em forma de bastões, caixas 

para joias, caixas para relógios, lingerie, joias; promo-

ção de edifícios comerciais, incluindo centros comer-

ciais; análise de tendências de moda e mercado para 

prestação de assessoria e consultadoria a marcas de 

retalho; serviços de consultadoria em matéria de de-

sign e gestão de centros comerciais; publicidade; ges-

tão de negócios comerciais; administração comercial; 

trabalhos de escritório; serviços de marketing; marke-

ting direto; conceção, criação, design, desenvolvimen-

to, implementação, operação, organização, promoção 

e supervisão de programas para membros, incluindo 

programas de cartões de fidelidade para clientes, pro-

gramas de incentivos, programas de bónus, cartões de 

prémios e cartões de descontos; serviços de redes em-

presariais e profissionais; marketing dos serviços de 

venda a retalho de terceiros através de um sítio de con-

tactos pessoais em linha; promoção de eventos para 

terceiros; vestuário, roupa de desporto, sapatos, malas 

e sacos de viagem, porta-moedas, malas de mão, cin-

tos, cachecóis, chapéus, luvas, óculos de sol, relógios, 

chapéus-de-chuva, mobiliário, iluminação, revestimen-

tos de pavimentos, artigos de cozinha e trens de cozi-

nha, lingerie e joalharia, permitindo ao cliente visuali-

zar e comprar convenientemente esses produtos; a reu-

nião, para terceiros, de uma variedade de vestuário, 

roupa de desporto, sapatos, malas e sacos de viagem, 

porta-moedas, malas de mão, cintos, cachecóis, cha-

péus, luvas, óculos de sol, relógios, chapéus-de-chuva, 

mobiliário, iluminação, revestimentos de pavimentos, 

artigos de cozinha e trens de cozinha, lingerie e joa-

lharia, permitindo ao cliente visualizar e comprar con-

venientemente esses produtos; atividades de marketing 
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e promocionais relacionadas com administração co-

mercial e gestão de negócios; avaliações estatísticas 

sobre dados de estudos de mercado; análise e prepara-

ção de relatórios de estatísticas; sistematização de da-

dos em bases de dados informáticas; design de mate-

rial publicitário; serviços de avaliação de marcas; ser-

viços de posicionamento de marcas; serviços de estra-

tégia da marca; serviços informatizados de encomenda 

em linha; apresentação de produtos em qualquer meio 

de comunicação para venda por grosso; marketing sob 

a forma de eventos; organização de eventos, exposi-

ções, feiras e mostras para fins comerciais, promocio-

nais e publicitários; análise de dados e estatísticas de 

pesquisas de mercado; difusão de material promocio-

nal, publicitário e de marketing; serviços de publicida-

de prestados através da internet; publicidade em im-

prensa popular e profissional; produção de filmes pu-

blicitários; compilação de anúncios para utilização em 

páginas da web e na internet; análise de ressonância 

no âmbito da publicidade; publicidade direta por cor-

reio; promoção de produtos e serviços de terceiros 

através da internet; serviços de publicidade e de pro-

moção de vendas; serviços de consultadoria em maté-

ria de conceção, criação, implementação, operação, 

organização, promoção e supervisão de programas 

para membros, incluindo programas de cartões de fi-

delidade para clientes, programas de incentivos, pro-

gramas de bónus, cartões de prémios e cartões de des-

contos; a organização, funcionamento, promoção e su-

pervisão de programas de fidelização de clientes; ser-

viços de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais e/ou publicitários; promoção dos inte-

resses relacionados com questões de saúde, comunitá-

rias e relativas à sustentabilidade ambiental; serviços 

de consultadoria de negócios relacionados com a inte-

gração das áreas de tecnologia de processos empresa-

riais, aprendizagem organizacional, gestão de mudan-

ças e sustentabilidade operacional; organização de 

desfiles de moda para fins promocionais; apresentação 

de produtos em meios de comunicação para fins de 

venda a retalho; fornecimento de um mercado em li-

nha para compradores e vendedores de produtos e ser-

viços; conceção de material publicitário; serviços de 

assessoria comercial ao consumidor relacionados com 

férias; gestão comercial de galerias de lojas comerciais, 

centros comerciais, instalações desportivas, hotéis, ca-

sinos e arenas e estádios desportivos, de entretenimen-

to, convenções e exposições.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192914

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; serviços financeiros prestados através da 

internet e por telefone; negócios imobiliários; ope-

rações imobiliárias, nomeadamente estabelecimento 

de edifícios comerciais, incluindo centros comerciais; 

gestão imobiliária, também no domínio dos centros 

comerciais; serviços de agência imobiliária para ar-

rendamento de bens imobiliários, incluindo edifícios 

comerciais e centros comerciais; gestão financeira; 

patrocínio financeiro de eventos e atividades de en-

tretenimento e corporativos e culturais; agências de 

cobrança de dívidas; emissão de fichas de valor como 

parte de um programa de adesão de clientes, incluindo 

programas de cartões de fidelização de clientes, pro-

gramas de incentivos, programas de bónus, cartões de 

prémios de assiduidade e cartões de desconto; emissão 

de cartões de pagamento eletrónico relacionados com 

programas de fidelização de clientes, programas de 

incentivos, programas de bónus e prémios; emissão 

de cartões de valor armazenado; organização de tran-

sações financeiras; serviços de pagamento eletrónico; 

serviços de informações, assessoria e consultadoria 

relacionados com programas para clientes associados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192915

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Construção de centros comerciais, 

instalações desportivas, hotéis, casinos e arenas e 

estádios de convenções e exposições desportivas, de 

lazer e entretenimento; informações sobre construção, 

modificação e adaptação de centros comerciais, insta-

lações desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios 

de convenções e exposições desportivas, de lazer e 
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entretenimento; consultadoria relacionada com a cons-

trução e adaptação de centros e complexos comerciais, 

instalações desportivas, hotéis, casinos e arenas e es-

tádios para convenções e exposições desportivas, de 

lazer e entretenimento; supervisão de obras de cons-

trução de edifícios e gestão no local do processo de 

construção; serviços de lavagem de automóveis; cons-

trução, reforma e renovação de prédios comerciais; a 

criação e construção de edifícios comerciais, incluindo 

centros comerciais, instalações desportivas, hotéis, 

casinos e arenas e estádios de convenções e exposições 

desportivas, de lazer e entretenimento; serviços do-

mésticos [serviços de limpeza]; serviços de gestão de 

projetos para projetos de construção.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192916

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; serviços telemáti-

cos; radiodifusão, difusão, transmissão e processamen-

to de imagens, gráficos, ilustrações, som, textos, con-

teúdos audiovisuais e multimédia ou qualquer outro 

tipo de dados, através da internet e de sítios Web, ter-

minais de computador, dispositivos eletrónicos, DVD 

promocionais e publicidade no cinema; comunicações 

por terminais de computadores; serviços de acesso 

e de comunicações através da internet e da intranet; 

serviços de correio eletrónico; serviços de transmissão 

de dados informáticos; serviço de fornecimento de 

acesso a bases de dados informáticas ou telemáticas 

na rede internet; aluguer de tempo de acesso a bases 

de dados e centros de alojamento de bases de dados de 

videotexto ou tratamento de dados, incluindo através 

da internet; serviços de comunicação interativa; for-

necimento de fóruns em linha para a transmissão de 

mensagens, comentários e conteúdos multimédia entre 

utentes; fornecimento de acesso a websites na internet 

ou a qualquer outra rede de comunicações; serviços 

de fornecimento de acesso a uma rede eletrónica em 

linha para recuperação de informação; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a conteúdos de vídeo 

fornecidos através da internet, fornecimento de acesso 

a sítios Web na Internet ou outras redes de comuni-

cações para fins de serviços de compras em realidade 

virtual; fornecimento de serviços telefónicos a mem-

bros de um programa de adesão, incluindo programas 

de cartões de fidelização de clientes, programas de 

incentivos, programas de bónus, cartões de prémios e 

cartões de desconto, através dos quais o membro pode 

obter bens e serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192917

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de organização de viagens, 

serviços de agências de viagens; acompanhamento de 

passageiros [viajantes]; organização de viagens; orga-

nização e marcação de visitas turísticas, excursões, 

viagens de um dia e visitas guiadas a cidades; serviços 

de reserva de transportes; consultadoria em viagens; 

acompanhamento pessoal de passageiros; serviços de 

informações sobre trânsito e viagens; organização e 

reserva de viagens; serviços de marcação de viagens 

prestados por agências de viagens; serviços de motoris-

tas; consultadoria relacionada com viagens turísticas 

e visitas guiadas; serviços de planificação de itinerá-

rios de viagens; transporte; transporte de passageiros 

[viajantes]; embalagem e depósito de mercadorias; 

serviços de autocarros; estacionamento efetuado por 

funcionário; fornecimento de instalações para o esta-

cionamento de veículos; entrega de mercadorias por 

estafeta; fornecimento de informações a viajantes rela-

cionadas com férias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192918

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de alfaiate e de alteração de 

vestuário personalizados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192919

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Planeamento, organização e realização 

de conferências, convenções, congressos, exposições, 

c o n c er t o s, c o ló qu io s, s i mp ó s io s, s em i n á r io s, 

workshops, palestras, todos relacionados com despor-

to, entretenimento, viagens, turismo e experiências de 

compras a retalho de artigos de luxo; parques de diver-

são; serviços de lazer relacionados com desporto, en-

tretenimento, viagens, turismo e experiências de com-

pras de luxo; atividades de lazer e entretenimento rela-

cionadas com desporto, música, espetáculos de comé-

dia, eventos de dança, espetáculos de teatro ao vivo, 

eventos ao vivo, viagens, turismo e experiências de 

compras a retalho de artigos de luxo; atividades des-

portivas e culturais em centros e complexos comer-

ciais; fornecimento de instalações recreativas relacio-

nadas com desporto, música, espetáculos de comédia, 

eventos de dança, espetáculos de teatro ao vivo, even-

tos ao vivo, viagens, turismo e experiências de com-

pras a retalho de artigos de luxo; organização de ceri-

mónias de entrega de prémios e noites de gala para 

fins de entretenimento, todos relacionados com des-

porto, música, espetáculos de comédia, eventos de 

dança, espetáculos de teatro ao vivo, eventos ao vivo, 

viagens, turismo e experiências de compras a retalho 

de artigos de luxo; realização de competições na inter-

net relacionadas com eventos ao vivo, desporto, via-

gens, turismo e experiências de compras a retalho de 

artigos de luxo; realização de eventos educativos rela-

cionados com viagens, turismo, desporto, hotelaria e 

experiências de compras a retalho de artigos de luxo; 

serviços de educação e formação relacionados com 

viagens, turismo, desporto, hotelaria e experiências de 

compras a retalho de artigos de luxo; publicações ele-

trónicas em linha não descarregáveis com informações 

sobre uma vasta gama de tópicos, todos relacionados 

com viagens, turismo, experiências de compras a reta-

lho de artigos de luxo, instalações desportivas, hotéis, 

casinos e arenas e estádios para convenções e exposi-

ções de desporto, de lazer e entretenimento; edição 

multimédia de material impresso, livros, revistas, diá-

rios, jornais, boletins informativos, tutoriais, mapas, 

gráficos, fotografias, vídeos, música, assim como, de 

publicações eletrónicas não descarregáveis, todos rela-

cionados com viagens, turismo, experiências de com-

pras a retalho de artigos de luxo, instalações desporti-

vas, hotéis, casinos, e arenas e estádios para conven-

ções e exposições de desporto, de lazer e entreteni-

mento; organização e apresentação de espetáculos, 

concursos, jogos e concertos, todos relacionados com 

desporto, música, espetáculos de comédia, eventos de 

dança, espetáculos de teatro ao vivo, eventos ao vivo, 

viagens, turismo e experiências de compras a retalho 

de artigos de luxo; organização, produção, apresenta-

ção e direção de concertos musicais, festivais, digres-

sões e outros espetáculos, eventos e atividades musi-

cais e culturais; organização de desfiles de moda para 

fins de entretenimento; apresentação de obras de arte 

visual e literatura ao público para fins culturais ou 

educativos, todos relacionados com viagens, turismo e 

experiências de compras a retalho de artigos de luxo; 

produção de entretenimento sob a forma de filmes, 

programas de televisão, rádio e vídeos relacionados 

com viagens e experiências de compras a retalho de 

artigos de luxo; fornecimento de publicações eletróni-

cas não descarregáveis a partir de uma rede informáti-

ca mundial ou da Internet, todas relacionadas com 

viagens, turismo, experiências de compras a retalho de 

artigos de luxo, instalações desportivas, hotéis, casinos 

e arenas e estádios para convenções e exposições de 

desporto, de lazer e entretenimento; fornecimento de 

informações sobre atividades recreativas, desportivas 

e culturais; fornecimento de instalações recreativas 

sob a forma de zonas de lazer para crianças localiza-

das em estabelecimentos comerciais de luxo; publica-

ção de periódicos, catálogos, prospetos, todos relacio-

nados com desporto, música, espetáculos de comédia, 

eventos de dança, espetáculos de teatro ao vivo, even-

tos ao vivo, viagens, turismo, experiências de compras 

a retalho de artigos de luxo, instalações desportivas, 

hotéis, casinos e arenas e estádios para convenções e 

exposições de desporto, de lazer e entretenimento; pu-

blicação de material impresso e revistas, todos relacio-

nados com desporto, música, espetáculos de comédia, 

eventos de dança, espetáculos de teatro ao vivo, even-
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tos ao vivo, viagens, turismo, experiências de compras 

a retalho de luxo, instalações desportivas, hotéis, casi-

nos e arenas e estádios para convenções e exposições 

de desporto, de lazer e entretenimento; publicação de 

material impresso em formato eletrónico não descar-

regável, todos relacionados com desporto, música, es-

petáculos de comédia, eventos de dança, espetáculos 

de teatro ao vivo, eventos ao vivo, viagens, turismo, 

experiências de compras a retalho de luxo, instalações 

desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios para 

convenções e exposições de desporto, de lazer e entre-

tenimento; publicação de resenhas relacionadas a des-

porto, música, espetáculos de comédia, eventos de 

dança, espetáculos de teatro ao vivo, eventos ao vivo, 

viagens, turismo, experiências de compras de artigos 

de luxo, instalações desportivas, hotéis, casinos e are-

nas e estádios para convenções e exposições de des-

porto, de lazer e entretenimento; atividades de entre-

tenimento, desportivas e culturais; operação de arenas 

para convenções e exposições de desporto, de lazer e 

entretenimento e produção ou coprodução de eventos 

desportivos e de entretenimento para exibição pública; 

produção de eventos de entretenimento ao vivo, todos 

para exibição e visualização pública; serviços de espe-

táculos de circo, teatro e concertos de música; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços de agência de re-

servas para os serviços atrás referidos; fornecimento e 

gestão de instalações desportivas, instalações de en-

tretenimento, instalações para concertos, instalações 

para convenções e instalações para exposições; a ope-

ração de arenas, todas para desporto, entretenimento, 

espetáculos, convenções e/ou exposições; a organiza-

ção e produção (ou coprodução) de eventos desporti-

vos e de entretenimento, concertos, convenções e ex-

posições, todos para exibição e visualização pública; 

serviços de casino, jogos de azar e jogos a dinheiro; or-

ganização de jogos e competições; gestão de casinos; 

cabarés e discotecas; serviços de informação de entre-

tenimento; serviços de planeamento de eventos; servi-

ços de clube de entretenimento; organização, acolhi-

mento, produção e direção de discotecas, aulas de fit-

ness, aulas de ioga, exposições, palestras, apresenta-

ções, conferências, concertos e espetáculos; serviços 

de ginásio e clubes de saúde (health club); serviços de 

treinador pessoal (treino físico); fornecimento de ins-

talações de casino; serviços de espetáculos de cinema; 

serviços de informações e/ou listagem de informações 

relacionadas com conferências, exposições, concursos, 

competições, eventos, espetáculos e representações de 

entretenimento, recreação, lazer, desporto, artes e par-

ques de diversão itinerantes; publicações em linha não 

descarregáveis de guias, mapas de viagem, diretórios e 

listas de cidades para o uso de viajantes; serviços de 

entretenimento; serviços de entretenimento com espe-

táculos de música, dança, desporto, comédia, drama e 

magia; clubes de saúde, clubes de praia e piscina; for-

necimento de instalações para atividades recreativas; 

fornecimento de instalações desportivas; organização 

e realização de eventos de atletismo, competições de 

atletismo e eventos desportivos; serviços de DJ; forne-

cimento de entretenimento musical; serviços de disco-

tecas; organização de eventos com fins culturais e re-

creativos; organização de festas e eventos; planeamen-

to de festas; serviços de lazer; organização de serviços 

de entretenimento; fornecimento e gestão de instala-

ções desportivas e eventos desportivos; organização de 

atividades e competições desportivas; fornecimento de 

instalações de educação física e ginástica; produção de 

espetáculos; organização de reuniões e conferências; 

serviços de agência de bilhetes para espetáculos de te-

atro; serviços de reserva e marcação de bilhetes para 

atividades e eventos educativos, recreativos e desporti-

vos; organização e fornecimento de instalações de for-

mação para pessoal de vendas e hotelaria; organização 

de instalações para eventos desportivos; serviços de 

clube social (serviços de entretenimento); serviços de 

clubes noturnos; serviços de informações, assessoria e 

consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192920

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de consultoria em arquitetura, 

incluindo arquitetura de centros comerciais, instala-

ções desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios 

destinados a convenções e exposições desportivas, 

lazer e entretenimento; serviços de consultoria relacio-

nados com o design de centros comerciais, instalações 

desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios desti-

nados a convenções e exposições desportivas, de lazer 
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e entretenimento; trabalhos de engenharia, elaboração 

de plantas para a construção de edifícios comerciais, 

incluindo centros comerciais, instalações desportivas, 

hotéis, casinos, arenas e estádios destinados a conven-

ções e exposições desportivas, lazer e entretenimento; 

consultadoria em proteção ambiental, incluindo o 

ambiente de centros comerciais, instalações despor-

tivas, hotéis, casinos e arenas e estádios destinados a 

convenções e exposições desportivas, lazer e entre-

tenimento; planeamento urbano e urbanismo comer-

cial; decoração de interiores e design de decoração 

de interiores, incluindo decoração de interiores de 

edifícios comerciais, centros comerciais, instalações 

desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios des-

tinados a convenções e exposições desportivas, de 

lazer e entretenimento; estudos de projetos técnicos 

relativos a centros comerciais, instalações desporti-

vas, hotéis, casinos e arenas e estádios destinados a 

convenções e exposições desportivas, de lazer e entre-

tenimento; estudos de projetos técnicos; serviços de 

controlo de qualidade; alojamento de sítios Web na 

Internet; administração dos direitos dos utilizadores 

em redes informáticas; análise e avaliação de produtos 

e serviços relativamente a possíveis aplicações futuras; 

escrita por encomenda de programas de computador, 

software e código para a criação de páginas Web na 

Internet; serviços de programação de computadores 

relacionados com aplicações multimédia e interativas; 

consultadoria na área da criação e design de sítios web; 

conversão de dados de informação eletrónica; design e 

criação de homepages  e de páginas Web; design e 

desenvolvimento de bases de dados eletrónicas; design 

e desenvolvimento de sistemas de entrada, saída, pro-

cessamento, visualização e armazenamento de dados; 

digitalização de documentos [scanning]; serviços de 

armazenamento e cópia de segurança eletrónicos de 

dados; desenvolvimento de produtos; pesquisa e de-

senvolvimento de novos produtos para terceiros; pes-

quisas na área da conservação e proteção ambiental; 

serviços de investigação para o desenvolvimento de 

novos produtos; consultoria técnica em matéria de de-

senvolvimento de produtos; manutenção e atualização 

de software informático; desenvolvimento de software, 

produtos e aplicações multimédia interativos para uso 

relacionado com programas para clientes associados, 

incluindo programas de cartões de fidelização de clien-

tes, programas de incentivos, programas de bónus, 

cartões de prémios e cartões de desconto; serviços de 

consultadoria relacionados com o design e desenvolvi-

mento de programas de adesão, incluindo programas 

de cartões de fidelização de clientes, programas de 

incentivos, programas de bónus, cartões de prémios 

e cartões de desconto; fornecimento de serviços in-

formáticos em linha a membros de um programa de 

adesão, incluindo programas de cartões de fidelização 

de clientes, programas de incentivos, programas de bó-

nus, cartões de prémios e cartões de desconto, através 

dos quais clientes associados podem obter produtos e 

serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192921

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Fornecimento de alojamento temporá-

rio; fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de 

catering para salas de receção; receção de boas-vindas 

para empresas e consumidores (fornecimento de ali-

mentos e bebidas); fornecimento de acesso a salas 

VIP; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas 

para salas de receção; receção de boas-vindas para 

empresas e consumidores (serviços de catering); servi-

ços de hotéis, serviços hoteleiros de complexos turísti-

cos, motéis e casas de hóspedes; serviços de reserva de 

quartos de hotel; serviços de hospedagem (alojamento 

temporário); serviços de alojamento temporário; ser-

viços de hotéis, pousadas e albergues, alojamento para 

férias e turismo; fornecimento de instalações para 

reuniões sociais, banquetes e eventos sociais (serviços 

de hotelaria); fornecimento de instalações para con-

ferências e reuniões; serviços de hotel, restaurante e 

bar com programas de fidelização de clientes que pro-

porcionam benefícios no hotel, restaurante e bar como 

prémio para clientes recorrentes; fornecimento de ins-

talações para convenções; fornecimento de instalações 

para eventos; serviços de informação, aconselhamento 

e reserva de alojamento temporário; aluguer de mó-

veis, roupa de cama, arranjos de mesa e equipamento 

para fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de 

gestão hoteleira; serviços de reserva de hotéis; serviços 

de corretagem para reserva de alojamento temporário 

em hotel para viajantes; serviços de restaurante, bar e 

catering; serviços de cafés; serviços de hospitalidade 
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(fornecimento de alimentos, bebidas e alojamento); 

serviços hoteleiros de estância turística; fornecimento 

de alimentos e bebidas; serviços de informações, acon-

selhamento e reservas para o fornecimento de alimen-

tos e bebidas; serviços de alimentos e bebidas; serviços 

de alojamento temporário; serviços de café e cafeta-

ria; serviços de cantina; fornecimento de instalações 

para feiras e exposições; fornecimento de instalações 

para conferências e reuniões; catering de alimentos e 

bebidas; serviços hoteleiros; serviços de restaurante 

self-service; cafés; serviços de cantina; serviços de re-

sidências turísticas (alojamento temporário); serviços 

de snack-bar; salões de chá; serviços de bar; serviços 

de restaurante; serviços de bar de cocktails; serviços 

de buffet para bares de cocktail; serviços de bar de vi-

nhos; aluguer de salas de reuniões; serviços de creche; 

alojamento para animais de estimação; serviços diur-

nos de guarda de cães; serviços diurnos de guarda de 

animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192922

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de prestação de cuidados a 

animais de estimação; cuidados de higiene e beleza 

para cães; serviços de cabeleireiro (nomeadamente 

serviços de salão de cabeleireiro e de cuidados de be-

leza); serviços de spa; serviços de tratamentos cosmé-

ticos e de beleza; serviços de salão de beleza; serviços 

de salões especializados em unhas; serviços de cabe-

leireiro; serviços de barbeiro; salões para os cuidados 

da pele; serviços de saúde, bem-estar físico (saúde) e 

cuidados de beleza; serviços de cuidados a animais de 

estimação; serviços de estética para cães.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192923

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Consultadoria em matéria de seguran-

ça, incluindo no que respeita à segurança de centros e 

complexos comerciais; serviços de compras individu-

ais; serviços de estilista pessoal (nomeadamente ser-

viços de estilização de guarda-roupa pessoal, serviços 

de consultoria de moda pessoal); serviços de porteiro 

pessoal para terceiros, incluindo efetuar preparati-

vos e reservas pessoais solicitados e fornecimento 

de informações específicas do cliente para atender 

às necessidades individuais; serviços de mordomo, 

nomeadamente serviços de mordomo e porteiro pes-

soal que prestam acolhimento a clientes; serviços de 

porteiro; serviços de estilista pessoal; licenciamento 

da propriedade intelectual; serviços de consultadoria 

em propriedade intelectual; assessoria, representa-

ção e assistência em procedimentos de contencioso 

e judiciais relacionados com direitos de propriedade 

intelectual e direitos conexos; consultadoria relacio-

nada com a concessão de licenças de direitos de autor; 

consultoria em proteção de direitos de autor; consulto-

ria em direitos de propriedade industrial; serviços de 

consultoria relacionados com a segurança no trabalho; 

consultoria em licenciamento de software; consultoria 

em licenciamento de propriedade intelectual; consul-

toria relacionada com gestão de propriedade intelec-

tual e direitos de autor; consultoria em proteção de 

desenhos industriais; consultoria em registo de nomes 

de domínio; consultoria em licenciamento de marcas; 

consultoria em proteção de marcas; controlo de siste-

mas ambientais, de acesso e de segurança de edifícios; 

concessão de licenças de direitos de autor [serviços 

jurídicos]; serviços de vigilância eletrónica com fins de 

segurança; exploração de direitos de propriedade in-

dustrial e de direitos de autor através de licenciamento 

[serviços jurídicos]; concessão, a terceiros, de licenças 

de utilização de direitos de propriedade industrial e 

de direitos de autor; serviços de vigilância de direitos 

de propriedade industrial; serviços de informação, 

aconselhamento e consultoria em questões jurídicas; 

serviço de pesquisas jurídicas e judiciais no âmbito da 

propriedade intelectual; assistência jurídica para a re-

dação de contratos; consultoria jurídica em matéria de 

franchising; consultoria jurídica relacionada com direi-

tos de propriedade intelectual; serviços jurídicos para 

procedimentos relacionados com direitos de proprie-

dade industrial; serviços jurídicos relacionados com o 

licenciamento de direitos de autor; serviços jurídicos 
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relacionados com a exploração de direitos de radiodi-

fusão; serviços jurídicos em matéria de exploração de 

direitos de autor sobre material impresso; serviços ju-

rídicos em matéria de gestão e exploração de direitos 

de autor e de direitos conexos; serviços jurídicos rela-

cionados com gestão, controlo e concessão de direitos 

de licenciamento; serviços jurídicos relacionados com 

a negociação e elaboração de contratos relacionados 

com direitos de propriedade intelectual; serviços jurí-

dicos relacionados com o registo de marcas; serviços 

de apoio jurídico; concessão de licenças de software e 

direitos de propriedade industrial [serviços jurídicos]; 

concessão de licenças de bases de dados [serviços ju-

rídicos]; concessão de licenças de direitos de proprie-

dade industrial e direitos de autor [serviços jurídicos]; 

licenciamento de direitos de propriedade intelectual 

e de direitos de autor; licenciamento de produtos de 

impressão [serviços jurídicos]; licenciamento de regis-

tos de desenhos; serviços de licenciamento; serviços 

que consistem em passear cães; serviços de segurança 

relacionados com guarda de valores (necessidades pes-

soais); serviços de guarda de crianças [babysitting].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192924

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Toshiba Digital Solutions Corpo-

ration

  Endereço : 72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Ka-

wasaki-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de contro-

lo (inspecção), salva-vidas e de ensino; aparelhos e ins-

trumentos para condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo de electricidade; 

aparelhos para registo, transmissão ou reprodução de 

som ou imagens; suportes de registo magnético, discos 

para gravação; máquinas de venda automática e meca-

nismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento e 

computadores para processamento de dados; extinto-

res de incêndio; software de simulação para sistemas 

de rede de bordo; software de simulação para sistemas 

de controlo automotivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192925

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Toshiba Digital Solutions Corpo-

ration

  Endereço : 72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Ka-

wasaki-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e 

desenvolvimento de hardware e software informático; 

programação de software para sistemas de redes de 

bordo; programação de software para sistemas de con-

trolo automotivos; fornecimento de programas infor-

máticos para sistemas de redes de bordo em redes de 

dados; fornecimento de programas informáticos para 

sistemas de controlo automotivo em redes de dados; 

plataforma como um serviço (PaaS); computação em 

núvem; programação de software para plataformas de 

informação na Internet; desenvolvimento de platafor-

mas informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192928

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Tianjin Zhigaodian Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

857 2 410

 Room 410, Building 2, No. 857, Hongshun East Road, 

Huaming High-tech Industrial Zone, Dongli District, 

Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/29  China

N.º 60226454

[210]  N.º : N/192929

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Tianjin Zhigaodian Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

857 2 410

 Room 410, Building 2, No. 857, Hongshun East Road, 

Huaming High-tech Industrial Zone, Dongli District, 

Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/29  China

N.º 60219903

[210]  N.º : N/192930

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Tianjin Zhigaodian Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

857 2 410

 Room 410, Building 2, No. 857, Hongshun East Road, 

Huaming High-tech Industrial Zone, Dongli District, 

Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/29  China

N.º 60219911

[210]  N.º : N/192931

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

 Tianjin Zhigaodian Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

857 2 410

 Room 410, Building 2, No. 857, Hongshun East Road, 

Huaming High-tech Industrial Zone, Dongli District, 

Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/29  China

N.º 60218939

[210]  N.º : N/192932

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 
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 Tianjin Zhigaodian Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

857 2 410

 Room 410, Building 2, No. 857, Hongshun East Road, 

Huaming High-tech Industrial Zone, Dongli District, 

Tianjin, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/29  China

N.º 60194582

[210]  N.º : N/192933

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192934

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192935

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192936

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192937

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192938

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192939

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192940

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192941

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192942

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192943

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas
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  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/192944

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Capacetes de protecção para desporto, 

em particular capacetes para esqui e snowboard; ócu-

los de protecção para desporto, em particular óculos 

para esqui e snowboard; óculos (ópticos), lentes para 

óculos, armações para óculos, óculos de sol e estojos 

para óculos; cartões magnéticos com ou sem chips, 

incluindo cartões de crédito; filmes cinematográficos, 

cassetes de vídeo com e sem gravações; diapositivos; 

suportes de registo e suportes de dados mecânicos, 

magnéticos, ópticos e optoeletrónicos, em particular 

disquetes, CDs e DVDs; computadores e equipamento 

para o tratamento de informação; programas de com-

putador, incluindo sistemas operativos informáticos; 

aparelhos e equipamento de projecção, projectores 

de vídeo, projectores de dados, painéis LCD, telas em 

pano para projectores, telas de projecção, ecrãs tácteis 

(áreas de projecção interactiva); aparelhos para conec-

tar e controlar televisão interectiva, televisão paga e 

vídeos; telemóveis; máquinas para ditar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192945

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Artigos desportivos (incluídos nesta 

classe), em particular esquis, pranchas de snowboard, 

ski bobs, trenós (artigo desportivo), bem como pe-

ças para os artigos acima mencionados; bastões para 

esqui, fixações para ski e fixações para pranchas de 

snowboard, bem como peças para os mesmos; cera 

para esquis (artigo desportivo); artigos de desporto 

protectores de joelhos, cotovelos, costas e pulsos para 

atletas; sacos e recipientes (artigos desportivos) conce-

bidos para esquis, snowboards, ski bobs e trenós (artigo 

desportivo).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192946

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Capacetes de protecção para desporto, 

em particular capacetes para esqui e snowboard; ócu-

los de protecção para desporto, em particular óculos 

para esqui e snowboard; óculos (ópticos), lentes para 

óculos, armações para óculos, óculos de sol e estojos 

para óculos; cartões magnéticos com ou sem chips, 

incluindo cartões de crédito; filmes cinematográficos, 

cassetes de vídeo com e sem gravações; diapositivos; 

suportes de registo e suportes de dados mecânicos, 

magnéticos, ópticos e optoeletrónicos, em particular 

disquetes, CDs e DVDs; computadores e equipamento 
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para o tratamento de informação; programas de com-

putador, incluindo sistemas operativos informáticos; 

aparelhos e equipamento de projecção, projectores 

de vídeo, projectores de dados, painéis LCD, telas em 

pano para projectores, telas de projecção, ecrãs tácteis 

(áreas de projecção interactiva); aparelhos para conec-

tar e controlar televisão interectiva, televisão paga e 

vídeos; telemóveis; máquinas para ditar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192947

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Artigos desportivos (incluídos nesta 

classe), em particular esquis, pranchas de snowboard, 

ski bobs, trenós (artigo desportivo), bem como pe-

ças para os artigos acima mencionados; bastões para 

esqui, fixações para ski e fixações para pranchas de 

snowboard, bem como peças para os mesmos; cera 

para esquis (artigo desportivo); artigos de desporto 

protectores de joelhos, cotovelos, costas e pulsos para 

atletas; sacos e recipientes (artigos desportivos) conce-

bidos para esquis, snowboards, ski bobs e trenós (artigo 

desportivo).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192948

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Capacetes de protecção para desporto, 

em particular capacetes para esqui e snowboard; ócu-

los de protecção para desporto, em particular óculos 

para esqui e snowboard; óculos (ópticos), lentes para 

óculos, armações para óculos, óculos de sol e estojos 

para óculos; cartões magnéticos com ou sem chips, 

incluindo cartões de crédito; filmes cinematográficos, 

cassetes de vídeo com e sem gravações; diapositivos; 

suportes de registo e suportes de dados mecânicos, 

magnéticos, ópticos e optoeletrónicos, em particular 

disquetes, CDs e DVDs; computadores e equipamento 

para o tratamento de informação; programas de com-

putador, incluindo sistemas operativos informáticos; 

aparelhos e equipamento de projecção, projectores 

de vídeo, projectores de dados, painéis LCD, telas em 

pano para projectores, telas de projecção, ecrãs tácteis 

(áreas de projecção interactiva); aparelhos para conec-

tar e controlar televisão interectiva, televisão paga e 

vídeos; telemóveis; máquinas para ditar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192949

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

  Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Artigos desportivos (incluídos nesta 

classe), em particular esquis, pranchas de snowboard, 

ski bobs, trenós (artigo desportivo), bem como pe-

ças para os artigos acima mencionados; bastões para 

esqui, fixações para ski e fixações para pranchas de 

snowboard, bem como peças para os mesmos; cera 

para esquis (artigo desportivo); artigos de desporto 

protectores de joelhos, cotovelos, costas e pulsos para 

atletas; sacos e recipientes (artigos desportivos) conce-



4840    11   2022  3  16 

bidos para esquis, snowboards, ski bobs e trenós (artigo 

desportivo).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192950

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 Fengyuan Qinchan Culture Development Co., Ltd.

  Endereço : 173

(173 ) F518 M-133

 Shop M-133, F518, No. 173, Qingnian Street, Shenhe 

District, Shenyang City, Liaoning Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 零

理

理

數

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192951

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 Fengyuan Qinchan Culture Development Co., Ltd.

  Endereço : 173

(173 ) F518 M-133

 Shop M-133, F518, No. 173, Qingnian Street, Shenhe 

District, Shenyang City, Liaoning Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192952

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 LIU DAN

  Endereço : 5-33 C

1 M 113

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192953

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[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 : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192954

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[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
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[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192958

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 GUO WEI

  Endereço : 28Y

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192959

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 WAEN INTERNATIONAL LIMITED

  Endereço : 378 2

18 1805-06

 Flat/Rm 1805-06, 18/F, Millennium City 2, 378 Kwun 

Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192960

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 WAEN INTERNATIONAL LIMITED

  Endereço : 378 2

18 1805-06

 Flat/Rm 1805-06, 18/F, Millennium City 2, 378 Kwun 

Tong Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192961

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192962

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192963

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192964

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192965

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192966

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435
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 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192967

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192968

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192969

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192970

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192971

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192972

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’An Road, Binjiang 

District, HangZhou City, ZheJiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192973

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Programas e concursos de prémios de 

incentivo para clientes, destinados a promover servi-

ços de hotéis, casinos, jogos a dinheiro e apostas, hos-

pitalidade, viagens, vendas a retalho e entretenimento 

para terceiros; serviços de promoção e de publicidade 

para produtos, serviços e lojas de vendas a retalho de 

terceiros; serviços de promoção e de publicidade onli-

ne através de sítios na rede (websites).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192974

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casinos, serviços de en-

tretenimentos, nomeadamente organização de jogos 

e torneios ao vivo; organização e fornecimento de 

instalações para eventos especiais com competições e 

torneios de casino e de jogos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192975

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Restaurantes; serviços de hotéis; infor-

mações sobre hotéis; serviços de bar; serviços de ca-

tering; fornecimento de instalações (alojamento) para 

funções sociais; organização de banquetes; serviços de 

banquetes; serviços de hotéis para facultar instalações 

para reuniões; serviços de reservas de hotel para ter-

ceiros; serviços de reservas e marcações para restau-

rantes e refeições.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192976

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Programas e concursos de prémios de 

incentivo para clientes, destinados a promover servi-

ços de hotéis, casinos, jogos a dinheiro e apostas, hos-

pitalidade, viagens, vendas a retalho e entretenimento 

para terceiros; serviços de promoção e de publicidade 

para produtos, serviços e lojas de vendas a retalho de 

terceiros; serviços de promoção e de publicidade onli-

ne através de sítios na rede (websites).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192977

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casinos, serviços de en-

tretenimentos, nomeadamente organização de jogos 

e torneios ao vivo; organização e fornecimento de 

instalações para eventos especiais com competições e 

torneios de casino e de jogos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192978

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Restaurantes; serviços de hotéis; infor-

mações sobre hotéis; serviços de bar; serviços de ca-

tering; fornecimento de instalações (alojamento) para 

funções sociais; organização de banquetes; serviços de 

banquetes; serviços de hotéis para facultar instalações 

para reuniões; serviços de reservas de hotel para ter-

ceiros; serviços de reservas e marcações para restau-

rantes e refeições.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/192992

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : The Lycra Company UK Limited

  Endereço : One St. Peter’s Square, Manchester, 

Reino Unido, M2 3De

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : Fibras sintéticas para uso têxtil; cordas 

e cordéis; redes; tendas e lonas; toldos em matérias 

têxteis ou sintéticas; velas de navio; sacos para o trans-

porte e armazenamento de materiais a granel; ma-
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teriais para acolchoamento, amortecimento e enchi-

mento, excepto de papel, cartão, borracha ou plástico; 

materiais de fibras têxteis em bruto e seus substitutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192993

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : The Lycra Company UK Limited

  Endereço : One St. Peter’s Square, Manchester, 

Reino Unido, M2 3De

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos têxteis; têxteis e substitutos de 

têxteis; roupa de casa; cortinas em tecido ou plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192994

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : The Lycra Company UK Limited

  Endereço : One St. Peter’s Square, Manchester, 

Reino Unido, M2 3De

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192995

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : THP MEDICAL SDN. BHD.

  Endereço : 1209, Ja lan Per industr ian Bukit 

Minyak 18, Taman Perindustrian Bukit Minyak, 14100 

Simpang Ampat, Penang, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Fitas adesivas para uso médico; pensos 

adesivos para uso médico; tecidos adesivos para uso 

médico; emplastros adesivos para uso médico; espara-

drapos adesivos para uso médico; tiras adesivas para 

uso médico; bandas adesivas para uso médico; mate-

rial para pensos destinados a feridas; molesquine para 

utilização como ligadura médica; sistemas transdérmi-

cos para tratamento médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192996

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : General Cigar Co., Inc.

  Endereço : Suite 100, 10900 Nuckols Road, Glen 

Allen, Virginia 23060, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Charutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192997

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : General Cigar Co., Inc.

  Endereço : Suite 100, 10900 Nuckols Road, Glen 

Allen, Virginia 23060, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Charutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192998

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

 TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP STOCK 

CO., LTD.

  Endereço : 

 Bai Yi Yuan Industrial Zone, Daqiuzhuang Town, 

Jinghai District, Tianjin City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192999

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

 TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP STOCK 

CO., LTD.

  Endereço : 

 Bai Yi Yuan Industrial Zone, Daqiuzhuang Town, 

Jinghai District, Tianjin City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193000

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

 TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP STOCK 

CO., LTD.

  Endereço : 

 Bai Yi Yuan Industrial Zone, Daqiuzhuang Town, 

Jinghai District, Tianjin City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193001

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

1A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 38 Y 71 K 24

 C 0 M 60 Y 85 K 0

 C 0 M 10 Y 14 K 0

[210]  N.º : N/193002

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

1A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 38 Y 71 K 24

 C 0 M 60 Y 85 K 0

 C 0 M 10 Y 14 K 0

[210]  N.º : N/193003

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

1A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 38 Y 71 K 24

 C 0 M 60 Y 85 K 0

 C 0 M 10 Y 14 K 0

[210]  N.º : N/193004

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

1A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 60 Y 85 K 0

[210]  N.º : N/193005

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

1A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 60 Y 85 K 0

[210]  N.º : N/193006

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

1A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : C 0 M 60 Y 85 K 0

[210]  N.º : N/193007

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

1A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 38 Y 71 K 24

 C 0 M 60 Y 85 K 0

 C 0 M 10 Y 14 K 0

[210]  N.º : N/193008

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

1A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 38 Y 71 K 24

 C 0 M 60 Y 85 K 0

 C 0 M 10 Y 14 K 0

[210]  N.º : N/193009

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

1A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 77 M 38 Y 71 K 24

 C 0 M 60 Y 85 K 0

 C 0 M 10 Y 14 K 0

[210]  N.º : N/193010

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

 International Motor Show (HK) Management Limited

  Endereço : 28

11 1101B

 Flat/Rm 1101B, 11/F, Lippo Sun Plaza, 28 Canton 

Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193011

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

 International Motor Show (HK) Management Limited

  Endereço : 28

11 1101B

 Flat/Rm 1101B, 11/F, Lippo Sun Plaza, 28 Canton 

Road, Tsim Sha Tsui, KL, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193012

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193013

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193015

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

 CHOI TONG

  Endereço : 288 M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193016

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : STEM Plus Limited

  Endereço : Hung Hing Printing Centre, 17-19 Dai 

Hei Street, Tai Po Industrial Estate, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; fornecimento 

de formação; serviços de entretenimento; actividades 

desportivas e culturais; publicação de textos, livros e 

boletins informativos (sem ser textos publicitários); 
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publicação de diagramas, imagens e fotografias; pu-

blicação de jornais, revistas e periódicos; provisão de 

educação, recreação, instrução, ensino e formação in-

tercativa e não interactiva; concepção de cursos educa-

tivos, exames e qualificações; provisão de informação 

relacionada com actividades de educação, formação, 

entretenimento, recreação, desporto, actividades so-

ciais e culturais; fornecimento de publicações electró-

nicas online não descarregáveis; serviços educacionais 

e de formação relacionados com inovação, ciência, 

tecnologia, engenharia e matemática; serviços educa-

cionais e de formação relacionados com programação 

de computadores, computação em nuvem, inteligência 

artificial e edge processing; serviços educacionais e de 

formação em áreas de tecnologia automotiva, nome-

adamente, arranjo, organização e realização de acti-

vidades, eventos, exposições, formações, workshops, 

aconselhamento, tutoria, aulas, programas, seminários 

e conferências relacionadas com veículos radiomo-

grafados, modelos de carros com motor e conduzidos 

por controle remoto, engenharia automotiva, veículos 

motorizados totalmente ou parcialmente operados, 

automóveis, assistência ao motorista e sistemas de con-

dução autónoma; provisão de educação ou formação 

no campo da pesquisa, desenvolvimento e design de 

software, inteligência artificial, dispositivos de proces-

samento de imagens, navegação, segmentação, mape-

amento e sistemas de orientação para veículos motori-

zados totalmente ou parcialmente operados; prestação 

de educação ou formação na área de tecnologia auto-

motiva relacionada com a segurança veicular, seguran-

ça dos passageiros, assistência ao motorista e sistemas 

de condução autónoma; arranjo, organização e condu-

ção de serviços de entretenimento relacionados com 

veículos automotores; organizaão e operação de even-

tos desportivos e culturais; organização de exposições 

para fins culturais ou educacionais; organização de 

concursos (educação e entretenimento); arranjo, orga-

nização e realização de concursos para fins educativos 

ou de entretenimento; arranjo, organização e realiza-

ção de concursos para fins educativos, nomeadamente, 

arranjo, organização e realização de concursos acadé-

micos no domínio da inovação, da ciência, da tecnolo-

gia, engenharia e matemática; arranjo, organização e 

condução de concursos de automóveis para fins educa-

tivos; arranjo, organização e condução de corridas de 

veículos a motor; organização de corridas de automó-

veis (serviços desportivos); organização de uma equipa 

de automobilismo (serviços desportivos); organização 

e supervisão de clubes automóveis; serviços de con-

sultoria, informação e consultoria relacionados com 

os serviços acima mencionados; todos incluídos nesta 

classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193017

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

  Endereço : No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de locomoção por terra; au-

tomóveis e peças estruturais para os mesmos; camiões 

(tractores); furgonetas (veículos); veículos utilitários de 

desporto; carros desportivos; carros de corrida; trac-

tores incluindo tractores de reboque; pára-choques de 

veículos; palas de prevenção contra salpicos (guarda-

-lamas) para veículos terrestres; acessórios para veícu-

los, nomeadamente, suportes de bagagem para veícu-

los, coberturas para veículos (perfiladas), coberturas 

para assentos de veículos, assentos de segurança para 

crianças, para veículos, estores (pára-sol) adaptados 

para automóveis, chapas metálicas de proteção para 

automóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193030

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

 LEI POU I

  Endereço : 210-212

16 P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193031

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : LDG LABOR

  Endereço : 105 13

B-C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193032

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 74 邨

11 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193033

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : Panasonic Corporation

  Endereço : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

Osaka 571-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas eléctricas; motores, excepto para veículos 

terrestres; acoplamentos para máquinas e componen-

tes de transmissão, excepto para veículos terrestres; 

implementos agrícolas, sem ser ferramentas manuais; 

incubadoras de ovos; máquinas de venda automática; 

máquinas de soldar; robôs industriais; aparelhos de 

solda a gás; aparelhos de solda eléctricos; máquinas 

para o fabrico e a montagem de chips; aparelhos e má-

quinas de fabrico de semicondutores; máquinas e apa-

relhos de soldadura eléctrica a arco; máquinas de cor-

te; máquinas e aparelhos de corte de metal; máquinas 

e aparelhos para colocação de componentes electróni-

cos; máquinas e aparelhos de inserção de componentes 

electrónicos; alimentadores para máquinas; máquinas 

e aparelhos de alimentação de componentes electró-

nicos; máquinas de ligação; máquinas de montagem; 

máquinas e aparelhos de processamento a laser; má-

quinas de gravação; instalações de condensação; ferra-

mentas eléctricas; mandris para berbequins eléctricos; 

máquinas de triturar; serras [máquinas]; lâminas para 

ferramentas eléctricas; permutadores de calor [peças 

de máquinas]; máquinas de extracção; máquinas de 

distribuição; máquinas de impressão; impressoras 3D; 

motores eléctricos [sem ser para veículos terrestres]; 

motores de direcção que não sejam para veículos 

terrestres; geradores de electricidade; geradores de 

electricidade eólicos; geradores de CA [alternadores]; 

aparelhos para geração de energia solar; sopradores 

centrífugos; sopradores de fluxo axial; engrenagens 

de redução [sem ser para veículos terrestres]; máqui-

nas de elevação; elevadores [elevadores]; sistemas de 

abertura de portas eléctricos; aparelhos de portas 

automáticas [eléctricos]; aparelhos para correr os cor-

tinados, operados electricamente; máquinas de lavar 

eléctricas; máquinas de lavar roupa [lavandaria]; má-

quinas de lavar loiça; tambores [partes de máquinas]; 

compressores [máquinas]; bombas para máquinas; 

bombas eléctricas; máquinas misturadoras; máquinas 

de cortar; máquinas de mistura de alimentos; máqui-

nas de cortar alimentos; máquinas de picar alimentos; 

aparelhos para processamento de alimentos; mistura-

dores eléctricos manuais para uso doméstico; proces-

sadores de alimentos eléctricos para uso doméstico; 

moinhos de café eléctricos; liquidificadores eléctricos 

para uso doméstico; espremedores eléctricos para uso 

doméstico; moedores de carne eléctricos para uso do-

méstico; máquinas de polir arroz; trituradores de gelo 

eléctricos; trituradores de lixo; máquinas e aparelhos 

para limpeza, eléctricos; aspiradores eléctricos; ence-

radoras eléctricas; máquinas de sopradoras; máquinas 

de sucção de ar; filtros e bolsas para aspiradores de pó; 

máquinas eléctricas para colectar poeira; aparelhos 

para gaseificar a água; máquinas de embalagem; filtros 

para motores; filtros de gás para motores; máquinas 
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de venda automática; distribuidores de bebidas para 

máquinas de venda automática; máquinas agrícolas; 

câmaras e incubadoras de crescimento de plantas para 

fins agrícolas; máquinas de compostagem; aparelhos 

de fornecimento de produtos químicos para uso em li-

nhas de produção; aparelhos para tratamento de gases 

de escape; máquinas de espuma de uretano; máquinas 

de pintura e revestimento; aparelhos para eliminação 

e recuperação de resíduos e sucatas; peças e acessórios 

para todos os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193034

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : Panasonic Corporation

  Endereço : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

Osaka 571-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de pesquisa, navegação, geodésicos, audiovisuais, de 

pesagem, de medição, de sinalização, de detecção, de 

testes, de inspecção, de salva-vidas e de ensino; apare-

lhos e instrumentos para a condução, comutação, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo da 

distribuição ou uso da electricidade; aparelhos e ins-

trumentos para a gravação, transmissão, reprodução 

ou processamento de som, imagens ou dados; suportes 

gravados e descarregáveis, software de computador, 

suportes de gravação e armazenamento virgens, digi-

tais ou analógicos; mecanismos para aparelhos opera-

dos por moedas; caixas registadoras, dispositivos de 

cálculo; computadores e dispositivos periféricos de 

computador; fatos de mergulho, máscaras para mergu-

lhadores, tampões para os ouvidos para mergulhado-

res, molas para o nariz para mergulhadores e nadado-

res, luvas para mergulhadores, aparelhos respiratórios 

para natação subaquática; aparelhos de extinção de in-

cêndios; câmaras; estojos para câmaras; câmaras foto-

gráficas digitais; molduras digitais; baterias; pilhas se-

cas; pilhas recarregáveis; acumuladores eléctricos; ba-

terias eléctricas para veículos; baterias eléctricas para 

veículos eléctricos; baterias para telefones móveis; car-

regadores de baterias; baterias de níquel-cádmio; bate-

rias de níquel-hidreto metálico; baterias de lítio; bate-

rias de iões de lítio; pilhas de combustível; pilhas sola-

res; conversores eléctricos; painéis solares para gera-

ção de electricidade; carregadores de baterias para ve-

ículos eléctricos; dispositivos e instrumentos para liga-

ções eléctricas; interruptores de sensores; conectores 

eléctricos; interruptores eléctricos; tomadas eléctricas; 

interruptores reguladores de luz; interruptores tempo-

rizados; interruptores magnéticos; dispositivos regula-

dores da intensidade da luz; quadros de distribuição; 

caixas de interruptores eléctricos; cabos eléctricos; 

condutas eléctricas; bainhas para cabos eléctricos; su-

portes para cabos eléctricos; balastros de iluminação; 

disjuntores; interruptores electromagnéticos; protecto-

res de circuitos eléctricos; protectores de picos térmi-

cos; caixas de distribuição de energia; tomadas eléctri-

cas; cabos de alimentação; conversores de corrente; 

tampas para tomadas eléctricas; placas de tomadas 

eléctricas; antenas (antennas); antenas (aerials); qua-

dros de distribuição [electricidade]; unidades de moni-

toramento de energia eléctrica; painéis de controlo 

[electricidade]; painéis indicadores; terminais [electri-

cidade]; luzes indicadoras; lâmpadas de sinalização; 

tomadas modulares para telefones; adaptadores eléc-

tricos; adaptadores de energia; terminais de terra; ca-

bos de extensão de energia eléctrica; tomadas modula-

res para redes; condutas para ligações eléctricas; apa-

relhos e instrumentos de alerta (alarmes); intercomu-

nicadores de vídeo; intercomunicadores; alarmes de 

fugas de gás; alarmes anti-roubo; detectores de quebra 

de vidros; detectores de raios infravermelhos passivos; 

detectores de raios infravermelhos; carrilhões de porta 

eléctricos; receptores e transmissores de rádio; cam-

painhas; alarmes de incêndio; detectores de incêndio; 

alarmes de emergência; luzes de aviso eléctricas; luzes 

de sinalização de emergência; luzes de aviso de emer-

gência; fechaduras eléctricas; sistemas de videovigilân-

cia; dispositivos de controlo de acesso; equipamento 

de reconhecimento de rosto para controlo de acesso; 

sistemas de controlo de acesso com reconhecimento da 

íris; câmaras para segurança de reconhecimento de 

íris; câmaras de vigilância; sinais de saída luminosos; 

aparelhos e instrumentos para monitoramento remoto; 

aparelhos e instrumentos para comunicação remota; 

aparelhos e instrumentos para controlo remoto; rádios; 

gravadores e leitores de cassetes de áudio; leitores e 

gravadores digitais de áudio; leitores e gravadores digi-

tais de vídeo; leitores multimédia portáteis; leitores 

MP3; estojos para leitores multimédia portáteis; alto-

-falantes de áudio; sintonizadores de aparelhos estereo-

fónicos; amplificadores; amplificadores de potência; 

microfones; gira-discos; pratos de gira-discos; grava-
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dores digitais de voz; processadores de som digital; 

auscultadores; auriculares; aparelhos estereofónicos; 

componentes de aparelhos estereofónicos; misturado-

res de áudio; aparelhos de limpeza de cabeças de áu-

dio; cabos de fibra óptica; cabos de áudio e vídeo; sis-

temas de microfones sem fios que compreendem mi-

crofones, transmissores e receptores, alto-falantes, 

amplificadores e sintonizadores; equalizadores de áu-

dio; processadores de sinais de áudio electrónicos; 

aparelhos de áudio para automóveis; câmaras retrovi-

soras para veículos; monitores retrovisores para veícu-

los; woofers  (altifalantes de frequências graves e 

médias); subwoofers  altifalantes de subgraves; dis-

positivos automáticos para trocar de discos; aparelhos 

de vídeo; aparelhos de televisão; televisores de plasma; 

painéis de visualização em plasma; suportes para tele-

visores; suportes de montagem adaptados para televi-

sões; TVs com ecrãs de cristais líquidos (LCD); ecrãs 

de cristais líquidos; painéis de visualização de cristais 

líquidos; monitores de cristais líquidos (LCD) sem 

f ios; ecrãs de díodos emissores de luz orgânicos 

(OLED); TVs de díodos emissores de luz orgânicos 

(OLED); díodos emissores de luz orgânicos (OLED); 

televisores 3D; televisores combinados com leitores de 

áudio e vídeo; sintonizadores de vídeo; projectores; 

projectores com ecrãs de cristais líquidos (LCD); len-

tes para projectores; gravadores de fitas de vídeo; lei-

tores de fitas de vídeo; câmaras de vídeo portáteis 

( camcorders ); tripés para câmaras; gravadores de 

DVD; leitores de DVD; receptores de televisão por 

cabo; set top boxes ; hardware e software informáti-

co para exibição de materiais educacionais; painéis de 

afixação electrónicos; câmaras de vídeo para radiodi-

fusão; hardware e software de computador para uso na 

criação de DVDs; ecrãs de díodos emissores de luz; 

câmaras para veículos; câmaras de monitoramento de 

redes; câmaras de vigilância por vídeo; comutadores 

de imagens ao vivo; publicações electrónicas descarre-

gáveis; monitores de vídeo; comutadores de vídeo; mis-

turadores de vídeo; sistemas de cinema em casa, com-

preendendo leitores de vídeo digital, amplificadores de 

áudio e alto-falantes; divisores de sinais de vídeo; apa-

relhos de reconhecimento de imagens; óculos tridi-

mensionais; receptores de satélite; unidades de disco 

óptico; gravadores de discos ópticos; leitores de discos 

ópticos; aparelhos de comunicação; máquinas de fax; 

telefones; telefones móveis; telefones inteligentes; reló-

gios inteligentes; acessórios para telefones móveis, no-

meadamente conjuntos de baterias, estojos, correias, 

carregadores, suportes, adaptadores de fonte de ali-

mentação, auscultadores, auriculares e microfones; 

kits mãos-livres para telefones móveis; telefones sem 

fio; dispositivos atendedores de chamadas telefónicas; 

centrais telefónicas privadas; aparelhos de sistema de 

posicionamento global [GPS]; transceptores; aparelhos 

de codificação e descodificação; aparelhos de navega-

ção para veículos [computadores de bordo]; sistemas 

de navegação automóvel; sinalizações digitais; contro-

ladores remotos; transmissores e receptores para con-

trolos remotos; aparelhos para distribuição ou contro-

lo de electricidade; controladores de energia eléctrica; 

controladores lógicos programáveis; computadores; 

dispositivos periféricos de computador; computadores 

Tablet; computadores móveis; computadores para usar 

no corpo; unidades de disco rígido; cabos USB; digita-

lizadores de imagem; impressoras para computadores; 

cartuchos de toner vazios para impressoras de compu-

tador; cartuchos de toner vendidos vazios; impressoras 

fotográficas; impressoras de vídeo; copiadoras digitais 

em cores; copiadoras multifuncionais; impressoras 

multifuncionais; quadros negros electrónicos; quadros 

brancos electrónicos; placas de PC; teclados de com-

putador; unidades de disquete; leitores de cartões elec-

trónicos; leitores e gravadores de cartões electrónicos; 

leitores de códigos de barras; digitalizadores de códi-

gos de barras; terminais electrónicos de dados móveis; 

caixas registadoras electrónicas; calculadoras electró-

nicas; encaminhadores de rede; monitores [hardware 

de computador]; adaptadores ethernet; replicadores de 

portas de computador; mapas electrónicos descarregá-

veis; ficheiros de imagens e de vídeo descarregáveis; fi-

cheiros de dados electrónicos descarregáveis para pro-

gramas de computador; DVDs pré-gravados; progra-

mas de computador descarregáveis; software para pro-

cessamento de imagens e gráficos; aparelhos de pes-

quisa científica e laboratório; hardware e software in-

formático para reconhecimento de imagens para segu-

rança e vigilância; hardware e software informático 

para videovigilância das linhas de produção de fábri-

cas; moduladores de radiofrequência; redes de compu-

tadores; servidores de computador; suportes de arma-

zenamento de dados; fitas de vídeo virgens; fitas de 

limpeza de cabeças para gravadores e leitores de áudio 

e vídeo; fitas de áudio virgens; disquetes virgens; dis-

cos ópticos virgens; cartões de memória; cartões de 

memória IC; dosímetros; contadores; amperímetros; 

termómetros, não para uso médico; voltímetros; balan-

ças (aparelhos de pesagem); pedómetros; monitores de 

consumo de calorias para uso durante actividades des-

portivas; monitores de intensidade e grau de inclina-
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ção do exercício para uso durante actividades despor-

tivas; medidores de electricidade; medidores de gás; 

medidores de água; wattímetros; aparelhos para medir 

distâncias; sensores; díodos emissores de luz; micro-

computadores; semicondutores; dispositivos de memó-

ria semicondutores; circuitos integrados; reguladores 

de oxigénio; sintonizadores de sinal; moduladores de 

radiofrequência; validadores de moedas; classificado-

res de moedas; validadores de notas; classificadores de 

notas; módulos de fornecimento de energia eléctrica; 

conversores DC/DC; indutores [electricidade]; con-

densadores eléctricos; condensadores de potência; dío-

dos; transístores; filtros de sinais eléctricos; filtros 

electromagnéticos de redução de ruído; moduladores 

ópticos; transmissores ópticos; sensores ópticos; co-

nectores ópticos; lentes ópticas; circuitos eléctricos; 

transformadores; termístores; varistores; osciladores; 

aparelhos óptico-acústicos; resistências eléctricas; po-

tenciómetros; interruptores térmicos; codificadores; 

dispositivos magneto-resistivos; bobinas de chips eléc-

tricas; bobinas de reactância eléctricas; sensores de 

corrente; painéis sensíveis ao toque; controlos remotos; 

duplexers; aparelhos de ondas acústicas de superfície; 

filtros de ondas acústicas de superfície; equilibradores/ 

/desequilibradores ( baluns ); distribuidores de ener-

gia eléctrica; dispositivos de comunicação sem fios; 

amplificadores de radiofrequência; sintetizadores de 

frequência; díodos laser; núcleos magnéticos; fusíveis; 

relés eléctricos; solenóides; fontes de energia eléctrica; 

inversores eléctricos; temporizadores eléctricos; placas 

de circuitos eléctricos; placas de circuitos impressos; 

dispositivos de protecção contra sobrecarga de circui-

tos; aparelhos de ionização para uso científico ou labo-

ratorial; aparelhos de ionização, sem ser para o trata-

mento do ar ou da água; osciladores de magnetrões; 

ventoinhas de refrigeração interna para dispositivos 

electrónicos; ventoinhas de refrigeração interna para 

dispositivos de comunicação; lasers, sem ser para uso 

medicinal; graminhos; dispositivos ultra-sónicos repe-

lentes de vermes; sinais de trânsito luminosos ou me-

cânicos; fontes de alimentação eléctrica ininterruptas; 

relógios de ponto [dispositivos de registo de horas]; 

adaptadores para comunicações através da rede eléc-

trica (tecnologia PLC); dispositivos indicadores de 

temperatura; medidores de humidade; microscópios; 

capacetes de protecção; capacetes de equitação; capa-

cetes de protecção para desporto; robôs humanóides 

com inteligência artificial; robôs para uso pessoal ou 

passatempo; robôs para uso em laboratório; controla-

dores de temperatura; placas de terminais eléctricos; 

processadores de imagem; aparelhos de inspecção de 

semicondutores; incubadoras para cultura de bacté-

rias; incubadoras para uso em laboratório; câmaras de 

crescimento de plantas para uso em laboratório; ban-

cos de ensaio para uso em laboratório; armários de se-

gurança biológica para uso em laboratório; hardware e 

software informático para VLC (comunicações por luz 

visível) para transmissão de dados electrónicos, nome-

ada mente v ídeo, música, i magem, tex to e som; 

hardware e software de computador para a Internet 

das Coisas [IoT]; hardware e software de computador 

pa ra c omu n icação máqu i na a máqu i na (M2M); 

hardware e software de computador para conversão de 

texto em fala; hardware e software de computador 

para gestão de informações de clientes; hardware e 

software de computador para sistemas de ponto de 

venda [POS]; servidores de bases de dados informáti-

cas; programas informáticos de trabalho em grupo 

[groupware]; software de computação em nuvem des-

carregável; unidades de controlo electrónico para veí-

culos; unidades de controlo electrónico para baterias 

de veículos; écrans de pilotagem para veículos; sona-

res; medidores de painéis digitais; aparelhos de arqui-

vo de dados electrónicos; aparelhos electrónicos de ar-

mazenamento de dados; vestuário para protecção con-

tra acidentes, radiações e fogo; luvas para protecção 

contra acidentes, radiações e fogo; peças e acessórios 

para todos os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193035

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : Panasonic Corporation

  Endereço : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

Osaka 571-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações para ilumina-

ção, aquecimento, arrefecimento, produção de vapor, 

cozedura, secagem, ventilação, abastecimento de água 

e fins sanitários; aparelhos e instalações de ilumina-

ção; lâmpadas eléctricas; lâmpadas incandescentes; 

lâmpadas em miniatura; lanternas [tochas]; lanternas 

eléctricas; luzes de segurança sensíveis ao movimento; 

lâmpadas de descarga; aparelhos de iluminação de 

palco; luzes de parede; luzes de tecto; lâmpadas germi-
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cidas; lustres; projectores de tectos falsos; candeeiros 

de secretária; tomadas para luzes eléctricas; lanternas; 

projectores de luz; lâmpadas de segurança; difusores 

de luz; holofotes (tochas); luzes para bicicletas; venti-

ladores eléctricos; holofotes portáteis; canetas-lanter-

nas; instalações para cozinhar; utensílios de cozinha 

eléctricos; fornos de microondas; máquinas para fazer 

pão; chaleiras eléctricas; panelas eléctricas; panelas de 

pressão eléctricas; panelas para cozinhar arroz eléc-

tricas; aquecedores de arroz eléctricos; aquecedores 

de comida eléctricos; torrefactores eléctricos; fornos 

de cozinha; torradeiras; torradeiras para sanduíches 

eléctricas; cafeteiras eléctricas; máquinas para fazer 

gelados eléctricas; fogões de cozinha eléctricos; fogões 

a gás; fogões por indução; fogões eléctricos; panelas 

eléctricas; máquinas de fermentação para produtos 

alimentares; lava-louças; torneiras; frigideiras eléc-

tricas; frigoríficos; frigoríficos a gás; congeladores; 

distribuidores de água; aparelhos de aquecimento e 

refrigeração para distribuição de bebidas quentes e 

frias; refrigeradores de água; dispositivos para fazer 

gelo; caixas de refrigeração eléctricas; expositores 

frigoríficos [expositores]; vitrinas de refrigeração; vi-

trinas de congelamento; permutadores de calor para 

arrefecimento do ar; aparelhos e instrumentos de ven-

tilação; ventoinhas de ventilação para uso doméstico; 

desumidificadores; humidificadores; cortinas de ar; 

ventoinhas de tecto; ventoinhas de ventilação; preci-

pitadores electrostáticos para limpar o ar; sopradores 

de ar eléctricos para ar condicionado ou ventilação; 

aparelhos e máquinas de purificação do ar; filtros para 

purificadores de ar; exaustores de cozinha; instalações 

de filtragem de ar; instalações para aquecimento do 

ar; aparelhos de ar condicionado; aparelhos de ar con-

dicionado para veículos; filtros de ar para aparelhos 

de ar condicionado; permutadores de calor; tapetes 

aquecidos electricamente; aquecedores de ambiente 

eléctricos; cobertores eléctricos, não para uso medi-

cinal; aquecedores radiantes eléctricos; aparelhos de 

água quente para aquecimento de espaços; aparelhos 

de aquecimento eléctrico; aquecedores de pés eléctri-

cos; aparelhos para aquecimento de pavimentos; aque-

cedores para veículos; aquecedores de água eléctricos; 

aquecedores a gás; aquecedores de água; aquecedores 

de água a gás; bombas de calor; aquecedores de água 

solares; aparelhos para tratamento de águas residuais; 

instalações de abastecimento de água; instalações de 

rega automáticas; instalações e aparelhos sanitários; 

unidades de sanitas com esguicho de água para lava-

gem; saunas; chuveiros; aparelhos de duche; cabeças 

de chuveiro; caldeiras de água; banheiras; instalações 

de casa de banho; jactos para banheiras; banheiras de 

hidromassagem; sanitas; vasos sanitários; ionizado-

res de água; bidés; sanitas portáteis; bidés portáteis; 

lavatórios (peças de instalações sanitárias); esteriliza-

dores; aparelhos para amaciar a água; aparelhos para 

purificação de água; aparelhos de secagem; máquinas 

de secar roupa; máquinas de secar roupa eléctricas; 

secadores de mãos eléctricos; secadores de cabelo 

eléctricos; secadores de louça eléctricos; secadores de 

pratos; aparelhos eléctricos a vapor para os cabelos; 

aparelhos a vapor para o rosto [saunas]; instrumentos 

eléctricos para limpeza dos poros do rosto; autoclaves 

eléctricas; saunas para o rosto; vaporizadores para 

tecidos; máquinas de regar para fins agrícolas; gera-

dores de nevoeiro para condicionamento, purificação 

e esterilização do ar; exaustores; aparelhos de deso-

dorização do ar; aparelhos para gerar água ultrapura; 

aparelhos de circulação de água refrigerada; aparelhos 

para tratamento de líquidos perigosos; bocais de ar 

para aparelhos de ar condicionado; instalações de inci-

neração térmica; instalações de recuperação e recicla-

gem de solventes; bacias para lavagem das mão [partes 

de instalações sanitárias]; reguladores automáticos de 

temperatura para radiadores de aquecimento central; 

unidades de ventoinha e serpentina para aparelhos de 

ar condicionado; aparelhos de ionização para o trata-

mento do ar ou da água; geradores de água com ozono; 

recipientes de refrigeração; recipientes de congelação; 

torrefactores de café; peças e acessórios para todos os 

artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193040

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : Sun Lee, Inc.

  Endereço : 12029 Telegraph Road, Santa Fe 

Springs, CA90670, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Papel de arroz, comestível; macarrão; 

talharim [massas com ovos]; arroz; molhos [condimen-

tos]; aletrias [massas]; café; bebidas de café com leite; 

condimentos; tapioca; farinha de tapioca; bebidas de 

chá com leite; chá; temperos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193041

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : Sun Lee, Inc.

  Endereço : 12029 Telegraph Road, Santa Fe 

Springs, CA90670, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Papel de arroz, comestível; macarrão; 

talharim [massas com ovos]; arroz; molhos [condimen-

tos]; aletrias [massas]; café; bebidas de café com leite; 

condimentos; tapioca; farinha de tapioca; bebidas de 

chá com leite; chá; temperos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193042

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : Sun Lee, Inc.

  Endereço : 12029 Telegraph Road, Santa Fe 

Springs, CA90670, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite de coco; peixe enlatado; frutas 

enlatadas; vegetais enlatados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193043

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : Sun Lee, Inc.

  Endereço : 12029 Telegraph Road, Santa Fe 

Springs, CA90670, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Papel de arroz, comestível; macarrão; 

talharim [massas com ovos]; arroz; molhos [condimen-

tos]; aletrias [massas]; café; bebidas de café com leite; 

condimentos; tapioca; farinha de tapioca; bebidas de 

chá com leite; chá; temperos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193044

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : Sun Lee, Inc.

  Endereço : 12029 Telegraph Road, Santa Fe 

Springs, CA90670, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas (não alcoólicas); bebidas de 

frutas, não alcoólicas; sumos de frutas; sumos de vege-

tais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193048

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193049

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

178

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 料

料 料

金 料 拉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193050

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 269 2

19-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193051

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

688

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193052

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

333

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193053

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : Chivas Holdings (IP) Limited

  Endereço : Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton- 

Scotland, G82 2SS- United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, exceto cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193054

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193055

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193056

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193057

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-
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ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193058

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193059

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : Tod’s S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos curtos e blusões; camisolões 

e macacões ( jumpers ); calças; saias; vestidos; ca-

sacos; sobretudos; parcas ( parkas ); camisas; roupa 

interior; fatos de banho; roupões; xailes; cachecóis; 

gravatas e laços; sapatos; tacões e sapatos de salto 

alto; calçado de praia; sapatilhas de ginástica; botas; 

botas de esqui; botinas ou botas de cano curto; sandá-

lias; sandálias de banho; viseiras (chapelaria); casacos 

curtos e blusões de couro; calças de couro; cintos de 

couro; cintos; blusões acolchoados; dólmans ( stuff 

jackets ); ca lças de ganga ( jeans ); camisolas 

( sweaters ); vestidos de noite; camisas de manga 

curta com botões; camisolas ( sweat shirts ); camisas 

interiores; camisetas com gola ( polo shirts ); casacos 

desportivos ( blazers ); camisas de desporto; sapatos 

em borracha; galochas; sapatos de golfe; sapatos de 

basquetebol; sapatos de rugby; sapatos de pugilismo; 

sapatos de basebol; calçado de corrida de pista; sapa-

tos de trabalho; sapatos de hóquei em campo; sapa-

tos de andebol; luvas de Inverno; casacos de couro; 

saias de couro; blusas de couro; gabardinas em couro; 

casacos compridos em couro; sobretudos em couro; 

cintas e suspensórios de couro para vestuário; fatos; 

mantos, capas e capotes; capas de chuva; pulôveres; 

camisetas ( T-shirts ); blusas; pijamas tipo baby 

doll ; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie 

( negligées ); robes de noite; vestidos inteiros; vesti-

dos de duas peças; gravatas; fatos de homem; camisas 

formais; corpetes ( body suits ); calções; sapatos de 

atletismo; chinelos e sapatos de quarto; protectores de 

sapatos (não cirúrgicos); sapatos de salto baixo; sapa-

tos em couro; socas e tamancos de madeira; sapatos 

para pesca; sapatos formais; sapatos de alpinismo; sa-

patos de verniz; palmilhas; solas para calçado; gáspeas 

de calçado; saltos e tacões para sapatos e botas; peças 

antiderrapantes para sapatos e botas; biqueiras e pro-

tectores de saltos para calçado; sapatos para chuva; 

sapatos de palha; botas para a neve; chuteiras e botas 

de futebol; botas de atilhos; sapatos ou sandálias de 

esparto ou alpercatas; luvas; luvas de couro; mitenes; 

chapéus e bonés; chapéus e bonés em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193060

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION
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  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; suple-

mentos dietéticos; suplementos nutricionais; suple-

mentos de saúde; suplementos vitamínicos e minerais; 

suplementos nutricionais à base de amino-ácidos; 

suplementos alimentares nutricionais sob a forma de 

comprimidos, cápsulas, grânulos, líquidos, geleia e 

pó; suplementos nutricionais contendo amino-ácidos; 

preparações de quitosana; suplementos nutricionais 

minerais; preparações de suplementos de saúde à base 

de colagénio; suplementos de cálcio; suplementos ali-

mentares de enzimas para fins não-medicinais; suple-

mentos alimentares contendo minerais; alimentos para 

bebés; leite em pó para bebés; substâncias dietéticas 

adaptadas para fins medicinais; bebidas dietéticas 

adaptadas para fins medicinais; preparações para o 

banho, medicinais; sais de banho para fins medicinais; 

preparações vitamínicas para fins medicinais; amino-

-ácidos para fins medicinais; preparações minerais 

para fins medicinais; preparações para cuidados da 

pele (medicinais); bebidas não-alcoólicas constituídas 

por vitaminas, minerais, amino-ácidos, ceramidas, 

extratos de plantas ou extratos vegetais para fins me-

dicinais; suplementos dietéticos à base de geleia real; 

sabão medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193061

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos e de toilette; 

esponjas de maquilhagem; escovas para as bochechas; 

escovas para sombra para os olhos; pincéis para ba-

tom; esponjas abrasivas para a esfoliar a pele; esco-

vas para sobrancelhas; escovas de dentes; escovas de 

dentes, eléctricas; fio dental; esponjas de pó-de-arroz; 

aparelhos para remover maquilhagem; desperdício 

em algodão para limpeza; pentes; escovas para unhas; 

estojos para cremes cosméticos; conjuntos de maqui-

lhagem, nomeadamente, utensílios cosméticos, escovas 

cosméticas, pentes e esponjas vendidos como um con-

junto; escovas cosméticas; bolsas de toucador (equi-

padas); caixas para pó compacto, vazias; saboneteiras 

(suportes) e saboneteiras (caixas); dispensadores de 

sabão; escovas de cabelo; vaporizadores de perfume; 

aparelhos desodorizantes para uso pessoal; utensílios 

e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; 

esponjas; recipientes para bebidas; serviços de loiça; 

recipientes industriais para embalagem de vidro para 

cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193062

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Suplementos alimentares constituídos 

principalmente de extractos vegetais para fins não 

medicinais; suplementos alimentares constituídos 

principalmente de extractos de frutos para fins não 

medicinais; suplementos alimentares constituídos 

principalmente de extractos de marisco para fins não 

medicinais; suplementos alimentares constituídos 

principalmente de extractos de animais para fins não 

medicinais; suplementos alimentares constituídos 

principalmente de colagénio (proteína fibrosa obtida a 

partir de animais) para fins não medicinais; suplemen-

tos alimentares constituídos principalmente de óleos e 

gorduras comestíveis para fins não medicinais; alimen-

tos suplementares à base de proteína de soja (amino-

-ácidos) para fins não medicinais; óleos comestíveis; 

proteínas para consumo humano; preparações para 

fazer sopas; sumos de vegetais para culinária; bebidas 

feitas a partir de vegetais de folhas verdes para culiná-

ria; suplementos alimentares utilizados como apoio a 

dietas; suplementos alimentares para usar como parte 

de uma dieta de calorias controladas; produtos lácteos; 

vegetais e frutos processados; leite de soja; pastéis de 

soja; geleias; vegetais, secos; frutos secos; frutos de 

casca rija, preparados; furi-kake (flocos secos de peixe, 
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carne, vegetais ou algas); vegetais congelados; frutos 

congelados; geleias comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193063

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para a saúde 

à base de geleia real, para fins não medicinais; geleia 

real para consumo humano (para fins não medici-

nais); xarope de mel para consumo humano (para 

fins não medicinais); própolis para consumo humano; 

suplementos alimentares constituídos principalmente 

de extratos de plantas (alimentos de origem vegetal 

preparados para consumo) para fins não medicinais; 

suplementos alimentares constituídos principalmente 

de oligossacáridos para fins não medicinais; adoçantes 

naturais; oligossacáridos usados como substâncias ado-

çantes; chá; alimentos para a saúde à base de chá(não 

medicinais), folhas de chá verde; alimentos preparados 

a partir de grãos (cereais); bebidas (- à base de choco-

late); bebidas (- à base de cacau); bebidas (- à base de 

café); alimentos suplementares para a saúde à base de 

feijão (kidney beans); arroz integral germinado; arroz 

integral; arroz; bolos de arroz; pão; biscoitos; bolachas 

(cookies); molhos para saladas; flocos (produtos de 

cereais); barras de cereais; sal de cozinha; confeitaria; 

geleias de frutos (confeitaria); pós para chá; café não 

torrado (café verde); café (torrado, em pó, em grão ou 

como bebida).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193064

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas e outras 

bebidas não-alcoólicas; bebidas não-alcoólicas; bebi-

das de sumos de frutos não-alcoólicas; bebidas não-

-alcoólicas enriquecidas com vitaminas e/ou minerais 

adicionados (sem ser para uso médico); bebidas não-

-alcoólicas de baixo teor calórico (sem ser para uso 

médico); bebidas não-alcoólicas contendo colagénio; 

bebidas não-alcoólicas contendo vinagre; bebidas não-

-alcoólicas à base de vegetais; pós para bebidas não-

-alcoólicas à base de vegetais; bebidas feitas a partir de 

vegetais de folhas verdes; bebidas não-alcoólicas com 

sabor a fruta contendo ingredientes eficazes para cui-

dados da pele (sem ser para uso médico); bebidas não-

-alcoólicas com sabor a fruta para uso como auxiliares 

de dieta; pós para bebidas gaseificadas (bebidas refres-

cantes); preparações para fazer bebidas não-alcoólicas 

a partir de vegetais; bebidas isotónicas; bebidas à 

base de soro de leite; essências para a preparação de 

bebidas; bebidas gaseificadas (bebidas refrescantes); 

pós para refrigerantes; refrigerantes; bebidas à base 

de sumo de couve (kale); preparações sob a forma de 

pó para fazer bebidas à base de sumo de couve (kale); 

bebidas energéticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193065

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações relacio-

nados com vendas comerciais de cosméticos e produtos 

de beleza; fornecimento de informações relacionados 

com vendas comerciais de alimentos saudáveis, suple-

mentos nutricionais e produtos saudáveis; fornecimen-

to de informações relacionados com vendas comerciais 

de outros produtos; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para cosméticos, artigos 

de higiene pessoal (toilette), dentífricos, sabões e de-

tergentes; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso online para cosméticos, produtos de 

higiene pessoal (toilette), dentífricos, sabões e deter-

gentes; serviços de vendas a retalho ou serviços de ven-
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das por grosso para utensílios cosméticos e utensílios 

de toilette; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso online para utensílios cosméticos e 

utensílios de toilette; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para alimentos saudá-

veis, suplementos nutricionais e produtos saudáveis; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso online para alimentos saudáveis, suplementos 

nutricionais e produtos saudáveis; serviços de lojas de 

vendas a retalho; serviços de lojas de vendas a retalho 

online; serviços de catálogos de vendas por corres-

pondência; serviços de publicidade e de propaganda; 

aluguer de espaços publicitários; fornecimento de es-

paços em websites para publicidade de bens e serviços; 

apresentação de produtos em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; fornecimento de serviços 

de informação e de aconselhamento comercial para 

consumidores na escolha de bens e serviços; promoção 

de bens e serviços de terceiros através de administra-

ção de programas de incentivo de vendas e promoção 

com selos (cupões) comerciais; serviços de agências 

de importação-exportação; serviços de vendas a reta-

lho ou serviços de vendas por grosso para vestuário, 

roupa interior, calçado, chapelaria, peúgas e meias; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso online para vestuário, roupa interior, calçado, 

chapelaria e peúgas; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso de ornamentos pessoais 

(joalharia); serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso online de ornamentos pessoais 

(joalharia); serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para malas e bolsas; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

tecidos e roupa de cama; serviços de vendas a retalho 

ou serviços de vendas por grosso para artigos têxteis 

tecidos para uso pessoal; serviços de vendas a retalho 

ou serviços de vendas por grosso para guarda-chuvas; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas 

por grosso para ligas, suspensórios para meias, supor-

tes para vestuário (suspensórios), cós (cinta) e cintos 

(vestuário); serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para comidas e bebidas; serviços 

de vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso 

para papel e artigos de papelaria; serviços de vendas a 

retalho ou serviços de vendas por grosso para relógios 

de parede e de mesa, relógios de pulso e óculos (óculos 

e óculos de proteção); serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para perfumaria e óleos 

essenciais; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para ferramentas manuais lamina-

das ou pontiagudas, ferramentas manuais e ferragens 

metálicas; serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para equipamentos de cozinha, 

ferramentas de limpeza e utensílios de lavagem; ser-

viços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para mobiliário; serviços de vendas a retalho 

ou serviços de vendas por grosso para preparações 

farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e provisões 

médicas; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para capas de telefones inteligentes 

(smartphones) e outras máquinas e aparelhos eléctri-

cos; serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas 

por grosso para material impresso; serviços de vendas 

a retalho para software informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193066

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Água de toilette; loções para fins cos-

méticos; hidratantes; cremes cosméticos; preparações 

cosméticas para cuidados da pele; cremes de base de 

maquilhagem; pó de maquilhagem; bases de maquilha-

gem; maquilhagem para os olhos; maquilhagem para 

os lábios; rouges cosméticos (cheek rouge); cosméticos 

para as sobrancelhas; preparações de maquilhagem; 

kits cosméticos para o rosto; óleos de limpeza para fins 

de toilette; géis de limpeza para fins de toilette; leite 

de limpeza para fins de toilette; produtos para lavar 

o rosto (cosméticos); sabonetes; sabões e detergentes; 

soros de beleza; máscaras de beleza; preparações de 

proteção solar (cosméticos); preparações para bran-

quear a pele (cosméticos); champôs; condicionadores 

de cabelo; espuma (mousse) para o cabelo (para tra-

tamento e fixação); sais para o banho (sem serem para 

fins medicinais), preparações cosméticas para o banho; 

preparações cosméticas para cuidados corporais; pre-

parações cosméticas para fins adelgaçantes; desodori-

zantes para uso pessoal (perfumaria); perfumes; óleos 

essenciais; vernizes para as unhas (nail polish); prepa-

rações para remoção de vernizes para as unhas; papel 

de lixa; cotonetes algodoados para fins cosméticos; 
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algodão para fins cosméticos; papel absorvente de óleo 

para fins cosméticos; lenços impregnados com loções 

cosméticas; dentifrícios; tintas para cabelo; prepara-

ções de lavandaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193067

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; suple-

mentos dietéticos; suplementos nutricionais; suple-

mentos de saúde; suplementos vitamínicos e minerais; 

suplementos nutricionais à base de amino-ácidos; 

suplementos alimentares nutricionais sob a forma de 

comprimidos, cápsulas, grânulos, líquidos, geleia e 

pó; suplementos nutricionais contendo amino-ácidos; 

preparações de quitosana; suplementos nutricionais 

minerais; preparações de suplementos de saúde à base 

de colagénio; suplementos de cálcio; suplementos ali-

mentares de enzimas para fins não-medicinais; suple-

mentos alimentares contendo minerais; alimentos para 

bebés; leite em pó para bebés; substâncias dietéticas 

adaptadas para fins medicinais; bebidas dietéticas 

adaptadas para fins medicinais; preparações para o 

banho, medicinais; sais de banho para fins medicinais; 

preparações vitamínicas para fins medicinais; amino-

-ácidos para fins medicinais; preparações minerais 

para fins medicinais; preparações para cuidados da 

pele (medicinais); bebidas não-alcoólicas constituídas 

por vitaminas, minerais, amino-ácidos, ceramidas, 

extratos de plantas ou extratos vegetais para fins me-

dicinais; suplementos dietéticos à base de geleia real; 

sabão medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193068

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos e de toilette; 

esponjas de maquilhagem; escovas para as bochechas; 

escovas para sombra para os olhos; pincéis para ba-

tom; esponjas abrasivas para a esfoliar a pele; esco-

vas para sobrancelhas; escovas de dentes; escovas de 

dentes, eléctricas; fio dental; esponjas de pó-de-arroz; 

aparelhos para remover maquilhagem; desperdício 

em algodão para limpeza; pentes; escovas para unhas; 

estojos para cremes cosméticos; conjuntos de maqui-

lhagem, nomeadamente, utensílios cosméticos, escovas 

cosméticas, pentes e esponjas vendidos como um con-

junto; escovas cosméticas; bolsas de toucador (equi-

padas); caixas para pó compacto, vazias; saboneteiras 

(suportes) e saboneteiras (caixas); dispensadores de 

sabão; escovas de cabelo; vaporizadores de perfume; 

aparelhos desodorizantes para uso pessoal; utensílios 

e recipientes para uso doméstico ou para a cozinha; 

esponjas; recipientes para bebidas; serviços de loiça; 

recipientes industriais para embalagem de vidro para 

cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193069

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Suplementos alimentares constituídos 

principalmente de extractos vegetais para fins não 

medicinais; suplementos alimentares constituídos 

principalmente de extractos de frutos para fins não 

medicinais; suplementos alimentares constituídos 

principalmente de extractos de marisco para fins não 

medicinais; suplementos alimentares constituídos 

principalmente de extractos de animais para fins não 

medicinais; suplementos alimentares constituídos 

principalmente de colagénio (proteína fibrosa obtida a 

partir de animais) para fins não medicinais; suplemen-
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tos alimentares constituídos principalmente de óleos e 

gorduras comestíveis para fins não medicinais; alimen-

tos suplementares à base de proteína de soja (amino-

-ácidos) para fins não medicinais; óleos comestíveis; 

proteínas para consumo humano; preparações para 

fazer sopas; sumos de vegetais para culinária; bebidas 

feitas a partir de vegetais de folhas verdes para culiná-

ria; suplementos alimentares utilizados como apoio a 

dietas; suplementos alimentares para usar como parte 

de uma dieta de calorias controladas; produtos lácteos; 

vegetais e frutos processados; leite de soja; pastéis de 

soja; geleias; vegetais, secos; frutos secos; frutos de 

casca rija, preparados; furi-kake (flocos secos de peixe, 

carne, vegetais ou algas); vegetais congelados; frutos 

congelados; geleias comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193070

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para a saúde 

à base de geleia real, para fins não medicinais; geleia 

real para consumo humano (para fins não medici-

nais); xarope de mel para consumo humano (para 

fins não medicinais); própolis para consumo humano; 

suplementos alimentares constituídos principalmente 

de extratos de plantas (alimentos de origem vegetal 

preparados para consumo) para fins não medicinais; 

suplementos alimentares constituídos principalmente 

de oligossacáridos para fins não medicinais; adoçantes 

naturais; oligossacáridos usados como substâncias ado-

çantes; chá; alimentos para a saúde à base de chá (não 

medicinais), folhas de chá verde; alimentos preparados 

a partir de grãos (cereais); bebidas (- à base de choco-

late); bebidas (- à base de cacau); bebidas (- à base de 

café); alimentos suplementares para a saúde à base de 

feijão (kidney beans); arroz integral germinado; arroz 

integral; arroz; bolos de arroz; pão; biscoitos; bolachas 

(cookies); molhos para saladas; flocos (produtos de 

cereais); barras de cereais; sal de cozinha; confeitaria; 

geleias de frutos (confeitaria); pós para chá; café não 

torrado (café verde); café (torrado, em pó, em grão ou 

como bebida).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193071

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas e outras 

bebidas não-alcoólicas; bebidas não-alcoólicas; bebi-

das de sumos de frutos não-alcoólicas; bebidas não-

-alcoólicas enriquecidas com vitaminas e/ou minerais 

adicionados (sem ser para uso médico); bebidas não-

-alcoólicas de baixo teor calórico (sem ser para uso 

médico); bebidas não-alcoólicas contendo colagénio; 

bebidas não-alcoólicas contendo vinagre; bebidas não-

-alcoólicas à base de vegetais; pós para bebidas não-

-alcoólicas à base de vegetais; bebidas feitas a partir de 

vegetais de folhas verdes; bebidas não-alcoólicas com 

sabor a fruta contendo ingredientes eficazes para cui-

dados da pele (sem ser para uso médico); bebidas não-

-alcoólicas com sabor a fruta para uso como auxiliares 

de dieta; pós para bebidas gaseificadas (bebidas refres-

cantes); preparações para fazer bebidas não-alcoólicas 

a partir de vegetais; bebidas isotónicas; bebidas à base 

de soro de leite; essências para a preparação de bebi-

das; bebidas gaseificadas (bebidas refrescantes); pós 

para refrigerantes; refrigerantes; bebidas à base de 

sumo de couve (kale); preparações sob a forma de pó 

para fazer bebidas à base de sumo de couve (kale); be-

bidas energéticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193072

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama, 

Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações relacio-

nados com vendas comerciais de cosméticos e produtos 

de beleza; fornecimento de informações relacionados 

com vendas comerciais de alimentos saudáveis, suple-

mentos nutricionais e produtos saudáveis; fornecimen-

to de informações relacionados com vendas comerciais 

de outros produtos; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para cosméticos, artigos 

de higiene pessoal (toilette), dentífricos, sabões e de-

tergentes; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso online para cosméticos, produtos de 

higiene pessoal (toilette), dentífricos, sabões e deter-

gentes; serviços de vendas a retalho ou serviços de ven-

das por grosso para utensílios cosméticos e utensílios 

de toilette; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso online para utensílios cosméticos e 

utensílios de toilette; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para alimentos saudá-

veis, suplementos nutricionais e produtos saudáveis; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso online para alimentos saudáveis, suplementos 

nutricionais e produtos saudáveis; serviços de lojas de 

vendas a retalho; serviços de lojas de vendas a retalho 

online; serviços de catálogos de vendas por corres-

pondência; serviços de publicidade e de propaganda; 

aluguer de espaços publicitários; fornecimento de es-

paços em websites para publicidade de bens e serviços; 

apresentação de produtos em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; fornecimento de serviços 

de informação e de aconselhamento comercial para 

consumidores na escolha de bens e serviços; promoção 

de bens e serviços de terceiros através de administra-

ção de programas de incentivo de vendas e promoção 

com selos (cupões) comerciais; serviços de agências 

de importação-exportação; serviços de vendas a reta-

lho ou serviços de vendas por grosso para vestuário, 

roupa interior, calçado, chapelaria, peúgas e meias; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso online para vestuário, roupa interior, calçado, 

chapelaria e peúgas; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso de ornamentos pessoais 

(joalharia); serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso online de ornamentos pessoais 

(joalharia); serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para malas e bolsas; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

tecidos e roupa de cama; serviços de vendas a retalho 

ou serviços de vendas por grosso para artigos têxteis 

tecidos para uso pessoal; serviços de vendas a retalho 

ou serviços de vendas por grosso para guarda-chuvas; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas 

por grosso para ligas, suspensórios para meias, supor-

tes para vestuário (suspensórios), cós (cinta) e cintos 

(vestuário); serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para comidas e bebidas; serviços 

de vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso 

para papel e artigos de papelaria; serviços de vendas a 

retalho ou serviços de vendas por grosso para relógios 

de parede e de mesa, relógios de pulso e óculos (óculos 

e óculos de proteção); serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para perfumaria e óleos 

essenciais; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para ferramentas manuais lamina-

das ou pontiagudas, ferramentas manuais e ferragens 

metálicas; serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para equipamentos de cozinha, 

ferramentas de limpeza e utensílios de lavagem; ser-

viços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para mobiliário; serviços de vendas a retalho 

ou serviços de vendas por grosso para preparações 

farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e provisões 

médicas; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para capas de telefones inteligentes 

(smartphones) e outras máquinas e aparelhos eléctri-

cos; serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas 

por grosso para material impresso; serviços de vendas 

a retalho para software informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193073

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : Novel Century Limited

  Endereço : 38/F, New World Tower, 16-18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, 

não incluídos em outras classes; artigos de joalharia, 

pedras preciosas, pedras semi preciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; reló-

gios.



N.º 11 — 16-3-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4867

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193074

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : Novel Century Limited

  Endereço : 38/F, New World Tower, 16-18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, 

não incluídos em outras classes; artigos de joalharia, 

pedras preciosas, pedras semi preciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; reló-

gios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193080

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; artigos de 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

queamento e outras substâncias para uso em lavan-

daria; preparações para limpar, polir, desengordurar 

e abrasivas; sabonetes; anti-transpirantes (artigos de 

toilete); desodorizantes pessoais; máscaras de beleza; 

produtos para cuidados da pele; produtos para lavar 

o rosto (cosméticos); esfoliantes faciais (cosméticos); 

cremes para tratamento da pele; loções para cuidados 

da pele; preparações para a limpeza da pele; tónicos 

para a pele; creme para os olhos; loções para os olhos; 

produtos para os cuidados de cabelo; champôs; condi-

cionadores de cabelo; colorantes para o cabelo; tintas 

para o cabelo; preparações para a ondulação de ca-

belo; preparações para tratamento capilar; óleos para 

cabelo; máscaras capilares; produtos para protecção 

solar (cosméticos); preparações para barbear; loções 

pós-barba (after-shave); descolorantes para fins cosmé-

ticos; preparações cosméticas para fins adelgaçantes; 

pomadas para fins cosméticos; cotonetes algodoados 

para fins cosméticos; algodão para fins cosméticos; bo-

las de algodão para uso cosmético; discos de algodão 

para fins cosméticos; maquilhagem; rímel; correcto-

res (cosméticos); pós para o rosto (cosméticos); bases 

de maquilhagem para o rosto e para o corpo; rouges 

(blush) cosméticos; sombras para os olhos; batons; 

lápis delineadores para os lábios; preparações para a 

remoção de maquilhagem; preparações depilatórias; 

tinturas para a barba; cera para bigodes; preparações 

para cuidado das unhas; vernizes para as unhas; pre-

parações para remoção de vernizes das unhas; unhas 

postiças; óleos essenciais aromáticos; óleos para fins 

cosméticos; geleia de petróleo (vaselina) para fins cos-

méticos; cremes bronzeadores; loções para bronzear; 

protector solar; pó de talco (toilette); produtos para 

polir os dentes; colutórios orais não-medicinais; pasta 

de dentes; refrescantes de hálito; preparações não-me-

dicinais para o banho; sais de banho; óleos de banho, 

não-medicinais; óleo para o corpo (cosméticos); pre-

parações não-medicinais para cuidados do corpo; es-

foliantes cosméticos para o corpo; esfoliantes; cremes 

para o corpo; loções para o corpo; creme para mãos; 

loções para as mãos; preparações para lavar as mãos; 

líquido para lavar as mãos; loções para lavar as mãos; 

álcool para fins de limpeza; sabão líquido para o corpo 

(cosméticos); toalhetes para bebé impregnados com 

preparações de limpeza; lenços impregnados de loções 

cosméticas; lenços impregnados com preparações de 

remoção de maquilhagem; esponjas de pedra-pomes 

para fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193084

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted
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  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; artigos de 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

queamento e outras substâncias para uso em lavan-

daria; preparações para limpar, polir, desengordurar 

e abrasivas; sabonetes; anti-transpirantes (artigos de 

toilete); desodorizantes pessoais; máscaras de beleza; 

produtos para cuidados da pele; produtos para lavar 

o rosto (cosméticos); esfoliantes faciais (cosméticos); 

cremes para tratamento da pele; loções para cuidados 

da pele; preparações para a limpeza da pele; tónicos 

para a pele; creme para os olhos; loções para os olhos; 

produtos para os cuidados de cabelo; champôs; condi-

cionadores de cabelo; colorantes para o cabelo; tintas 

para o cabelo; preparações para a ondulação de ca-

belo; preparações para tratamento capilar; óleos para 

cabelo; máscaras capilares; produtos para protecção 

solar (cosméticos); preparações para barbear; loções 

pós-barba (after-shave); descolorantes para fins cosmé-

ticos; preparações cosméticas para fins adelgaçantes; 

pomadas para fins cosméticos; cotonetes algodoados 

para fins cosméticos; algodão para fins cosméticos; bo-

las de algodão para uso cosmético; discos de algodão 

para fins cosméticos; maquilhagem; rímel; correcto-

res (cosméticos); pós para o rosto (cosméticos); bases 

de maquilhagem para o rosto e para o corpo; rouges 

(blush) cosméticos; sombras para os olhos; batons; 

lápis delineadores para os lábios; preparações para a 

remoção de maquilhagem; preparações depilatórias; 

tinturas para a barba; cera para bigodes; preparações 

para cuidado das unhas; vernizes para as unhas; pre-

parações para remoção de vernizes das unhas; unhas 

postiças; óleos essenciais aromáticos; óleos para fins 

cosméticos; geleia de petróleo (vaselina) para fins cos-

méticos; cremes bronzeadores; loções para bronzear; 

protector solar; pó de talco (toilette); produtos para 

polir os dentes; colutórios orais não-medicinais; pasta 

de dentes; refrescantes de hálito; preparações não-me-

dicinais para o banho; sais de banho; óleos de banho, 

não-medicinais; óleo para o corpo (cosméticos); pre-

parações não-medicinais para cuidados do corpo; es-

foliantes cosméticos para o corpo; esfoliantes; cremes 

para o corpo; loções para o corpo; creme para mãos; 

loções para as mãos; preparações para lavar as mãos; 

líquido para lavar as mãos; loções para lavar as mãos; 

álcool para fins de limpeza; sabão líquido para o corpo 

(cosméticos); toalhetes para bebé impregnados com 

preparações de limpeza; lenços impregnados de loções 

cosméticas; lenços impregnados com preparações de 

remoção de maquilhagem; esponjas de pedra-pomes 

para fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193086

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : Room 214, Building 3, No. 503 Yan 

An Xi Road, Chang Ning District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193087

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 1 704

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193088

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 33 2F

L2-02/03

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193089

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 33 2F

L2-02/03

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193090

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 33 2F

L2-02/03

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193091

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 33 2F

L2-02/03

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193092

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 1 704

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193094

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[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 : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

divertimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento sob a forma de fi lmes 

cinematográficos; exibição de filmes; produção de es-

pectáculos de televisão por cabo; distribuição [sem ser 

o transporte] de películas cinematográficas, filmes te-

atrais, programas de televisão e gravações de música; 

serviços de entretenimento relacionados com filmes 

e programas de televisão; serviços de entretenimen-

to interactivo relacionados com o aluguer on-line de 

programas de televisão e filmes; leasing de programas 

de televisão e filmes cinematográficos [cine-filmes]; 

operação de equipamento de vídeo ou de áudio para 

a produção de programas de rádio ou televisão; pla-

neamento, produção e publicação de programas para 

difusão e estações de televisão; planeamento e pro-

dução de programas educacionais e de divertimento 

para estações de rádio e de televisão; planeamento e 

produção de programas de rádio e de televisão; pro-

dução de películas cinematográficas de representação 

ao vivo, comédia, acção e animação para televisão; 

serviços de fornecimento de filmes não descarregáveis 

através de uma rede informática global; serviços de 

fornecimento de programas de televisão e filmes, não 

descarregáveis, através de serviços de vídeo a pedido; 

serviços de apresentação de filmes cinematográficos; 

serviços de produção e aluguer de filmes, filmes cine-

matográficos, filmes de cinema e gravações de vídeo; 

serviços de fornecimento de informação on-line relati-

va a filmes cinematográficos; serviços de cinema; for-

necimento de instalações para filmes; fornecimento de 

filmes por terminais informáticos, através de redes de 

comunicação ou através da Internet; fornecimento de 

divertimento televisivo e em vídeo através de uma rede 

de comunicações global; fornecimento de programas 

de televisão noticiosos; sindicação de programas de 

televisão; divertimento televisivo; horários de progra-

mação televisiva; serviços de gravação de televisão; ca-

lendarização de programas de televisão; produção de 

espectáculos de televisão; publicação de textos, livros 

e jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; serviços de 

educação, formação e de instrução relacionados com 

telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de websites, comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais e publicidade; forneci-

mento de educação, recreação, instrução, e formação, 

de forma interactiva e sem ser interactiva; concepção 

de cursos, exames e qualificações educativas; serviços 

de consultoria relacionados com a concepção de cur-

sos de formação; prestação de publicações electrónicas 

on-line, não descarregáveis; serviços de agência de 

bilhetes para entretimento; preparação de documentá-

rios para difusão; preparação de programas noticiosos 

para difusão; fornecimento de notícias; serviços de 

reportagem; informações relacionadas com eventos 

desportivos ou culturais, informações sobre a actua-

lidade e notícias de última hora fornecidas através de 

transmissão televisiva por satélite, pela Internet ou por 

outros meios electrónicos; serviços de jogos; prestação 

de instalações recreativas, desportivas e de ginástica; 

organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e workshops 

de formação; serviços de exposições e galerias de 

arte; serviços de galerias relacionados com o aluguer 

de obras de arte; serviços de formação relacionados 

com a saúde ocupacional e segurança, preservação de 

meio ambiente; fornecimento de aulas sobre charutos, 

aulas de provas de vinhos; fornecimento de informa-

ções educativas sobre materiais de pesquisa e serviços 

de agência dos mesmos; organização, planeamento, e 

gestão de seminários; treino de animais; exposições de 

plantas; exposições de jardins; exposições de grutas; 

exposições de animais; exploração de estúdios áudio 

e visuais; exploração de instalações desportivas; agên-

cias de reservas relacionadas com entretenimento e de 

emissão de bilhetes; serviços de bilheteira; aluguer e 

leasing de projetores de cinema e acessórios; aluguer 

de brinquedos; aluguer e leasing de instrumentos mu-

sicais; aluguer e leasing de equipamento de esqui; alu-

guer e leasing de equipamento de mergulho; aluguer e 

leasing de aparelhos de televisão; serviços bibliotecá-

rios; serviços de biblioteca de arquivo; legendagem; in-

terpretação de linguagem gestual; fornecimento de jo-

gos de computador on-line e de campeonatos; aluguer 

e leasing de aparelhos de rádio; aluguer e leasing de 

negativos fotográficos; aluguer e leasing de positivos 

fotográficos; aluguer e leasing de máquinas e instru-

mentos para parques de diversão; aluguer e leasing de 

máquinas jogos; empréstimo de equipamento de jogos; 

empréstimo de equipamento de jogos arcade; emprés-
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timo de imagens; serviços de fotografia; serviços de ví-

deo on-line; aluguer e leasing de câmaras; aluguer e le-

asing de máquinas e aparelhos para a pesca; tradução; 

interpretação serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193096

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[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 : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

divertimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento sob a forma de fi lmes 

cinematográficos; exibição de filmes; produção de es-

pectáculos de televisão por cabo; distribuição [sem ser 

o transporte] de películas cinematográficas, filmes te-

atrais, programas de televisão e gravações de música; 

serviços de entretenimento relacionados com filmes 

e programas de televisão; serviços de entretenimen-

to interactivo relacionados com o aluguer on-line de 

programas de televisão e filmes; leasing de programas 

de televisão e filmes cinematográficos [cine-filmes]; 

operação de equipamento de vídeo ou de áudio para 

a produção de programas de rádio ou televisão; pla-

neamento, produção e publicação de programas para 

difusão e estações de televisão; planeamento e pro-

dução de programas educacionais e de divertimento 

para estações de rádio e de televisão; planeamento e 

produção de programas de rádio e de televisão; pro-

dução de películas cinematográficas de representação 

ao vivo, comédia, acção e animação para televisão; 

serviços de fornecimento de filmes não descarregáveis 

através de uma rede informática global; serviços de 

fornecimento de programas de televisão e filmes, não 

descarregáveis, através de serviços de vídeo a pedido; 

serviços de apresentação de filmes cinematográficos; 

serviços de produção e aluguer de filmes, filmes cine-

matográficos, filmes de cinema e gravações de vídeo; 

serviços de fornecimento de informação on-line relati-

va a filmes cinematográficos; serviços de cinema; for-

necimento de instalações para filmes; fornecimento de 

filmes por terminais informáticos, através de redes de 

comunicação ou através da Internet; fornecimento de 

divertimento televisivo e em vídeo através de uma rede 

de comunicações global; fornecimento de programas 

de televisão noticiosos; sindicação de programas de 

televisão; divertimento televisivo; horários de progra-

mação televisiva; serviços de gravação de televisão; ca-

lendarização de programas de televisão; produção de 

espectáculos de televisão; publicação de textos, livros 

e jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; serviços de 

educação, formação e de instrução relacionados com 

telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de websites, comércio electrónico, 

gestão de negócios comerciais e publicidade; forneci-

mento de educação, recreação, instrução, e formação, 

de forma interactiva e sem ser interactiva; concepção 

de cursos, exames e qualificações educativas; serviços 

de consultoria relacionados com a concepção de cur-

sos de formação; prestação de publicações electrónicas 

on-line, não descarregáveis; serviços de agência de 

bilhetes para entretimento; preparação de documentá-

rios para difusão; preparação de programas noticiosos 

para difusão; fornecimento de notícias; serviços de 

reportagem; informações relacionadas com eventos 

desportivos ou culturais, informações sobre a actua-

lidade e notícias de última hora fornecidas através de 

transmissão televisiva por satélite, pela Internet ou por 

outros meios electrónicos; serviços de jogos; prestação 

de instalações recreativas, desportivas e de ginástica; 

organização, realização e fornecimento de conferên-

cias, convenções, congressos, seminários e workshops 

de formação; serviços de exposições e galerias de 

arte; serviços de galerias relacionados com o aluguer 

de obras de arte; serviços de formação relacionados 

com a saúde ocupacional e segurança, preservação de 

meio ambiente; fornecimento de aulas sobre charutos, 

aulas de provas de vinhos; fornecimento de informa-

ções educativas sobre materiais de pesquisa e serviços 

de agência dos mesmos; organização, planeamento, e 

gestão de seminários; treino de animais; exposições de 

plantas; exposições de jardins; exposições de grutas; 

exposições de animais; exploração de estúdios áudio 

e visuais; exploração de instalações desportivas; agên-

cias de reservas relacionadas com entretenimento e de 

emissão de bilhetes; serviços de bilheteira; aluguer e 

leasing de projetores de cinema e acessórios; aluguer 

de brinquedos; aluguer e leasing de instrumentos mu-

sicais; aluguer e leasing de equipamento de esqui; alu-

guer e leasing de equipamento de mergulho; aluguer e 

leasing de aparelhos de televisão; serviços bibliotecá-
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rios; serviços de biblioteca de arquivo; legendagem; in-

terpretação de linguagem gestual; fornecimento de jo-

gos de computador on-line e de campeonatos; aluguer 

e leasing de aparelhos de rádio; aluguer e leasing de 

negativos fotográficos; aluguer e leasing de positivos 

fotográficos; aluguer e leasing de máquinas e instru-

mentos para parques de diversão; aluguer e leasing de 

máquinas jogos; empréstimo de equipamento de jogos; 

empréstimo de equipamento de jogos arcade; emprés-

timo de imagens; serviços de fotografia; serviços de ví-

deo on-line; aluguer e leasing de câmaras; aluguer e le-

asing de máquinas e aparelhos para a pesca; tradução; 

interpretação serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193097

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Re querente : W R A NGL E R A PPA R E L 

CORP.

  Endereço : 3411 Silverside Road, Wilmington, 

Delaware 19810, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos ópticos; aventais para protec-

ção contra acidentes ou ferimentos; sacolas adaptadas 

para equipamento electrónico, nomeadamente para 

computadores portáteis; estojos para telefones celu-

lares; vestuário de protecção contra acidentes, radia-

ções e fogo; vestuário de protecção contra substâncias 

químicas; vestuário refletor, com remendos reflectores 

bordados, para o uso na protecção contra acidentes; 

vestuário isolado para protecção contra acidentes ou 

ferimentos; coberturas e capas protectoras para com-

putadores tablete; máscaras de proteção facial para 

protecção contra acidentes ou ferimentos; calçado de 

protecção para protecção contra acidentes ou ferimen-

tos; capacetes (proteções para a cabeça); calçado de 

protecção para uso industrial; viseiras (chapelaria) de 

protecção para uso industrial; luvas (vestuário) de pro-

tecção para para uso por professionais (excepto aque-

les profissionais na área médica); óculos de protecção.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193098

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Re querente : W R A NGL E R A PPA R E L 

CORP.

  Endereço : 3411 Silverside Road, Wilmington, 

Delaware 19810, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos; macacão (coveralls); calçado; 

luvas; chapelaria; calças de ganga; sobretudos; calças; 

pullovers; camisas; calções; saias; meias; calças de trei-

no; camisolas de treino; t-shirts; roupa interior; uni-

formes; coletes; cintos; partes de baixo (roupa interior) 

sendo vestuário; casacos curtos; tops sendo vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193099

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 104

 Avenida Horta e Costa, No. 104, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193120

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 38 C L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193121

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193122

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193123

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193124

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 
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entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193125

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193126

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapio-

ca, sagu, sucedâneos do café; farinha e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gela-

dos; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagres, molhos [condimentos]; 

especiarias; gelo; substitutos lácteos, nomeadamente, 

maionese sem ovo e sem produtos lácteos, produtos de 

confeitaria congelados não lácteos, molho de queijo 

não lácteo, pudins de sobremesa não lácteos e sucedâ-

neos de gelados; produtos lácteos (confeitaria); massas 

alimentares e talharim [massas com ovos]; chocolate; 

gelados; sorvetes e outros gelados alimentares; tempe-

ros; ervas em conserva.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193127

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante; serviços de 

café, cafeterias, serviços de snack-bar, e fornecimento 

de alimentos e bebidas em restaurantes e cafés; servi-

ços de reservas e marcações para refeições e bebidas; 

serviços de catering para refeições e bebidas; serviços 

de cantinas [refeitórios]; serviços de fornecimento de 

alimentos e bebidas; alojamento temporário; forneci-

mento de alimentos e bebidas através de um camião 

móvel; fornecimento de informações sobre receitas, 

ingredientes e informações culinárias; fornecimento 

de uma base de dados informática em linha aos consu-
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midores com informações sobre receitas, ingredientes 

e informações culinárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193128

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193129

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193130

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193131

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193132

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED
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  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193133

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193134

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193135

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193136

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193137

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193138

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193139

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193140

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193141

[220]  Data de pedido : 2022/01/25
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[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193142

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, 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/193143

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193144

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193145

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 



N.º 11 — 16-3-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4879

[210]  N.º : N/193146

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193147

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193148

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193149

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193150

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407
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 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193151

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193152

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193153

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193154

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193155

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193156

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, 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/193157

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai 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/193158

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193159

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193160

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193161

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193162

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, 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/193163

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407
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 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193164

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193165

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193166

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193167

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193168

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193169

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193170

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193171

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18



N.º 11 — 16-3-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4885

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193172

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193173

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193174

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193175

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193176

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193177

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193178

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193179

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193180

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193181

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193182

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193183

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193184

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 
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 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193185

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193186

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e branco.

[210]  N.º : N/193187

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12 23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193188

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 LAMI HOLDING LIMITED

  Endereço : 11 One Mi-

dtown35

 35/F, One Midtown 11, Hoi Shning Road, Tsuen Wan 

NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193189

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 Seapower Trading Company Limited

  Endereço : 411-417 20

I J K L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

35

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : #Pantone 

186C C 0 M 0 Y 0 K 100

[210]  N.º : N/193197

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; produtos de toilette; ma-

quilhagem; preparações para desmaquilhagem; prepa-

rações cosméticas para o cuidado da pele; preparações 

de proteção solar; produtos e tratamentos para o cabe-

lo; preparações para o cuidado das unhas; preparações 

cosméticas para o banho; sabão; produtos de perfuma-

ria; óleos essenciais; preparados de fragrâncias para o 

ar; desodorizantes para uso humano ou para animais; 

preparações antitranspirantes para higiene pessoal; 

refrescantes para o hálito e higiene pessoal; algodão 

para uso cosmético; cotonetes algodoados para uso 

cosmético; máscaras de beleza; géis de massagem, não 

sendo para uso médico; lenços impregnados de loções 

cosméticas; papel absorvente de gordura para fins cos-

méticos; pestanas postiças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193198

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMI-

TED

  Endereço : 氹 522-526

3 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193199

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMI-

TED

  Endereço : 氹 522-526

3 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193200

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMI-

TED

  Endereço : 氹 522-526

3 F
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193201

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

7 1 4-2 8002

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193202

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

7 1 4-2 8002

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193203

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMI-

TED

  Endereço : 氹 522-526

3 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193204

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMI-

TED

  Endereço : 氹 522-526

3 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193205

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMI-

TED

  Endereço : 氹 522-526

3 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193206

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMI-

TED

  Endereço : 氹 522-526

3 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193207

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMI-

TED

  Endereço : 氹 522-526

3 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193226

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193227

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

 GenieBiome Limited

  Endereço : 208 12 1201

 Flat/Room 1201, 12/F, 208 Johnston Road, Wanchai, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193228

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

 GenieBiome Limited

  Endereço : 208 12 1201

 Flat/Room 1201, 12/F, 208 Johnston Road, Wanchai, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193229

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

 GenieBiome Limited

  Endereço : 208 12 1201

 Flat/Room 1201, 12/F, 208 Johnston Road, Wanchai, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

 44 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193230

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

 GenieBiome Limited

  Endereço : 208 12 1201

 Flat/Room 1201, 12/F, 208 Johnston Road, Wanchai, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193231

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

 GenieBiome Limited

  Endereço : 208 12 1201

 Flat/Room 1201, 12/F, 208 Johnston Road, Wanchai, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193234

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : Chang, Hsin-Yu

  Endereço : 3F-16, No.8, Lane 219, Zhongshan N. 

Road, Sec. 7, Post Code 111, Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 數 理 錄

錄
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錄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193235

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : Chang, Hsin-Yu

  Endereço : 3F-16, No.8, Lane 219, Zhongshan N. 

Road, Sec. 7, Post Code 111, Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193236

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : Chang, Hsin-Yu

  Endereço : 3F-16, No.8, Lane 219, Zhongshan N. 

Road, Sec. 7, Post Code 111, Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

量

數

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193237

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 616

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193238

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 HALO ( 3 )3 15-16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193239

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 HALO ( 3 )3 15-16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193244

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 
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 COMPLEXO DE DIVERSÕES ILHA DO TESOU-

RO, LIMITADA

  Endereço : 氹 998 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193245

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 COMPLEXO DE DIVERSÕES ILHA DO TESOU-

RO, LIMITADA

  Endereço : 氹 998 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193246

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

 No. 1, Wuzhuang Industrial Zone, He Village, Lishui 

Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193247

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

 No. 1, Wuzhuang Industrial Zone, He Village, Lishui 

Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193248

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

 No. 1, Wuzhuang Industrial Zone, He Village, Lishui 

Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193249

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

 No. 1, Wuzhuang Industrial Zone, He Village, Lishui 

Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 糉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193250

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

  Endereço : 

 No. 1, Wuzhuang Industrial Zone, He Village, Lishui 

Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193251

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

  Endereço : 96 102

02

 Room 102-02, No. 96, Nanyi Road, Tianhe District, 

Guangzhou City, Guangdong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193252

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’an Road, Binjiang 

District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193253

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 
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 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’an Road, Binjiang 

District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193254

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 ZHU CHUTING

  Endereço : 氹

32 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193255

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

 CHAO LAI FONG

  Endereço : 43 18 O

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193264

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[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/193265

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[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 dentíifrico; 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-
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queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193266

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 325 1 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193267

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193268

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193269

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193270

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193271

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193272

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193273

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193274

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : MPASS

 SERVICOS DE VIDA DIGITAL MPASS MACAU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 322-362

3 O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193275

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193276

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193277

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193278

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193279

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193280

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193281

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193282

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193283

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193284

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193285

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193286

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193287

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193288

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193289

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193290

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193291

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193292

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193293

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193294

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193295

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9289 A 5601-

5606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193296

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193297

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193298

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193304

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

399 7 3 6 602

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193305

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

399 7 3 6 602

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193306

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 2

602

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193307

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 2

602
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193308

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 2

1705

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193309

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 2

1705

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193325

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

 WU KAI CHUN

  Endereço : 78

 No. 78, Hefu Rd., Beitun Dist., Taichung City 406055 , 

Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193326

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 568 3

3 312

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193327

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 568 3

3 312

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193328

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 568 3

3 312

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193329

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 568 3

3 312

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193330

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 568 3

3 312

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193331

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 568 3

3 312

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193333

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193334

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 7

1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193338

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193339

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193340

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193341

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193342

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193343

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193344

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193345

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193346

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193347

[220]  Data de pedido : 2022/01/28
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[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193348

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193349

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193350

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193351

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193352

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193353

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193354

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193355

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 1205 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193361

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : KAWASAKI JUKOGYO KA-

BUSHIKI KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

  Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos; pedras preciosas em 

bruto e semitrabalhadas e suas imitações; porta-cha-

ves; caixas para joalharia; taças de prémios em metais 

preciosos; escudos comemorativos; ornamentos pes-
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soais [joalharia]; ornamentos para sapatos em metais 

preciosos; relógios de mesa ou de parede e relógios; 

emblemas em metais preciosos; alfinetes para bonés 

em metais preciosos; alfinetes para gravatas [joalharia]; 

colares [joalharia]; pulseiras [joalharia]; relógios de 

pulso; relógios de mesa; relógios para automóveis [joa-

lharia]; emblemas de lapela [joalharia].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193364

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : KAWASAKI JUKOGYO KA-

BUSHIKI KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

  Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; faixas para a cintura; cintos 

para vestuário; calçado [sem ser calçado especial para 

desporto]; casacos; camisolas; calças; camisetas; ca-

misas polo; parkas; coletes; capas para a chuva; lenços 

de cabeça ou pescoço; gravatas; bandanas [lenços de 

pescoço]; luvas como vestuário; cachecóis [vestuário]; 

peúgas e meias sem serem vestuário para desporto; 

chapelaria; bonés; sapatilhas; botas, sem serem botas 

para desporto; sandálias [sapatos]; chinelos; botas de 

equitação para motociclismo; fatos para motociclistas; 

calças para motociclistas; jaquetas para motociclistas; 

luvas para motociclistas; luvas para automobilistas; 

luvas para ciclistas; ligas; suspensórios para peúgas; 

suspensórios para vestuário [suspensórios]; calçado 

especial para desporto; vestuário para desporto; ves-

tuário exterior de estilo não japonês; casacos; blusas; 

camisas para fatos; roupa de dormir; roupa interior; 

vestuário de natação; toucas de natação [toucas de 

banho]; camisolas; vestuário para desportes aquáticos; 

vestuário; máscaras para dormir; aventais [vestuário]; 

lenços de pescoço; grevas e polainas; estolas de peles; 

xales; meias de estilo japonês [tabi]; capas para meias 

de estilo japonês [capas tabi]; lenços de pescoço; roupa 

térmica [vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; toucas de 

dormir; tamancos de madeira de estilo japonês (geta); 

sandálias de estilo japonês (zori); sapatos para wind-

surf; botas de montar; vestuário à prova de intempé-

ries; vestuário para motociclistas, exceto para fins de 

segurança; vestuário impermeável para motociclistas; 

sapatos para motociclistas; luvas para veículos motori-

zados de duas rodas; fatos de máscaras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193372

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193373

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193374

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

(SaaS)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193375

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193376

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193377

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

  Endereço : 6 , #14-02,  048580

 6 Raffles Quay #14-02 Singapore 048580

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

(SaaS)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193379

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 HAYS BIO-TECH COMPANY LIMITED

  Endereço : 84-92

11 D
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 Room D, 11/F., Shield Industrial Centre, 84-92 Chai 

Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193380

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 HAYS BIO-TECH COMPANY LIMITED

  Endereço : 84-92

11 D

 Room D, 11/F., Shield Industrial Centre, 84-92 Chai 

Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193381

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 GLOBAL TRANSIT SUPPLYCHAIN LIMITED

  Endereço : 223

2210

 Flat/Rm 2210, Metroplaza Tower 2, 223 Hing Fong 

Road, Kwai Chung, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

输

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193382

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 11 

 THE 11 CIGAR LIMITED

  Endereço : 50 W50 21

10

 Unit 10, 21/F., W50, 50 Wong Chuk Hang Road, Wong 

Chuk Hang, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193384

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

脚

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193385

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

却 却

L ED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193386

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193387

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

啓

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193388

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11
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[511]  Produtos : 

却

却

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193389

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193390

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193391

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193392

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193393

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193394

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193395

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 Savewo Hong Kong Limited

  Endereço : 266-270 1

 1/F, 266-270 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193396

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 Savewo Hong Kong Limited

  Endereço : 266-270 1

 1/F, 266-270 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193397

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 Savewo Hong Kong Limited

  Endereço : 266-270 1

 1/F, 266-270 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193398

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 Savewo Hong Kong Limited

  Endereço : 266-270 1

 1/F, 266-270 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193399

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 Savewo Hong Kong Limited

  Endereço : 266-270 1

 1/F, 266-270 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193400

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

 Savewo Hong Kong Limited

  Endereço : 266-270 1

 1/F, 266-270 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193402

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 38

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅 老

旅

臨

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193403

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193405

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : BACHA COFFEE PTE. LTD.

  Endereço : 390 Havelock Road, #08-06 King s 

Centre, Singapore 169662.

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; café torrado em grãos; bebidas à 

base de café; cacau; chá; açúcar; arroz; tapioca; sagu; 

café artificial; preparações feitas de cereais; massas 

[pastelaria]; confeitaria; bolos; biscoitos; maçapão 
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[pastelaria]; chocolates; gelados [sorvetes]; gelados ali-

mentares; mel, xarope de melaço; molhos (condimen-

tos); especiarias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193407

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : BACHA COFFEE PTE. LTD.

  Endereço : 390 Havelock Road, #08-06 King s 

Centre, Singapore 169662.

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; fornecimento de alimentos e bebidas em 

restaurantes e bares; serviços de café; serviços de res-

taurante; cafetarias; serviços de cafetaria; serviços de 

snack-bar; serviços de informações sobre restaurantes; 

fornecimento de informações, inclusive on-line, sobre 

serviços de fornecimento de alimentos e bebidas e, 

alojamento temporário

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193408

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Bilyara Vineyards Pty Ltd

  Endereço : Level 8, 161 Collins Street, Melbour-

ne, Victoria 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; cervejas sem álcool; cervejas 

tipo ale; cervejas tipo porter; bebidas sem álcool; vi-

nhos sem álcool; vinhos desalcoolizados; bebidas sem 

álcool; sumos de frutas [sumos de frutos]; sumos de 

uvas; extratos de frutos sem álcool; preparações para 

fazer bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193409

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : HONDA MOTOR CO., LTD.

  Endereço : 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Mina-

to-ku, Tokyo 107-8556, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

por terra, ar ou água; e peças e acessórios para os arti-

gos supra mencionados, incluídos na Classe 12.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193414

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1017 25D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193415

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1017 25D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193421

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

  Endereço : 1100

 No. 1100, Kunming Road, Yangpu District, Shanghai, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193422

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

  Endereço : 1100

 No. 1100, Kunming Road, Yangpu District, Shanghai, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193423

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

  Endereço : 1100

 No. 1100, Kunming Road, Yangpu District, Shanghai, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193424

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

  Endereço : 1100

 No. 1100, Kunming Road, Yangpu District, Shanghai, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193425

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

  Endereço : 1100

 No. 1100, Kunming Road, Yangpu District, Shanghai, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193426

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

  Endereço : 1100

 No. 1100, Kunming Road, Yangpu District, Shanghai, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193427

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

  Endereço : 1100

 No. 1100, Kunming Road, Yangpu District, Shanghai, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193432

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : MSCI INC.

  Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York, NY 10007, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e programas informáticos 

descarregáveis para uso em análise financeira, ava-

liação financeira e gestão de risco; software de apli-

cação informático descarregáveis para computadores 

utilizados para analisar e gerir carteiras de capital 

próprio (equity portfolios), rendimentos fixos e ou-

tros investimentos financeiros; software informático 

descarregáveis para uso em análises de desempenho, 

gestão de bases de dados e gestão de investimentos 

imobiliários no domínio de mercado imobiliário; pro-

gramas e software informáticos descarregáveis para 

uso no fornecimento de um sistema de classificação de 

ESG (Governança Ambiental e Social) para empresas 

de capital aberto; relatórios descarregáveis contendo 

informações relacionadas a um sistema de classifica-

ção de ESG (Governança Ambiental e Social) para 

empresas de capital aberto; publicações electrónicas 

descarregáveis sob a forma de artigos, documentos de 

pesquisa e relatórios nos domínios de negócios, finan-

ças e governanças ambientais, sociais e empresariais; 

software de formação educacional electrónicos des-

carregáveis com instrução nos domínios de negócios e 

governanças corporativas gravadas em suportes elec-

trónicos informáticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193433

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : MSCI INC.

  Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York, NY 10007, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Materiais impressos, nomeadamente, 

publicações sob a forma de índices financeiros e rela-

tórios de pesquisa, todos no domínio de informações 

e dados financeiros; relatórios de pesquisa (impressos) 

sobre pesquisas ambientais, sociais e de governanças 

corporativas; materiais de instrução impressos nos do-

mínios de imobiliário e de finanças; material impresso 
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de educação e de ensino relacionados com o mercado 

imobiliário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193434

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : MSCI INC.

  Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York, NY 10007, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Compilação de informações comerciais 

em bases de dados informáticas; pesquisas, previsões e 

análises económicas para fins comerciais; informações 

de negócios nas áreas de análise financeira, análise 

de risco, imobiliária, governanças ambientais, sociais 

e corporativas, e de risco climático; fornecimento de 

uma base de dados informática online com informa-

ções de negócios ambientais, informações de negócios 

sociais e informações de negócios globais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193435

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : MSCI INC.

  Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York, NY 10007, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, nomeadamente, 

fornecimento de dados financeiros, nomeadamente, 

fornecimento de informações sobre o mercado de 

acções e valores mobiliários, fornecimento de infor-

mações financeiras e informações financeiras sob a 

forma de análises financeiras; fornecimento de infor-

mações de índices financeiros e serviços de pesquisa 

relacionados com títulos de investimento; gestão de 

risco financeiro; serviços de informação de risco finan-

ceiro, nomeadamente, compilação e consolidação de 

informações financeiras e indicadores-chave de risco 

financeiro para fins financeiros e fornecimento de in-

formações a investidores, auditores e subscritores de 

seguros para lhes permitir fazer melhores avaliações 

de risco financeiro; fornecimento de informações e 

índices financeiros; serviços financeiros, nomeada-

mente, fornecimento de informações e classificações 

financeiras de governanças ambientais, sociais e cor-

porativas para fins de análise financeira, fornecimento 

de ferramentas de risco climático, nomeadamente, 

informações financeiras relacionadas com investimen-

tos com enfoques ambientais, para análise financeira; 

fornecimento de um sítio de Internet com informações 

financeiras; informações sobre avaliações imobiliárias, 

pesquisas financeiras e avaliações financeiras de bens 

pessoais e imóveis e activos privados; fornecimento de 

informações financeiras; serviços financeiros, nomea-

damente, fornecimento de bases de dados informáticas 

online nos domínios de finanças e investimentos finan-

ceiros, contendo informações financeiras sob a forma 

de pesquisas, dados, análises, ferramentas analíticas e 

relatórios; serviços financeiros, nomeadamente, forne-

cimento de dados financeiros sob a forma de análises 

de dados de índices financeiros; preparação de relató-

rios financeiros e relatórios financeiros apresentando 

análises financeiras para terceiros; fornecimento de 

um sítio de Internet com índices financeiros; forneci-

mento de índices financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193436

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : MSCI INC.

  Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York, NY 10007, United States 

of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecedor de serviços de aplicações, no-

meadamente, hospedagem, manutenção e desenvolvimento
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 de aplicações de software para terceiros no domínio 

da análise financeira e de investimento; fornecimento 

de software online não-descarregáveis para forneci-

mento de dados financeiros para computação, análise, 

cálculo e processamento; fornecimento de plataforma 

de software online não-descarregáveis para uso em 

análise, cálculo, processamento e gestão de dados de 

servidores de rede informática e portais de entrada 

(gateways), fornecendo acesso a dados financeiros e 

analíticos, e dados de mercado; fornecimento de pla-

taforma de software online não-descarregáveis que 

permite aos usuários inserir e integrar fontes de dados 

financeiros para análises financeiras e gerar relatórios; 

fornecimento de plataforma de software online não-

-descarregáveis que permite aos utilizadores criar ín-

dices e analisar informações financeiras; fornecimento 

de plataforma de software online não-descarregáveis 

para índices imobiliários privados e cálculos de capital 

privado e de dívidas; fornecimento de software online 

não descarregáveis para informações e classificações 

financeiras ambientais, sociais e de governação em-

presarial para fins de análise financeira; fornecimento 

de software online não descarregáveis para fornecer 

ferramentas de risco climático, nomeadamente, infor-

mações financeiras relacionadas com investimentos 

com enfoques ambientais, para análise financeira; for-

necimento de software online não descarregáveis para 

apresentação de informações financeiras, informações 

imobiliárias, pesquisas financeiras e avaliações financei-

ras de bens pessoais e bens imóveis e activos privados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193437

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : 

 ULTIMATE NUTRITION, INC.

  Endereço : 06034

21

 21 Hyde Road, Farmington, Connecticut 06034, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/174603 2022/02/24 2022/02/24 03

N/174604 2022/02/24 2022/02/24 05
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/179281 2022/02/24 2022/02/24 Ultimate Creations, Inc. 03

N/180003 2022/02/24 2022/02/24 Hitachi Astemo, Ltd. 07

N/180004 2022/02/24 2022/02/24 Hitachi Astemo, Ltd. 09

N/180005 2022/02/24 2022/02/24 Hitachi Astemo, Ltd. 12

N/181667 2022/02/24 2022/02/24 Henkel Corporation 05

N/181827 2022/02/24 2022/02/24 De Beers UK Limited 09

N/181828 2022/02/24 2022/02/24 De Beers UK Limited 42

N/181832 2022/02/24 2022/02/24 De Beers UK Limited 14

N/181833 2022/02/24 2022/02/24 De Beers UK Limited 35

N/181834 2022/02/24 2022/02/24 De Beers UK Limited 42

N/183607 2022/02/24 2022/02/24 Advanced Micro Devices, Inc. 09

N/183716 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183717 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183718 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183719 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183720 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183721 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183722 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183723 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183724 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183725 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183726 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183727 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183728 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183729 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183730 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183731 2022/02/24 2022/02/24 Kia Corporation 12

N/183760 2022/02/24 2022/02/24 IPE S.R.L. 20

N/184292 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 01

N/184294 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 03

N/184296 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 05

N/184298 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 07

N/184299 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 09

N/184300 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 11

N/184301 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 12

N/184304 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 17

N/184305 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 18

N/184313 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 37

N/184316 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 40

N/184317 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 41
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/184321 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 01

N/184323 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 03

N/184325 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 05

N/184327 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 07

N/184328 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 09

N/184329 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 11

N/184330 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 12

N/184333 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 17

N/184334 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 18

N/184342 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 37

N/184345 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 40

N/184346 2022/02/24 2022/02/24 TotalEnergies SE 41

N/184459 2022/02/24 2022/02/24

Heifeng Zhizao(Shenzhen)Technology Co.,Ltd

10

N/184764 2022/02/24 2022/02/24 RICH PRODUCTS CORPORATION 30

N/184791 2022/02/24 2022/02/24 AMI PARIS 18

N/184792 2022/02/24 2022/02/24 AMI PARIS 25

N/184793 2022/02/24 2022/02/24 AMI PARIS 35

N/184862 2022/02/24 2022/02/24 HERMES INTERNATIONAL 18

N/185130 2022/02/24 2022/02/24 NHN JAPAN KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS 

NHN JAPAN Corp.)

09

N/185157 2022/02/24 2022/02/24

SIO MEI IN

16

N/185399 2022/02/24 2022/02/24 16

N/185400 2022/02/24 2022/02/24 16

N/185459 2022/02/24 2022/02/24 YEUNG Ching Lam 30

N/185464 2022/02/24 2022/02/24 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 21

N/185465 2022/02/24 2022/02/24 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 24

N/185466 2022/02/24 2022/02/24 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 25

N/185467 2022/02/24 2022/02/24 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 26

N/185478 2022/02/24 2022/02/24 14

N/185513 2022/02/24 2022/02/24 Eu Yan Sang International Ltd 03

N/185531 2022/02/24 2022/02/24 LEDGER 38

N/185537 2022/02/24 2022/02/24 LEDGER 38

N/185586 2022/02/24 2022/02/24

Ng Hio Lam

05

N/185593 2022/02/24 2022/02/24

Ng Hio Lam

05

N/185711 2022/02/24 2022/02/24 “Dr. Martens” International Trading GmbH

“Dr. Maertens” Marketing GmbH

25

N/185712 2022/02/24 2022/02/24 “Dr. Martens” International Trading GmbH

“Dr. Maertens” Marketing GmbH

25
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/185777 2022/02/24 2022/02/24

WONG CHI KEI

35

N/185779 2022/02/24 2022/02/24

WONG CHI KEI

35

N/185799 2022/02/24 2022/02/24 ACCURATE MEDICAL THERAPEUTICS LTD 10

N/185841 2022/02/24 2022/02/24 Daiso Industries Co., Ltd. 05

N/185862 2022/02/24 2022/02/24 35

N/185958 2022/02/24 2022/02/24 36

N/186016 2022/02/24 2022/02/24 CLARKE, MURRAY COLIN 30

N/186017 2022/02/24 2022/02/24 CLARKE, MURRAY COLIN 35

N/186219 2022/02/24 2022/02/24 GARENA ONLINE PRIVATE LIMITED 36

N/186320 2022/02/24 2022/02/24 35

N/186321 2022/02/24 2022/02/24 42

N/186322 2022/02/24 2022/02/24 11

N/186323 2022/02/24 2022/02/24 09

N/186324 2022/02/24 2022/02/24 11

N/186325 2022/02/24 2022/02/24 35

N/186326 2022/02/24 2022/02/24 42

N/186333 2022/02/24 2022/02/24

MACAU YUANHENG PRODUTOS ALIMENTARES 

LIMITADA

29

N/186334 2022/02/24 2022/02/24

MACAU YUANHENG PRODUTOS ALIMENTARES 

LIMITADA

35

N/186335 2022/02/24 2022/02/24

MACAU YUANHENG PRODUTOS ALIMENTARES 

LIMITADA

29

N/186336 2022/02/24 2022/02/24

MACAU YUANHENG PRODUTOS ALIMENTARES 

LIMITADA

35

N/186337 2022/02/24 2022/02/24

MACAU YUANHENG PRODUTOS ALIMENTARES 

LIMITADA

29

N/186364 2022/02/24 2022/02/24 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 25

N/186714 2022/02/24 2022/02/24 PROXIMA BETA PTE. LIMITED 41

N/186715 2022/02/24 2022/02/24 PROXIMA BETA PTE. LIMITED 42

N/186718 2022/02/24 2022/02/24 PROXIMA BETA PTE. LIMITED 42

N/186770 2022/02/24 2022/02/24

MLS Co., LTD.

11

N/186880 2022/02/24 2022/02/24 05

N/186909 2022/02/24 2022/02/24 HOMEIN INHOME PTE. LTD. 08

N/186921 2022/02/24 2022/02/24 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC 05
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N/186925 2022/02/24 2022/02/24 GSK Consumer Healthcare SARL 05

N/186928 2022/02/24 2022/02/24 PF Consumer Healthcare 1 LLC 05

N/186929 2022/02/24 2022/02/24 PF Consumer Healthcare 1 LLC 30

N/186934 2022/02/24 2022/02/24 GSK Consumer Healthcare SARL 05

N/186984 2022/02/24 2022/02/24

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/186985 2022/02/24 2022/02/24

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/186987 2022/02/24 2022/02/24

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/187130 2022/02/24 2022/02/24 Kyoto Prefectural Government ( ) 29

N/187321 2022/02/24 2022/02/24 Amini Co.,Ltd. 03

N/187443 2022/02/24 2022/02/24 NANOLAYR LIMITED 17

N/187559 2022/02/24 2022/02/24

CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN 

EDUCATION LTD.

41

N/187560 2022/02/24 2022/02/24

CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN 

EDUCATION LTD.

41

N/187561 2022/02/24 2022/02/24

CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN 

EDUCATION LTD.

41

N/187634 2022/02/24 2022/02/24

LAM PEK IOK

29

N/187641 2022/02/24 2022/02/24

GAZ & JO INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS 

LIMITED

03

N/187658 2022/02/24 2022/02/24

LOYQU INC.

39

N/187661 2022/02/24 2022/02/24 KYMAB Limited 05

N/187662 2022/02/24 2022/02/24 KYMAB Limited 42

N/187663 2022/02/24 2022/02/24 KYMAB Limited 44

N/187664 2022/02/24 2022/02/24 The Procter & Gamble Company 03

N/187781 2022/02/24 2022/02/24 MUSTO LIMITED 35

N/187785 2022/02/24 2022/02/24 MUSTO LIMITED 35

N/187890 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/187891 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/187892 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/187893 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30
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N/187894 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/187895 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/187902 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/187903 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/187904 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/187905 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/187906 2022/02/24 2022/02/24

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/187939 2022/02/24 2022/02/24

UMCERT INVESTIGAÇÃO E ENSAIOS EM ENGENHARIA 

LIMITADA

42

N/187940 2022/02/24 2022/02/24

UMCERT INVESTIGAÇÃO E ENSAIOS EM ENGENHARIA 

LIMITADA

37

N/187941 2022/02/24 2022/02/24

UMCERT INVESTIGAÇÃO E ENSAIOS EM ENGENHARIA 

LIMITADA

41

N/187959 2022/02/24 2022/02/24 ROLEX SA 14

N/187960 2022/02/24 2022/02/24 Alpine Medical Industries Sdn. Bhd. 05

N/187961 2022/02/24 2022/02/24 Alpine Medical Industries Sdn. Bhd. 05

N/187970 2022/02/24 2022/02/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/187972 2022/02/24 2022/02/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/187974 2022/02/24 2022/02/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/187975 2022/02/24 2022/02/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/188069 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188070 2022/02/24 2022/02/24 30

N/188071 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188072 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188073 2022/02/24 2022/02/24 43

N/188083 2022/02/24 2022/02/24

MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

03

N/188084 2022/02/24 2022/02/24

MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

05

N/188085 2022/02/24 2022/02/24

MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

30

N/188086 2022/02/24 2022/02/24

MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

31
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N/188087 2022/02/24 2022/02/24

MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

35

N/188088 2022/02/24 2022/02/24

MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

03

N/188089 2022/02/24 2022/02/24

MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

05

N/188090 2022/02/24 2022/02/24

MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

30

N/188091 2022/02/24 2022/02/24

MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

31

N/188092 2022/02/24 2022/02/24

MIRAI LAB BIOSCIENCE LIMITED

35

N/188105 2022/02/24 2022/02/24 Smash Inc. 25

N/188107 2022/02/24 2022/02/24 Kiadis Pharma Intellectual Property B.V. 05

N/188108 2022/02/24 2022/02/24 Kiadis Pharma Intellectual Property B.V. 09

N/188109 2022/02/24 2022/02/24 Kiadis Pharma Intellectual Property B.V. 10

N/188110 2022/02/24 2022/02/24 Kiadis Pharma Intellectual Property B.V. 42

N/188111 2022/02/24 2022/02/24 Lam Soon Trademark Limited 03

N/188112 2022/02/24 2022/02/24 Lam Soon Trademark Limited 05

N/188113 2022/02/24 2022/02/24 Lam Soon Trademark Limited 03

N/188114 2022/02/24 2022/02/24 Lam Soon Trademark Limited 05

N/188115 2022/02/24 2022/02/24 Lam Soon Trademark Limited 03

N/188116 2022/02/24 2022/02/24 Lam Soon Trademark Limited 05

N/188117 2022/02/24 2022/02/24 Lam Soon Trademark Limited 03

N/188118 2022/02/24 2022/02/24 Lam Soon Trademark Limited 05

N/188119 2022/02/24 2022/02/24 Lam Soon Trademark Limited 03

N/188120 2022/02/24 2022/02/24 Lam Soon Trademark Limited 05

N/188122 2022/02/24 2022/02/24 THE CENTRAL UNION OF AGRICULTURAL 

COOPERATIVES

30

N/188128 2022/02/24 2022/02/24 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/188129 2022/02/24 2022/02/24 Esperion Therapeutics, Inc. 05

N/188142 2022/02/24 2022/02/24 01

N/188143 2022/02/24 2022/02/24 02

N/188144 2022/02/24 2022/02/24 03

N/188145 2022/02/24 2022/02/24 04

N/188146 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188147 2022/02/24 2022/02/24 06

N/188148 2022/02/24 2022/02/24 07

N/188149 2022/02/24 2022/02/24 08

N/188150 2022/02/24 2022/02/24 09

N/188151 2022/02/24 2022/02/24 10
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N/188152 2022/02/24 2022/02/24 11

N/188153 2022/02/24 2022/02/24 12

N/188154 2022/02/24 2022/02/24 13

N/188155 2022/02/24 2022/02/24 14

N/188156 2022/02/24 2022/02/24 15

N/188157 2022/02/24 2022/02/24 16

N/188158 2022/02/24 2022/02/24 17

N/188159 2022/02/24 2022/02/24 18

N/188160 2022/02/24 2022/02/24 19

N/188161 2022/02/24 2022/02/24 20

N/188162 2022/02/24 2022/02/24 21

N/188163 2022/02/24 2022/02/24 22

N/188164 2022/02/24 2022/02/24 23

N/188165 2022/02/24 2022/02/24 24

N/188166 2022/02/24 2022/02/24 25

N/188167 2022/02/24 2022/02/24 26

N/188168 2022/02/24 2022/02/24 27

N/188169 2022/02/24 2022/02/24 28

N/188170 2022/02/24 2022/02/24 29

N/188171 2022/02/24 2022/02/24 30

N/188172 2022/02/24 2022/02/24 31

N/188173 2022/02/24 2022/02/24 32

N/188174 2022/02/24 2022/02/24 33

N/188175 2022/02/24 2022/02/24 34

N/188176 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188177 2022/02/24 2022/02/24 36

N/188178 2022/02/24 2022/02/24 37

N/188179 2022/02/24 2022/02/24 38

N/188180 2022/02/24 2022/02/24 39

N/188181 2022/02/24 2022/02/24 40

N/188182 2022/02/24 2022/02/24 41

N/188183 2022/02/24 2022/02/24 42

N/188184 2022/02/24 2022/02/24 43

N/188185 2022/02/24 2022/02/24 44

N/188186 2022/02/24 2022/02/24 45

N/188187 2022/02/24 2022/02/24 01

N/188188 2022/02/24 2022/02/24 02

N/188189 2022/02/24 2022/02/24 03

N/188190 2022/02/24 2022/02/24 04

N/188191 2022/02/24 2022/02/24 05
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N/188192 2022/02/24 2022/02/24 06

N/188193 2022/02/24 2022/02/24 07

N/188194 2022/02/24 2022/02/24 08

N/188195 2022/02/24 2022/02/24 09

N/188196 2022/02/24 2022/02/24 10

N/188197 2022/02/24 2022/02/24 11

N/188198 2022/02/24 2022/02/24 12

N/188199 2022/02/24 2022/02/24 13

N/188200 2022/02/24 2022/02/24 14

N/188201 2022/02/24 2022/02/24 15

N/188202 2022/02/24 2022/02/24 16

N/188203 2022/02/24 2022/02/24 17

N/188204 2022/02/24 2022/02/24 18

N/188205 2022/02/24 2022/02/24 19

N/188206 2022/02/24 2022/02/24 20

N/188207 2022/02/24 2022/02/24 21

N/188208 2022/02/24 2022/02/24 22

N/188209 2022/02/24 2022/02/24 23

N/188210 2022/02/24 2022/02/24 24

N/188211 2022/02/24 2022/02/24 25

N/188212 2022/02/24 2022/02/24 26

N/188213 2022/02/24 2022/02/24 27

N/188214 2022/02/24 2022/02/24 28

N/188215 2022/02/24 2022/02/24 29

N/188216 2022/02/24 2022/02/24 30

N/188217 2022/02/24 2022/02/24 31

N/188218 2022/02/24 2022/02/24 32

N/188219 2022/02/24 2022/02/24 33

N/188220 2022/02/24 2022/02/24 34

N/188221 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188222 2022/02/24 2022/02/24 36

N/188223 2022/02/24 2022/02/24 37

N/188224 2022/02/24 2022/02/24 38

N/188225 2022/02/24 2022/02/24 39

N/188226 2022/02/24 2022/02/24 40

N/188227 2022/02/24 2022/02/24 41

N/188228 2022/02/24 2022/02/24 42

N/188229 2022/02/24 2022/02/24 43

N/188230 2022/02/24 2022/02/24 44

N/188231 2022/02/24 2022/02/24 45



4930    11   2022  3  16 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/188252 2022/02/24 2022/02/24

IREST HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

10

N/188253 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188261 2022/02/24 2022/02/24

CHOI KEI PUI

29

N/188277 2022/02/24 2022/02/24 NANOLAYR LIMITED 05

N/188278 2022/02/24 2022/02/24 NANOLAYR LIMITED 24

N/188300 2022/02/24 2022/02/24

Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

03

N/188301 2022/02/24 2022/02/24

Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

05

N/188302 2022/02/24 2022/02/24

Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

10

N/188303 2022/02/24 2022/02/24

Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

03

N/188304 2022/02/24 2022/02/24

Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

05

N/188305 2022/02/24 2022/02/24

Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

10

N/188314 2022/02/24 2022/02/24 The Net-a-Porter Group Limited 18

N/188316 2022/02/24 2022/02/24 The Net-a-Porter Group Limited 21

N/188326 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188327 2022/02/24 2022/02/24 16

N/188328 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188329 2022/02/24 2022/02/24 16

N/188364 2022/02/24 2022/02/24 41

N/188449 2022/02/24 2022/02/24 General Mills, Inc. 29

N/188450 2022/02/24 2022/02/24 General Mills, Inc. 30

N/188469 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 03

N/188470 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 05

N/188471 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 29

N/188472 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 30

N/188473 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 03

N/188474 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 05

N/188475 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 29

N/188476 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 30

N/188477 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 03

N/188478 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 05

N/188479 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 29

N/188480 2022/02/24 2022/02/24 Löwenzahn Organics GmbH 30

N/188481 2022/02/24 2022/02/24 09
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N/188502 2022/02/24 2022/02/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/188503 2022/02/24 2022/02/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/188504 2022/02/24 2022/02/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/188505 2022/02/24 2022/02/24 Smash Inc. 25

N/188506 2022/02/24 2022/02/24 Smash Inc. 41

N/188510 2022/02/24 2022/02/24 MUSTO LIMITED 35

N/188514 2022/02/24 2022/02/24 MUSTO LIMITED 35

N/188515 2022/02/24 2022/02/24

SUN WEIXIONG

05

N/188516 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 36

N/188517 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 36

N/188521 2022/02/24 2022/02/24

IEONG CHENG SON 

33

N/188526 2022/02/24 2022/02/24 30

N/188527 2022/02/24 2022/02/24 30

N/188528 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188529 2022/02/24 2022/02/24 Philip Morris Products S.A. 34

N/188530 2022/02/24 2022/02/24 SANOFI 05

N/188531 2022/02/24 2022/02/24 SANOFI 05

N/188532 2022/02/24 2022/02/24 Montres Tudor SA 14

N/188557 2022/02/24 2022/02/24 31

N/188558 2022/02/24 2022/02/24 Cordier 33

N/188559 2022/02/24 2022/02/24

APPOTRONICS CORPORATION LIMITED

41

N/188560 2022/02/24 2022/02/24 30

N/188561 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188562 2022/02/24 2022/02/24 43

N/188565 2022/02/24 2022/02/24

Viela Bio, Inc.

05

N/188566 2022/02/24 2022/02/24

Viela Bio, Inc.

44

N/188573 2022/02/24 2022/02/24 Smithers-Oasis Company 01

N/188574 2022/02/24 2022/02/24 Smithers-Oasis Company 17

N/188575 2022/02/24 2022/02/24 Smithers-Oasis Company 01

N/188576 2022/02/24 2022/02/24 Smithers-Oasis Company 17

N/188577 2022/02/24 2022/02/24 Smithers-Oasis Company 02

N/188578 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188579 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188580 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188585 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 36

N/188586 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 09
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N/188587 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 16

N/188588 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 35

N/188589 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 36

N/188590 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 09

N/188591 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 16

N/188592 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 35

N/188593 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 36

N/188594 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 09

N/188595 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 16

N/188596 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 35

N/188597 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 36

N/188598 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 09

N/188599 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 16

N/188600 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 35

N/188601 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 36

N/188603 2022/02/24 2022/02/24 09

N/188604 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188605 2022/02/24 2022/02/24 38

N/188606 2022/02/24 2022/02/24 41

N/188607 2022/02/24 2022/02/24 42

N/188608 2022/02/24 2022/02/24 45

N/188609 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188610 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188611 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188612 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188614 2022/02/24 2022/02/24 LUA FOOD LIMITED 29

N/188615 2022/02/24 2022/02/24 LUA FOOD LIMITED 43

N/188616 2022/02/24 2022/02/24 WSC World Sporting Consulting Limited 12

N/188617 2022/02/24 2022/02/24 WSC World Sporting Consulting Limited 41

N/188619 2022/02/24 2022/02/24 PROXIMA BETA PTE. LIMITED 09

N/188620 2022/02/24 2022/02/24 PROXIMA BETA PTE. LIMITED 41

N/188621 2022/02/24 2022/02/24 PROXIMA BETA PTE. LIMITED 42

N/188630 2022/02/24 2022/02/24

LIO MAN KIN

43

N/188631 2022/02/24 2022/02/24 Las Vegas Sands Corp. 43

N/188632 2022/02/24 2022/02/24

SI MAN CHENG

43

N/188641 2022/02/24 2022/02/24 33

N/188642 2022/02/24 2022/02/24 17

N/188645 2022/02/24 2022/02/24

ALANI LDA.

25
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N/188646 2022/02/24 2022/02/24

ALANI LDA.

35

N/188650 2022/02/24 2022/02/24 POLA INC. 32

N/188651 2022/02/24 2022/02/24 POLA INC. 32

N/188652 2022/02/24 2022/02/24 POLA INC. 05

N/188653 2022/02/24 2022/02/24 POLA INC. 32

N/188654 2022/02/24 2022/02/24

Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

30

N/188655 2022/02/24 2022/02/24

Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

32

N/188656 2022/02/24 2022/02/24

Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

43

N/188657 2022/02/24 2022/02/24

Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

30

N/188658 2022/02/24 2022/02/24

Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

32

N/188659 2022/02/24 2022/02/24

Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

35

N/188660 2022/02/24 2022/02/24

Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

43

N/188661 2022/02/24 2022/02/24 啓 28

N/188662 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188663 2022/02/24 2022/02/24 Novel Century Limited 14

N/188664 2022/02/24 2022/02/24 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/188666 2022/02/24 2022/02/24 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/188668 2022/02/24 2022/02/24 IGT 28

N/188669 2022/02/24 2022/02/24 IGT 28

N/188709 2022/02/24 2022/02/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 11

N/188710 2022/02/24 2022/02/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 12

N/188711 2022/02/24 2022/02/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 15

N/188712 2022/02/24 2022/02/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 16

N/188713 2022/02/24 2022/02/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 20

N/188714 2022/02/24 2022/02/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 21

N/188715 2022/02/24 2022/02/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 27

N/188716 2022/02/24 2022/02/24 LOUIS VUITTON MALLETIER 28

N/188718 2022/02/24 2022/02/24 Super Bullet Pictures Limited 09

N/188719 2022/02/24 2022/02/24 Super Bullet Pictures Limited 41

N/188721 2022/02/24 2022/02/24 Parfums Christian Dior 03

N/188730 2022/02/24 2022/02/24 Mast-Jägermeister SE 33

N/188732 2022/02/24 2022/02/24 Vuori, Inc. 35

N/188733 2022/02/24 2022/02/24 The Coca-Cola Company 32
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/188734 2022/02/24 2022/02/24 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/188735 2022/02/24 2022/02/24

VONG VAI TIN

28

N/188738 2022/02/24 2022/02/24 産

XYMOGEN IP, LLC

35

N/188739 2022/02/24 2022/02/24 産

XYMOGEN IP, LLC

41

N/188740 2022/02/24 2022/02/24 産

XYMOGEN IP, LLC

35

N/188741 2022/02/24 2022/02/24 産

XYMOGEN IP, LLC

41

N/188742 2022/02/24 2022/02/24 産

XYMOGEN IP, LLC

35

N/188743 2022/02/24 2022/02/24 産

XYMOGEN IP, LLC

41

N/188744 2022/02/24 2022/02/24 43

N/188746 2022/02/24 2022/02/24 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/188747 2022/02/24 2022/02/24 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/188748 2022/02/24 2022/02/24 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/188749 2022/02/24 2022/02/24 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/188753 2022/02/24 2022/02/24 31

N/188755 2022/02/24 2022/02/24 31

N/188756 2022/02/24 2022/02/24  09

N/188761 2022/02/24 2022/02/24 31

N/188762 2022/02/24 2022/02/24 ROLEX SA 14

N/188765 2022/02/24 2022/02/24 Sunrise & Co (Pte) Ltd 27

N/188766 2022/02/24 2022/02/24 Sunrise & Co (Pte) Ltd 28

N/188767 2022/02/24 2022/02/24 Sunrise & Co (Pte) Ltd 27

N/188768 2022/02/24 2022/02/24 Sunrise & Co (Pte) Ltd 28

N/188769 2022/02/24 2022/02/24 Sunrise & Co (Pte) Ltd 27

N/188770 2022/02/24 2022/02/24 Sunrise & Co (Pte) Ltd 28

N/188771 2022/02/24 2022/02/24 03

N/188772 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188773 2022/02/24 2022/02/24 04

N/188774 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188795 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188798 2022/02/24 2022/02/24

Golden Berry Limited

03

N/188799 2022/02/24 2022/02/24 03

N/188800 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188801 2022/02/24 2022/02/24 35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/188802 2022/02/24 2022/02/24

CHEN JINGYU

10

N/188805 2022/02/24 2022/02/24

CHEN JINGYU

33

N/188806 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 09

N/188807 2022/02/24 2022/02/24 Prudential IP Services Limited 44

N/188817 2022/02/24 2022/02/24 GFM GmbH Trademarks 25

N/188819 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188820 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188821 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188822 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188823 2022/02/24 2022/02/24

R VIEW LIMITADA, em inglês R VIEW COMPANY LIMITED 

35

N/188824 2022/02/24 2022/02/24

R VIEW LIMITADA, em inglês R VIEW COMPANY LIMITED 

35

N/188825 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188826 2022/02/24 2022/02/24 30

N/188834 2022/02/24 2022/02/24 30

N/188835 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188848 2022/02/24 2022/02/24

GOLD MEDTECH LIMITED

05

N/188850 2022/02/24 2022/02/24

GOLD MEDTECH LIMITED

44

N/188851 2022/02/24 2022/02/24

GOLD MEDTECH LIMITED

05

N/188853 2022/02/24 2022/02/24

GOLD MEDTECH LIMITED

44

N/188854 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188855 2022/02/24 2022/02/24 09

N/188856 2022/02/24 2022/02/24 10

N/188857 2022/02/24 2022/02/24 30

N/188858 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188859 2022/02/24 2022/02/24 03

N/188860 2022/02/24 2022/02/24 05

N/188861 2022/02/24 2022/02/24 09

N/188862 2022/02/24 2022/02/24 10

N/188863 2022/02/24 2022/02/24 30

N/188864 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188865 2022/02/24 2022/02/24 03

N/188903 2022/02/24 2022/02/24

Human Horizons Holdings (Shanghai) Co., Ltd.

39
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/188904 2022/02/24 2022/02/24

Human Horizons Holdings (Shanghai) Co., Ltd.

28

N/188905 2022/02/24 2022/02/24

Human Horizons Holdings (Shanghai) Co., Ltd.

25

N/188906 2022/02/24 2022/02/24

Human Horizons Holdings (Shanghai) Co., Ltd.

18

N/188907 2022/02/24 2022/02/24

Human Horizons Holdings (Shanghai) Co., Ltd.

09

N/188908 2022/02/24 2022/02/24 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/188909 2022/02/24 2022/02/24 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/188910 2022/02/24 2022/02/24 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/188911 2022/02/24 2022/02/24 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/188912 2022/02/24 2022/02/24 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/188913 2022/02/24 2022/02/24 Blue Buffalo Enterprises, Inc. 31

N/188914 2022/02/24 2022/02/24 Blue Buffalo Enterprises, Inc. 31

N/188915 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188916 2022/02/24 2022/02/24 35

N/188924 2022/02/24 2022/02/24

FU ION NAM

05

N/188926 2022/02/24 2022/02/24

CHOI SAN LENG

43

N/188928 2022/02/24 2022/02/24 COSTA CROCIERE S.P.A. 16

N/188932 2022/02/24 2022/02/24 Piaggio & C. S.p.A. 12

N/188933 2022/02/24 2022/02/24 11

N/188934 2022/02/24 2022/02/24

Ecolab USA Inc.

05

N/188935 2022/02/24 2022/02/24

Ecolab USA Inc.

03

N/188936 2022/02/24 2022/02/24

Shanghai Lianbao Biotechnology Co., LTD

03

N/188937 2022/02/24 2022/02/24

Ecolab USA Inc.

01

N/188938 2022/02/24 2022/02/24

Jiangsu Simcere Pharmaceutical Co., Ltd.

05

N/188939 2022/02/24 2022/02/24

Jiangsu Simcere Pharmaceutical Co., Ltd.

35

N/188941 2022/02/24 2022/02/24

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

05
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/188942 2022/02/24 2022/02/24

Beijing InnoCare Pharma Tech Co., Ltd.

05

N/188943 2022/02/24 2022/02/24 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MACAU, S.A. 09

N/188944 2022/02/24 2022/02/24 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MACAU, S.A. 35

N/188947 2022/02/24 2022/02/24 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MACAU, S.A. 42

N/188948 2022/02/24 2022/02/24 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MACAU, S.A. 43

N/188952 2022/02/24 2022/02/24 43

N/188953 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

29

N/188954 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

30

N/188955 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

35

N/188956 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

29

N/188957 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

30

N/188958 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

35

N/188959 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

29

N/188960 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

30

N/188961 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

35

N/188962 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

29

N/188963 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

30

N/188964 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

35

N/188965 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

29

N/188966 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

30

N/188967 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Yami Catering Management Co., Ltd.

35

N/188968 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

29

N/188969 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

30

N/188970 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

35
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N/188971 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

29

N/188972 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

30

N/188973 2022/02/24 2022/02/24

Shenzhen Jingege Catering Management Co., Ltd.

35

N/188978 2022/02/24 2022/02/24 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/188979 2022/02/24 2022/02/24 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/188980 2022/02/24 2022/02/24 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/188981 2022/02/24 2022/02/24 Incyte Holdings Corporation 05

N/188983 2022/02/24 2022/02/24 Incyte Holdings Corporation 44

N/188991 2022/02/24 2022/02/24 NMS GROUP S.P.A. 42

N/188992 2022/02/24 2022/02/24 Harry Winston, Inc. 14

N/188999 2022/02/24 2022/02/24 Subway IP LLC 30

N/189000 2022/02/24 2022/02/24 Subway IP LLC 30

N/189018 2022/02/24 2022/02/24 SG Gaming, Inc. 09

N/189019 2022/02/24 2022/02/24 SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE 35

N/189020 2022/02/24 2022/02/24 SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE 35

N/189022 2022/02/24 2022/02/24 Robocath 07

N/189023 2022/02/24 2022/02/24 Robocath 10

N/189024 2022/02/24 2022/02/24 Robocath 44

N/189026 2022/02/24 2022/02/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/189027 2022/02/24 2022/02/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/189028 2022/02/24 2022/02/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

12

N/189029 2022/02/24 2022/02/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/189030 2022/02/24 2022/02/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/189031 2022/02/24 2022/02/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

35

N/189032 2022/02/24 2022/02/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

38

N/189033 2022/02/24 2022/02/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/189038 2022/02/24 2022/02/24  41

N/189039 2022/02/24 2022/02/24  43

N/189040 2022/02/24 2022/02/24  44
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/189041 2022/02/24 2022/02/24  41

N/189042 2022/02/24 2022/02/24  43

N/189043 2022/02/24 2022/02/24  44

N/189044 2022/02/24 2022/02/24  41

N/189045 2022/02/24 2022/02/24  43

N/189046 2022/02/24 2022/02/24  44

N/189047 2022/02/24 2022/02/24  41

N/189048 2022/02/24 2022/02/24  43

N/189049 2022/02/24 2022/02/24  44

N/189062 2022/02/24 2022/02/24

CHAN HOK CHIO

21

N/189063 2022/02/24 2022/02/24 Companhia de Chocolate de Macau, Limitada 30

N/189065 2022/02/24 2022/02/24 EMOJI COMPANY GMBH 25

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/175686 N/175688 N/175692

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/175687 N/175689

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

 Classe 30

216 214 2 a

 N.º N/175927

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

VETEMENTS GROUP AG
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 Classe 35

214 2 b 215 1 216

T

T

T

爲

 N.º N/179601

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

Foshan Hai Tian Flavouring & Food Co., Ltd.

 Classe 30

216 214 2 a

 N.º N/182123

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/182124

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

 Classe 5
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216 214 2 a

 N.º N/182617

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

HERB KENKO HONPO INC.

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/184015 N/184039 N/184436

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

Xiaomi Inc.

 Classe 45

201 216

爲

産

册

 N.º N/184735 N/186015

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular CLARKE, MURRAY COLIN

 Classe 5

216 214 2 a óleo de fígado de bacalhau; suplementos alimentares em forma de 

cápsulas (capsules), comprimidos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, gomas (chews), gomas de mascar (chewing gums), 

gomas (gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos para fins médicos; suplementos nutricionais líquidos; suplementos 

dietéticos de proteína em pó; gomas de vitaminas; confeitaria medicamentosa; gomas de mascar para uso medicinal; 

suplementos nutricionais em forma de cápsulas (capsules), comprimidos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, gomas 

(chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas (gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos para fins médicos; 

preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; preparações sanitárias para fins médicos; emplastros, materiais para pensos; 

material para chumbar os dentes e para impressões dentárias, ceras dentárias; desinfectantes; preparações para a destruição de 

vermes; fungicidas, herbicidas suplementos alimentares para consumo humano; alimentos e substâncias 

dietéticos para uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; suplementos nutricionais antioxidantes; suplementos de 

colostro; componentes derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos alimentares naturais; suplementos à base de plantas; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos alimentares minerais; suplementos nutricionais médicos; suplementos probióticos; suplementos 

vitamínicos; suplementos nutricionais para animais

 N.º N/184899

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

 Classe 5
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216 214 2 a

 N.º N/186931

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC

 Classe 5

216 214 2 a alimentos para bebés preparados farmacêuticos, 

veterinários e sanitários; substâncias dietéticas adaptadas para uso médico, preparados vitamínicos, preparados minerais

 N.º N/187240

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/188331 N/188334

 Data de registo 2022/02/24

 Data de despacho 2022/02/24

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/172379 2022/02/24 Aristocrat Technologies 

Australia Pty Ltd

28 214 1 a 9 1 a 199 1

c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/172895 2022/02/24 KOWA COMPANY, LTD. 10 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173086 2022/02/24 Thinxtra Ltd 38 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/173087 2022/02/24 Thinxtra Ltd 42 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173396 2022/02/24

LAM TIN

34 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/173397 2022/02/24

LAM TIN

34 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/173585 2022/02/24 03 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/173633 2022/02/24

AGÊNCIA COMERCIAL 

SENG KUONG DA 

VITTÓRIO, LIMITADA

03 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/175387 2022/02/24 Apple Inc. 42 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/175822 2022/02/22 MDRT Business Services, Inc. 09 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/175823 2022/02/22 MDRT Business Services, Inc. 35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/175824 2022/02/22 MDRT Business Services, Inc. 41 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/175925 2022/02/24

VETEMENTS GROUP AG

18 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/175926 2022/02/24

VETEMENTS GROUP AG

25 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/176905 2022/02/24 05 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/176906 2022/02/24 30 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/177138 2022/02/24 Shiseido Company, Limited 03 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/177153 2022/02/24 30 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/177523 2022/02/24 19 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177524 2022/02/24 19 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/179419 2022/02/22

GOLD SEASONS 

COMPANY LIMITED

05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/179422 2022/02/22

GOLD SEASONS 

COMPANY LIMITED

35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/179598 2022/02/24

Foshan Hai Tian Flavouring & 

Food Co., Ltd.

29 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/179599 2022/02/24

Foshan Hai Tian Flavouring & 

Food Co., Ltd.

30 214 1 a 9 1 a 199 1

b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/179606 2022/02/24

Prince Jewellery Holdings 

Limited

14 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/179607 2022/02/24

Prince Jewellery Holdings 

Limited

16 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º
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N/179608 2022/02/24

Prince Jewellery Holdings 

Limited

35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/179660 2022/02/24 05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/179677 2022/02/24

KE JIANGANG

29 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/179690 2022/02/24 25 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/179691 2022/02/24 25 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/179692 2022/02/24 25 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/179693 2022/02/24 25 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/179694 2022/02/24 25 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/179695 2022/02/24 25 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/179696 2022/02/24 25 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/179741 2022/02/24 UKG Inc. 09 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/179742 2022/02/24 UKG Inc. 35 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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N/179743 2022/02/24 UKG Inc. 42 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181509 2022/02/24 43 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/181537 2022/02/22 05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/181539 2022/02/22 30 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/181793 2022/02/24

Diamond Quest Limited

34 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/181891 2022/02/24

LOK IN ENGENHARIA 

SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LIMITADA

43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/181892 2022/02/24

LOK IN ENGENHARIA 

SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LIMITADA

43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/181923 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181924 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181925 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181926 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181927 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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N/181928 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181929 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181930 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181931 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181932 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181933 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181934 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181935 2022/02/24

Tibet Cheezheng Tibetan 

Medicine co., Ltd.

05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/182644 2022/02/24 43 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/183049 2022/02/24

JOALHARIA E 

OURIVESARIA FUNG SENG 

LIMITADA / FUNG SENG 

JEWELLERY LIMITED

14 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/183050 2022/02/24

JOALHARIA E 

OURIVESARIA FUNG SENG 

LIMITADA / FUNG SENG 

JEWELLERY LIMITED

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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N/183051 2022/02/24

JOALHARIA E 

OURIVESARIA FUNG 

SENG LIMITADA / FUNG 

SENG JEWELLERY 

LIMITED

36 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/183061 2022/02/24

JOALHARIA E 

OURIVESARIA FUNG 

SENG LIMITADA / FUNG 

SENG JEWELLERY 

LIMITED

14 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/183062 2022/02/24

JOALHARIA E 

OURIVESARIA FUNG 

SENG LIMITADA / FUNG 

SENG JEWELLERY 

LIMITED

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/183063 2022/02/24

JOALHARIA E 

OURIVESARIA FUNG 

SENG LIMITADA / FUNG 

SENG JEWELLERY 

LIMITED

36 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/183309 2022/02/24

Agência Comercial Cármen 

(Importação e Exportação) 

Limitada

10 214 1 a 9 1 a 199 1

b) c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/183310 2022/02/24

Agência Comercial Cármen 

(Importação e Exportação) 

Limitada

25 214 1 a 9 1 a 199 1

b) c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/183532 2022/02/22 ＡＣＰ 09 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/183553 2022/02/22 03 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º
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N/183744 2022/02/22 ＡＣＰ 28 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/183745 2022/02/22 ＡＣＰ 41 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/184058 2022/02/24 32 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/184762 2022/02/24

CHEONG KOU KEI

33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/185746 2022/02/23

Chinese Business World, Ltd.

41 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186204 2022/02/24 41 214 1 a 9 1 a 204

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/187244 2022/02/24 Aristocrat Technologies 

Australia Pty Ltd

28 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/187317 2022/02/24 35 214 1 a 9 1 a 204

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/187318 2022/02/24 39 214 1 a 9 1 a 204

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/187319 2022/02/24 41 214 1 a 9 1 a 204

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com o art.º 204.º

N/187585 2022/02/23

Chinese Business World, Ltd.

35 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/187628 2022/02/17 ABBACI HEALTH 

LIMITED

05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/187725 2022/02/17

VINDA PAPER (CHINA) 

COMPANY LTD.

16 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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N/187801 2022/02/23 29 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/187971 2022/02/24 DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., LTD.

05 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/187973 2022/02/24 DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., LTD.

05 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M
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N/187001 2022/02/25

Kangquan Cao

03 209 2 5 6 20 1 a

N.º 2, n.º 5 e n.º 6 do art.º 209.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º

續期

Renovação

N.º

P/000090

(90-M)

P/000091

(91-M)

P/005020

(4882-M)

P/005021

(4883-M)

P/005023

(4885-M)

P/005027

(4889-M)

P/005028

(4890-M)

P/005029

(4891-M)

P/005030

(4892-M)

P/005031

(4893-M)

P/008786

(10681-M)

P/010085

(9917-M)

P/010448

(10323-M)

N/006885

N/006975 N/006976 N/006977 N/006978 N/007232 N/007233 N/007234

N/007235 N/007236 N/007391 N/007392 N/007393 N/007394 N/007395

N/007396 N/007436 N/007602 N/007603 N/007604 N/007605 N/021688

N/021689 N/021690 N/021816 N/021817 N/021818 N/025215 N/025216

N/025218 N/025219 N/027995 N/027996 N/028055 N/030489 N/030490

N/030491 N/030492 N/030912 N/030913 N/030914 N/030915 N/030916

N/030917 N/030918 N/030919 N/030920 N/030921 N/030922 N/030923

N/030924 N/030925 N/030926 N/030927 N/030957 N/030987 N/030989

N/030990 N/031020 N/031021 N/031098 N/031100 N/031101 N/031109
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N/031187 N/031188 N/031189 N/031190 N/031191 N/031245 N/031269

N/031299 N/031300 N/031428 N/031429 N/031430 N/031431 N/031432

N/031433 N/031434 N/031435 N/031436 N/031464 N/031616 N/031617

N/031618 N/031619 N/031620 N/031621 N/031622 N/031623 N/031624

N/031807 N/031847 N/031848 N/031849 N/031922 N/031923 N/031929

N/031951 N/032021 N/032123 N/032147 N/032271 N/032272 N/032439

N/032440 N/032472 N/032473 N/032757 N/032758 N/032759 N/032853

N/033389 N/033390 N/033391 N/033467 N/033632 N/033635 N/033636

N/033637 N/033638 N/033641 N/033642 N/033643 N/034198 N/081728

N/081729 N/081730 N/081731 N/081732 N/081733 N/084082 N/084396

N/084397 N/085008 N/085009 N/085976 N/085977 N/087751 N/087841

N/087842 N/087843 N/087844 N/087845 N/087846 N/088332 N/088343

N/088760 N/089205 N/089206 N/089341 N/089376 N/089377 N/089390

N/089399 N/089614 N/089615 N/089619 N/089620 N/089626 N/089627

N/089628 N/089629 N/089641 N/089642 N/089693 N/089739 N/089740

N/089741 N/089742 N/089743 N/089744 N/089745 N/089746 N/089780

N/089781 N/089782 N/089783 N/089784 N/089785 N/089832 N/089833

N/089834 N/089835 N/089836 N/089837 N/089838 N/089839 N/089840

N/089841 N/089842 N/089843 N/089881 N/089882 N/089884 N/090152

N/090211 N/090449 N/090661 N/090662 N/090663 N/090664 N/090758

N/090759 N/090760 N/090833 N/090834 N/090835 N/090836 N/090837

N/090838 N/090839 N/090840 N/090841 N/090842 N/090843 N/090855

N/090880 N/090881 N/091087 N/091371 N/091372 N/091373 N/091374

N/091431 N/091432 N/091622 N/091623 N/091689 N/091700 N/091773

N/091797 N/091832 N/091833 N/091838 N/091854 N/091980 N/092295

N/092296 N/092726 N/092845 N/092846 N/092847 N/092848 N/092849

N/092850 N/092851 N/092852 N/092853 N/092854 N/092855 N/092856

N/093008 N/093068 N/093069 N/093215 N/093216 N/093259 N/093260

N/093587 N/093588 N/093589 N/093590 N/093591 N/093592 N/093593

N/093594 N/093595 N/093596 N/093597 N/093598 N/093599 N/093600

N/093601 N/093602 N/093603 N/093604 N/093788 N/093789 N/093964

N/093965 N/093966 N/093967 N/093968 N/093969 N/093970 N/093971

N/094130 N/094131 N/094312 N/094568 N/094571 N/094602 N/094603

N/094604 N/094605 N/094606 N/094607 N/094608 N/094609 N/094933

N/094934 N/094935 N/094936 N/094937 N/094938 N/094939 N/094940

N/094941 N/094942 N/094943 N/094944 N/094945 N/094946 N/094947

N/095240 N/095241 N/095242 N/095243 N/095369 N/095370 N/095371

N/095372 N/095373 N/095374 N/095375 N/095376 N/095377 N/095485

N/095486 N/095487 N/096280 N/096291 N/096292 N/096293 N/096635

N/096636
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附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/008085

(7795-M)

P/008086

(7796-M)

P/008088

(7798-M)

P/008089

(7799-M)

P/008090

(7800-M)

P/008091

(7801-M)

2022/02/16

Modificação de 

sede

HASBRO 

INTERNATIONAL, 

INC., uma sociedade de 

Delaware

1027 Newport Avenue, Pawtucket, 

Rhode Island 02861, United States of 

America

N/002994

N/009943

N/009944

2022/02/15

Modificação de 

identidade

Maxell Holdings, Ltd. Maxell, Ltd.

N/003538

N/011105

N/011106

N/011107

N/011108

N/012367

N/012368

2022/02/16

Modificação de 

sede

Parke, Davis & 

Company LLC

235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, U.S.A.

2022/02/16

Transmissão

Parke, Davis & 

Company LLC

UPJOHN US 1 LLC, com sede em 235 

East 42nd Street, New York, New York 

10017, U.S.A.

N/008300 2022/02/18

Transmissão 1

202

N/009293

N/009294

2022/02/23

Modificação de 

sede

PALMERSTON 

LIMITED, sociedade 

organizada de acordo 

com as leis da Ilha de 

Man

48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen's Road Central, Hong Kong

N/013402

N/013403

N/013404

N/013405

N/013406

N/013407

N/013408

N/013409

N/013410

N/013411

N/013412

N/013413

N/013414

N/013415

N/013977

N/013978

N/013979

N/013980

N/013981

N/013982

N/013983

N/013993

N/013994

N/013995

N/013996

N/013997

N/013998

N/013999

N/014000

N/014658

N/014659

N/021224

N/021225

N/021226

N/021227

N/021228

N/021229

N/021230

N/021231

N/025199

N/025200

N/025201

2022/02/23

Modificação de 

sede

Palmerston Limited 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen's Road Central, Hong Kong
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/013984

N/013985

N/013986

N/013987

N/013988

N/013989

N/013990

N/013991

N/013992

N/047218

N/047219

N/047220

N/047221

N/047222

N/047223

N/047224

N/047225

N/021688

N/021689

N/021690

N/021816

N/021817

N/021818

2022/02/15

Modificação de 

sede

HARD ROCK 

HOLDINGS 

LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

N/027747 2022/02/16

Modificação de 

sede

Hasbro, Inc. 1027 Newport Avenue, Pawtucket, 

Rhode Island 02861, United States of 

America

N/028116

N/028117

N/028118

N/028119

N/028121

2022/02/23

Transmissão por 

fusão

Yurman Studio, Inc. David Yurman IP LLC, com sede em 

24 Vestry Street, New York, New York 

10013, Estados Unidos da América

N/029155

N/042641

N/042642

N/052251

N/053113

N/053114

N/143522

2022/02/15

Transmissão por 

fusão

LIXIL Corporation LIXIL Corporation, com sede em 2-1-1 

Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan

N/033194

N/033195

N/033196

N/033197

N/033198

N/033199

N/033200

N/033208

N/033209

N/033210

N/033211

N/033212

N/033213

N/033214

N/039498

N/039499

N/039500

N/039501

N/039502

N/039503

N/039504

N/095641

N/102305

N/102306

2022/02/22

Modificação de 

sede

Xerox Corporation 201 Merritt 7, Connecticut 06851-1056, 

Norwalk, USA

N/033389

N/033390

N/033391

2022/02/15

Modificação de 

sede

Walton International 

Limited

P.O. Box 1586, 24 Shedden Road, 

George Town, Grand Cayman KY1-

1110, Cayman Islands

N/033467 2022/02/23

Modificação de 

sede

Viriyapattana Company 

Limited

3534 Sukhumvit Road, Kwang Bangna 

Tai, Khet Bangna, Bangkok 10260, 

Thailand

N/053209

N/053210

N/053211

2022/02/15

Transmissão por 

fusão

New Era Cap Co., Inc. New Era Cap, LLC, com sede em 160 

Delaware Avenue, Buffalo, New York 

14202, U.S.A.

N/054239

N/058190

N/062190

2022/02/23

Transmissão

Astellas Pharma Inc. Tolmar International Limited, com 

sede em 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, 

D02 T380, Ireland
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/061210 2022/02/23

Modificação de 

sede

Kabushiki Kaisha 

SCRAP

5Chome-20-4, Sendagaya, Shibuya-ku, 

Tokyo 151-0051, Japan

N/062394

N/062395

N/062396

N/062397

N/068049

N/068050

2022/02/15

Transmissão 1 4 B

N/066697 2022/02/18

Modificação de 

sede

The Wine Enthusiast, 

Inc.

200 Summit Lake Drive, 4th Floor, 

Valhalla, NY 10595, USA

N/074833

N/074834

N/094055

N/094056

N/094057

N/094058

2022/02/15

Modificação de 

sede GUANGZHOU 

LIGHT INDUSTRY 

AND TRADE 

GROUP LTD.

407

No. 407, Yanjiang East Road, Yuexiu 

District, Guangzhou City, China

N/077496 2022/02/22

Modificação de 

sede

560

B 102-F29

N/087141

N/087142

2022/02/22

Modificação de 

identidade

DENTSPLY 

International Inc.

DENTSPLY SIRONA INC.

N/089710

N/089711

N/089712

2022/02/22

Transmissão

PACIFIC COFFEE 

COMPANY LIMITED 26 39

CHINA RESOURCES ENTERPRISE, 

LIMITED, com sede em 39/F China 

Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

N/090474 2022/02/22

Modificação de 

sede Xiang Shang Games 

Co., Ltd.

356

 No. 356, Jianxing Rd., North Dist., 

Taichung City 40459, Taiwan, China

2022/02/22

Modificação de 

identidade SPLENDOR GAME 

TECHNOLOGY CO., 

LTD.

Xiang Shang Games Co., Ltd.

N/090783

N/090784

N/090785

N/090786

N/090787

N/090788

N/090789

N/090790

2022/02/15

Modificação de 

sede

LIFA AIR 

INTERNATIONAL 

LIMITED

36-40

1 9 D

Unit D, 9/F., Kwai Shing Industrial 

Building, Phase 1, 36-40 Tai Lin Pai 

Road, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

N/090783

N/090784

N/090785

N/090786

N/090787

N/090788

N/090789

N/090790

2022/02/15

Modificação de 

identidade

LIFA AIR 

INTERNATIONAL 

LIMITED

LIFA AIR INTERNATIONAL 

LIMITED
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/091632

N/091633

N/091634

N/091635

N/091636

N/091637

N/091638

N/102579

N/102580

2022/02/23

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

Fratelli Branca 

Distillerie S.r.l.

Fratelli Branca Distillerie S.p.A.

N/091689 2022/02/22

Modificação de 

sede

231

1 3 CI

N/091770 2022/02/18

Transmissão

GILBERTO CARLOS 

CONCEIÇÃO 

CAMACHO

DANIEL AMADOR RICARDO, 

com sede em Av. Kwong Tung 199 Edf. 

Hung Ip 19º H, Taipa, Macau

N/095212 2022/02/18

Modificação de 

sede

MOK I LENG Avenida da Praia Grande, no.429 

Centro Comercial Praia Grande 14º 

andar A-B-E, Macau

N/095272 2022/02/15

Modificação de 

identidade

2022/02/15

Modificação de 

sede

39 B-3 1401

N/095369

N/095370

N/095371

N/095372

N/095373

N/095374

N/095375

N/095376

N/095377

2022/02/16

Modificação de 

sede

L'Avenue International 

Holdings Limited

27th Floor, Entertainment Building, 30 

Queen's Road Central, Hong Kong

N/103541

N/103542

N/104580

N/104581

N/104582

N/104583

N/120967

N/120968

N/120969

N/120970

N/120971

N/120972

N/120973

N/122209

N/122210

N/122211

N/122212

N/122213

N/122214

N/122215

N/122216

N/122217

N/122218

N/122219

N/122220

N/122221

N/122222

N/123970

N/123971

N/123972

N/123973

N/123974

N/123975

N/123976

2022/02/14

Modificação de 

identidade

MCE (IP) Holdings 

Limited

MCO (IP) Holdings Limited

N/123111

N/123112

N/123113

N/123114

2022/02/15

Modificação de 

sede Shanghai Te Lao Te 

Marketing Consulting 

Co., Ltd.

1318 12

11

12th Floor (Nominal Floor, Actual 

Floor 11th Floor), No. 1318 Lujiazui 

Ring Road, Pilot Free Trade Zone, 

Shanghai, China



4956    11   2022  3  16 

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/129913 2022/02/15

Transmissão

186

N/134295

N/134296

N/134297

N/134298

N/134299

N/134300

N/134301

N/134302

2022/02/22

Transmissão

GCDS ASIA SRL GCDS S.R.L., com sede em Piazza 

Castello 24 - 20121 Milano Italy

N/134295

N/134296

N/134297

N/134298

N/134299

N/134300

N/134301

N/134302

N/136438

N/136439

N/136440

N/136441

N/136442

N/136443

2022/02/22

Modificação de 

sede

GCDS S.R.L. Via Nino Bixio 42 Cap 20129 Milano 

(MI), Italy

N/136438

N/136439

N/136440

N/136441

N/136442

N/136443

2022/02/22

Transmissão

GCDS ASIA S.R.L. GCDS S.R.L., com sede em Piazza 

Castello 24 - 20121 Milano Italy

N/140375

N/140376

N/140377

2022/02/15

Transmissão  1A 1L 

14 1401

HONG KONG JING WEI FU CHA 

(INTERNATIONAL) LIMITED, 

com sede em Room 1401, 14/F., Witty 

Commercial Building, 1A-1L Tung 

Choi Street, Mongkok, Kowloon, Hong 

Kong

N/154315

N/154316

2022/02/15

Transmissão

B i r k e n s t o c k S a l e s 

GmbH

Birkenstock IP GmbH, com sede em 

Burg Ockenfels, 53545 Linz am Rhein, 

Alemanha

N/155253

N/155254

N/155255

N/155256

2022/02/18

Transmissão 3 1

29-3# 45

Chongqing Minxian Catering Culture 

Co., Ltd, com sede em No. 29-3# 45, 

Bldg. 1, No. 3, shidaitian St., Yuzhong 

Dist., Chongqing, China

N/170512 2022/02/22

Modificação de 

sede

Globic Japan Co., Ltd.

〒107-0052 坂

7 15

7-15, Akasaka 8-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-0052 Japan

N/190469

N/190470

N/190471

N/190472

N/190473

N/190474

N/190475

N/190476

N/190477

N/190478

N/190479

N/190480

2022/02/22

Modificação de 

sede

Alife Holdings, LLC 1411 Broadway, 30th Fl., New York, 

New York 10018, United States
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放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/029747 2022/02/18 Fairmont Spas Inc. 04

N/029748 2022/02/18 Fairmont Spas Inc. 24

N/029749 2022/02/18 Fairmont Spas Inc. 32

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/044621 2022/02/17

CHINA TELEVISION COMPANY Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

N/044622 2022/02/17

CHINA TELEVISION COMPANY Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

N/044623 2022/02/17

CHINA TELEVISION COMPANY Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/188262 2022/01/17

HUANG WANTING HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 

KONG LIMITE

N/189487 2022/02/15 INTER IKEA SYSTEMS B.V.

N/189488 2022/02/15 INTER-IKEA SYSTEMS B.V.

N/189489 2022/02/15 INTER-IKEA SYSTEMS B.V.

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/185046 2022/01/13 Cathay Pacific Airways Limited
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營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97 9/M 

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

E/000320 2022/02/24 2022/02/24

LEI IO SENG

E/000321 2022/02/24 2022/02/24

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002641

[22]  Data de pedido : 2021/02/04

[71]  Requerente : 

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

KOI KEI LIMITADA

  Endereço : 24A 24B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de bolo lua.

[57]  Resumo : 

KOI 

KEI MOONCAKE

  Figura : 

[21]  N.º : D/002728

[22]  Data de pedido : 2021/07/14

[71]  Requerente : MOYNAT PARIS SAS

  Endereço : 348, rue Saint Honoré, 75001 Paris - 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Nicholas Knightly

[51]  Classificação : 3 - 01
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[54]  Título : 

 Mala de mão.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de uma mala de 

mão conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/19  

WIPO N.º DM/213068

[21]  N.º : D/002740

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Colar com pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/05  

WIPO N.º DM/212640

[21]  N.º : D/002741

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Colar sem pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/05  

WIPO N.º DM/212640

[21]  N.º : D/002742

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pingente com pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/05  

WIPO N.º DM/212640

[21]  N.º : D/002743

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pingente sem pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/05  

WIPO N.º DM/212640

[21]  N.º : D/002744

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel de ouro com pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/05  

WIPO N.º DM/212640

[21]  N.º : D/002745

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel de ouro sem pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/05  

WIPO N.º DM/212640

[21]  N.º : D/002746

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Brincos com pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/05  

WIPO N.º DM/212640

[21]  N.º : D/002747

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Brincos sem pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/05  

WIPO N.º DM/212640

[21]  N.º : D/002748

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Brincos com pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/05  

WIPO N.º DM/212640

[21]  N.º : D/002749

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Brincos sem pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/02/05  

WIPO N.º DM/212640

[21]  N.º : D/002750

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Carro.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um carro, em particular um carro coupé, por ter uma 

carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-cho-

que dianteiro, dois faróis dianteiros, uma capota e dois 

pára-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros delimitado por um 

pára-brisas, duas portas laterais com janelas, duas jane-

las laterais traseiras, um vidro traseiro e um tejadilho; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta delimitada na parte inferior do vidro traseiro e 

que inclui dois pára-lamas traseiros, dois conjuntos de 

luzes traseiros, um spoiler traseiro e um pára-choque 

traseiro.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/02/09  União Euro-

peia N.º 213968

[21]  N.º : D/002751

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy
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  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Carro.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um carro, em particular um carro convertível, mostra-

do com o tecto em uma posição aberta e por ter uma 

carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-cho-

que dianteiro, dois faróis dianteiros, uma capota e dois 

pára-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros aberto na parte 

superior, ou seja tendo o tejadilho na posição aberta, 

e delimitado por um pára-brisas, duas portas laterais 

com janelas e duas janelas laterais traseiras; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta e que inclui dois pára-lamas traseiros, dois con-

juntos de luzes traseiros, um spoiler traseiro e um 

pára-choque traseiro.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/02/09  União Euro-

peia N.º 213968

[21]  N.º : D/002752

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Carro.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um carro, em particular um carro convertível, mostra-

do com o tecto em uma posição fechada e por ter uma 

carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-cho-

que dianteiro, dois faróis dianteiros, uma capota e dois 

pára-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros fechado na parte 

superior pelo tejadilho na posição fechada, e delimita-

do por um pára-brisas, duas portas laterais com jane-

las e duas janelas laterais traseiras; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta e que inclui dois pára-lamas traseiros, dois con-

juntos de luzes traseiros, um spoiler traseiro e um 

pára-choque traseiro.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/02/09  União Euro-

peia N.º 213968

[21]  N.º : D/002753

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 21 - 01

[54]  Título : 

 Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

uma miniatura de carro ou carro de brinquedo, em 

particular uma miniatura de carro ou carro de brin-

quedo coupé, por ter uma carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-cho-

que dianteiro, dois faróis dianteiros, uma capota e dois 

pára-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros delimitado por um 

pára-brisas, duas portas laterais com janelas, duas jane-

las laterais traseiras, um vidro traseiro e um tejadilho; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta delimitada na parte inferior do vidro traseira e 

que inclui dois pára-lamas traseiros, dois conjuntos de 

luzes traseiros, um spoiler traseiro e um pára-choque 

traseiro.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/02/09  União Euro-

peia N.º 213994

[21]  N.º : D/002754

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.
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  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 21 - 01

[54]  Título : 

 Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

uma miniatura de carro ou carro de brinquedo, em 

particular uma miniatura de carro ou carro de brin-

quedo convertível, mostrado com o tecto em uma posi-

ção aberta e por ter uma carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-cho-

que dianteiro, dois faróis dianteiros, uma capota e dois 

pára-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros aberto na parte 

superior, ou seja tendo o tejadilho na posição aberta, 

e delimitado por um pára-brisas, duas portas laterais 

com janelas e duas janelas laterais traseiras; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta e que inclui dois pára-lamas traseiros, dois con-

juntos de luzes traseiros, um spoiler traseiro e um 

pára-choque traseiro.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/02/09  União Euro-

peia N.º 213994

[21]  N.º : D/002755

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 21 - 01

[54]  Título : 

 Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

uma miniatura de carro ou carro de brinquedo, em 

particular uma miniatura de carro ou carro de brin-

quedo convertível, mostrado com o tecto em uma posi-

ção fechada e por ter uma carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-

-choques dianteiro, dois faróis dianteiros, uma capota 

e dois pára-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros fechado na parte 

superior pelo tejadilho na posição fechada, e delimita-

do por um pára-brisas, duas portas laterais com jane-

las e duas janelas laterais traseiras; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta e que inclui dois pára-lamas traseiros, dois con-

juntos de luzes traseiros, um spoiler traseiro e um 

pára-choque traseiro.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/02/09  União Euro-

peia N.º 213994

[21]  N.º : D/002757

[22]  Data de pedido : 2021/08/05

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHU, Geshi, 鉢鉢 ZHANG, 

Bobo,  CAI, Yangyang

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Telemóvel.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/02/05  China

N.º 202130087481.5

[21]  N.º : D/002758

[22]  Data de pedido : 2021/08/05

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.
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  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Lei ZHANG,  Chunyang 

DOU,  Guangsheng ZHANG

[51]  Classificação : 13 - 02

[54]  Título : 

 Carregador para robô aspirador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/02/07  China

N.º 202130093201.1

[21]  N.º : D/002759

[22]  Data de pedido : 2021/08/05

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Cr iador :  Panpan YA NG,  Tao 

WANG,  Ningning LI

[51]  Classificação : 16 - 01

[54]  Título : 

 Câmara de vigilância.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/02/05  China

N.º 202130084875.5

[21]  N.º : D/002762

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  HUNG, WEI-HUNG,  

LI, Ningning,  ZHANG, Lei

[51]  Classificação : 23 - 01

[54]  Título : 

 Purificador de água.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/02/09  China

N.º 202130094282.7

[21]  N.º : D/002763

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  HUNG, WEI-HUNG,  

LI, Ningning,  ZHANG, Lei

[51]  Classificação : 23 - 01

[54]  Título : 

 Torneira.

[57]  Resumo : 

1
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/02/09  China

N.º 202130093742.4

[21]  N.º : D/002765

[22]  Data de pedido : 2021/08/18

[71]  Requerente : Merrilee Kick

  Endereço : 2114 McDaniel Drive, Carrollton, 

Texas 75006, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Merrilee Kick

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Recipiente.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/02/19  Estados Unidos 

da América N.º 29/771,082

[21]  N.º : D/002766

[22]  Data de pedido : 2021/08/19

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Shuai YANG

[51]  Classificação : 13 - 02

[54]  Título : 

 Carregador sem fio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/02/19  China

N.º 202130098179.X

[21]  N.º : D/002767

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHANG, Lei,  TANG, Fen, 

 WANG, Zhiyao,  LI, Ningning

[51]  Classificação : 13 - 02

[54]  Título : 

 Carregador sem fios para carro.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/02/20  China

N.º 202130099533.0

[21]  N.º : D/002842

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[71]  Requerente : 

 Emile Chouriet Horologe (Shenzhen) Co., Ltd.

  Endereço : 

002 19

 19/F West, FIYTA Hi-Tech Building, Gao-xin Road 

South, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Sophie Depery

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógios.
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[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[21]  N.º : D/002843

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[71]  Requerente : 

 Emile Chouriet Horologe (Shenzhen) Co., Ltd.

  Endereço : 

002 19

 19/F West, FIYTA Hi-Tech Building, Gao-xin Road 

South, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Sophie Depery

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Caixa de relógio.

[57]  Resumo : 

2

  Figura : 

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

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

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/005640

[22]  Data de pedido : 2021/12/15

[71]  Requerente : 

 MEIKO MASCHINENBAU GMBH & CO. KG

  Endereço : Englerstraße 3, 77652 Offenburg, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : M , M , B , 

S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080037759.0

Data de pedido 2020/08/25 N.º de anúncio CN 

113874132A 2021/12/31

[51]  Classificação : B08B3/00, B08B3/04, B08B3/02

[54]  Título : 

 Cesto de limpeza para limpar aparelhos respiratórios.

[57]  R e s u m o :  

112 120 120

140 120

122 114

120 120

156 160

122 撑

114 156

114 148

160

120 118 110

112

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/08/26  Alemanha

N.º 102019212775.4

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M
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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/005036

[22]  Data de pedido : 2021/07/13

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 777 Old Saw M i l l R iver Road, 

Tarrytown, NY 10591, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S J , A N , 

V J  

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580049029.1

Data de pedido 2015/09/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 107106648B 2021/06/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38/17, A61K 39/395, 

A61P19/08

[54]  Título : 

 Tratamento da fibrodisplasia ossificante progressiva.

[57]  Resumo : 

FOP FOP

2A ACVR2A

2B ACVR2B

1 ACVR1 ACVR2A ACVR2B

/ AC V R1 EC D

F c

ACVR2A ACVR2B ACVR1 A

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/049,869

 2015/04/01  Estados Unidos da América

N.º 62/141,775

[21]  N.º : J/005055

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

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080-4990, United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 215 First Street, Suite 200, Cambridge, 

Massachusetts 02142, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B K , A , T

, M , A C , Y , S , 

C G , R , F A , A M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580059718.0

Data de pedido 2015/09/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 107074823B 2021/05/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D403/12, C07D401/04, 

C07D401/12, C07D403/04, C07D253/07, A61K31/53, 

A61K45/06, A61P35/00, A61P29/00, A61P35/02, 

A61P37/06, A61P19/06, A61P25/28, A61P19/04, 

A61P11/0 6 ,  A61P 9/10,  A61P17/0 0,  A61P11/0 0, 

A61P 13/12 ,  A61P 1 /16 ,  A61P 1 / 0 0 ,  A61P 17/ 0 6 , 

A61 P 19 / 0 2 ,  A61 P 9 / 0 0 ,  A61 P 9 / 14 ,  A61 P 1 / 18 , 

A61P 2 7/ 0 2 ,  A61P 3/10 ,  A61P 3/ 0 4 ,  A61P 19/10 , 

A61P31/18, A61P33/00

[54]  Título : 

 Compostos terapêuticos e seus usos.

[57]  Resumo : I

PCAF R1

R3-R6 X Re

I I
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/046,770

[21]  N.º : J/005133

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

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 Heilongjiang Lianshun Biotechnology Co., Ltd

  Endereço : 

154600

 Jianghefusion Green Industrial Park Intelligent in 

Qiezihe District, Qitaihe City of Heilongjiang Province, 

154600, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  REN, Yong

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710932451.2

Data de pedido 2017/10/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 107698633B 2021/05/11

[51]  Classificação : C07H15/236, C07H1/06

[54]  Título : B B

 Um tipo de método de produção de gentamicina B 

pelo uso do líquido de fermentação de gentamicina B.

[57]  Resumo : B

B

B pH 3 5

pH 5 6

B B

B

B

B

[21]  N.º : J/005187

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

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 Aclaris Therapeutics, Inc.

  Endereço : 640 Lee Road, Suite 200, Wayne, 

Pennsylvania 19087, USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : L

 HOCKERMAN, Susan, L.

  Endereço : 636 Pearl Ave., Kirkwood, MO 63122, 

the United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : B

 MONAHAN, Joseph, B.

  Endereço : 17321 Thunder Creek Road, Wildwood, 

MO 63025, the United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : R

 SELNESS, Shaun, R.

  Endereço : 1875 Cedarmill Drive, Chesterfield, 

MO 63017, the United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L , B , 

R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810282918.8

Data de pedido 2014/06/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 108478579B 2021/05/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/506, A61K31/444, 

C07D401/14, C07D213/69, A61P37/02, A61P29/00, 

A61 P 9 / 10 ,  A61 P 3 / 10 ,  A61 P 3 / 0 0 ,  A61 P 35 / 0 0 , 

A61P 35/02 , A61P19/02 , A61P17/0 6 , A61P1/0 0, 

A61P1 /0 4 ,  A61P 27/0 2 ,  A61P 9/0 0 ,  A61P11 /0 0 , 

A61P 37/ 0 6 ,  A61P 7/ 0 4 ,  A61P 5/14 ,  A61P 31 / 0 4 , 

A61P17/02 , A61P25/28, A61P25/16, A61P17/0 0, 

A61P25/00, A61P25/14

[54]  Título : 吡 -吡

 Composto de «pyridone-pyridyl» e uso do mesmo.

[57]  Resumo : p38 酶

 吡  吡  吡

  吡  吡

I I R1

R2 R3 R4 R5 X

p38 酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/06/07  Estados Unidos 

da América N.º 61/832,736
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[21]  N.º : J/005236

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

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680022511.0

Data de pedido 2016/11/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 107614071B 2021/07/20

[51]  Classificação : A63F1/06, A44C21/00, A63F3/00, 

G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de gestão para jogos de mesa e moeda alterna-

tiva para entretenimento.

[57]  Resumo : 

6

1

9

101 101 102

101

101 101

102

101

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/11/19  Japão

N.º 2015-240631

[21]  N.º : J/005259

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

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING 

COMPANY LTD.

  Endereço : 234 Church Street, Suite 301, New 

Haven, CT 06520, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : V , R M , R S

, A , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580073630.4

Data de pedido 2015/11/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 107249567B 2021/08/03

[51]  Classificação : A61K9/00, A61K9/08, A61K9/20, 

A61K31/428, A61P25/00, A61P25/28, A61P25/04, 

A61P25/22 , A61P25/24, A61P25/18, A61P25/16, 

A61P25/14, A61P1/02, A61P1/08, A61P1/10, A61P1/12, 

A61P1/14

[54]  Título : 

 Formulação sublingual de«riluzole».

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/11/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/083,094

[21]  N.º : J/005498

[22]  Data de pedido : 2021/11/09

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 University of Washington

  Endereço : 4545 Roosevelt Way NE, Suite 400, 

Seattle, WA 98105, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J A , M – , K

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610979041.9

Data de pedido 2010/11/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 106399276B 2021/08/10

[51]  Classificação : C12N9/22, C12N15/55, A61K38/46, 

A61P 37/02 , A61P 3/10, A61P 29/0 0, A61P19/0 8 , 

A61P 25/0 0, A61P19/02 , A61P 21/0 4, A61P5/14, 

A61P 27/0 2 ,  A61P 7/0 6 ,  A61P1 /0 0 ,  A61P15/0 8 , 

A61P13/12, A61P1/16

[54]  Título : 酶

 Composições e métodos de nucleases terapêuticas.

[57]  Resumo : 

况 酶

  Figura : 
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[30]  Prioridade : 2009/11/02  Estados Unidos 

da América N.º 61/257,458

 2010/08/04  Estados Unidos da América

N.º 61/370,752

[21]  N.º : J/005580

[22]  Data de pedido : 2021/11/29

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 RQX PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 11099 N. Torrey Pines Road, Suite 

290, La Jolla, CA 92037, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080-4990, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

, I , , P , 

F T , , , 

C , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580039532.9

Data de pedido 2015/05/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 106661084B 2021/08/31

[51]  Classificação : C07K5/10

[54]  Título : 

 Antibióticos macrocíclicos de amplo espectro.

[57]  Resumo : 

1

肽酶 SpsB

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/05/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/000,980

 2015/04/02  Estados Unidos da América

N.º 62/142,404

[21]  N.º : J/005718

[22]  Data de pedido : 2022/01/13

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 Milestone Pharmaceuticals Inc.

  Endereço : 111, Dr. Frederik-Philips Blvd., Suite 

420, Saint-Laurent, Quebec H4M 2X6, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : P  MARTIN P., MAGUIRE

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680031696.1

Data de pedido 2016/04/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 107613970B 2021/10/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/277, A61K31/185, 

A61K9/08, A61P25/06, A61P9/00, A61P9/06, A61P9/10, 

C07C255/37

[54]  Título : 

 Sais altamente solúveis em água de bloqueador de ca-

nal de cálcio de «phenylalkylamine» de acção curta e 

seus usos.

[57]  Resumo : 

L

[30]  Prioridade : 2015/04/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/147,427

[21]  N.º : J/005733

[22]  Data de pedido : 2022/01/18

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 BEIJING WEHAND-BIO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD

  Endereço : 

30   102600

 No. 30, Tianfu Street, Daxing Biomedical Industrial 

Base, Zhongguancun Science Park, Daxing District, 

Beijing, 102600, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 INSTITUTE OF MATERIA MEDICA, CHINESE 

ACADEMY OF MEDICAL SCIENCE

  Endereço :   

100050

 No. 1, Xian Nong Tan Street, Xicheng District, Bei-

jing, 100050, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110906250.1

Data de pedido 2021/08/09 N.º de anúncio 

da concessão CN 113350309B 2021/11/12
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[51]  Classificação : A61K9/36, A61K9/30, A61K47/12, 

A61K47/38, A61K47/10, A61K31/4422, A61P9/12, 

A61P9/10

[54]  Título : 

 Um tipo de comprimido de liberação controlada por 

bomba osmótica de fármaco pouco solúvel e seu méto-

do de preparação.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005741

[22]  Data de pedido : 2022/01/19

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 ZENITH PRODUCTS CORPORATION

  Endereço : 400 Lukens Drive, New Castle, De, 

US United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : F , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710468569.4

Data de pedido 2017/06/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 107524666B 2021/11/05

[51]  Classificação : F16B2/22, A47K1/08

[54]  Título : 

 Clipe para a estante para duche e estante para duche 

com clipes integrados.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/20  Estados Unidos 

da América N.º 15/187,192

[21]  N.º : J/005757

[22]  Data de pedido : 2022/01/25

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680073496.2

Data de pedido 2016/12/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 108697713B 2021/10/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : A61K31/519, A61K31/5383, 

C07D498/14

[54]  Título : PI3K

 Métodos para a fabricação de compostos inibidores de 

PI3K tricíclicos e métodos de tratamento de cancro 

com os mesmos.

[57]  Resumo : 

PI3K

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/268,149

 2016/01/29  Estados Unidos da América

N.º 62/288,832

 2016/02/04  Estados Unidos da América

N.º 62/291,248
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[21]  N.º : J/005758

[22]  Data de pedido : 2022/01/25

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201780009199.6

Data de pedido 2017/01/24 N.º de anúncio 

da concessão CN 109310921B 2021/12/28

[51]  Classificação : A63F1/06

[54]  Título : 

 Sistema de gestão para fichas de jogo.

[57]  Resumo : 

I D

ID

1

I D 2 I D

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/02/01  Japão

N.º 2016-030443

[21]  N.º : J/005759

[22]  Data de pedido : 2022/01/26

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 

, , , – , 

, , , 

–

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680057010.6

Data de pedido 2016/12/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 108137579B 2022/01/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D487/04, 

A61P25/00

[54]  Título : 哌

 Derivados de piperidina em ponte.

[57]  Resumo : I HetAr

N O S

R1

R²

-CH2-C3-6-

R 3

C3- 6- n 1 2

n=2 R1 Y CH N

HCH WA-D

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/10  União Euro-

peia N.º 15199260.9

[21]  N.º : J/005760

[22]  Data de pedido : 2022/01/26

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 MacroGenics, Inc.

  Endereço : 9704 Medical Center Drive, Rockvil-

le, Maryland, 20850, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R – , K , D H

, S , A , , 

S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680029935.X

Data de pedido 2016/06/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 107614013B 2021/12/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61P31/0 0, 

A61P35/00, C07K16/28

[54]  Título : LAG-3

 Moléculas de ligação a LAG-3 e métodos de uso das 

mesmas.

[57]  Resumo : LAG-3 LAG-3 mAb 

1 LAG-3 mAb 2 LAG-3 mAb 4 LAG-3 mAb 5



N.º 11 — 16-3-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4973

L AG-3 m Ab 6

L AG-3

LAG-3 LAG-3

BiTE

i LAG-3 i i

L AG-3

LAG-3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/08  Estados Unidos 

da América N.º 62/172,277

 2015/11/13  Estados Unidos da América

N.º 62/255,094

[21]  N.º : J/005761

[22]  Data de pedido : 2022/01/27

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080, United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J , W , T , J

, S , A , S , T –

, C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010484395.2

Data de pedido 2018/01/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 111714630B 2021/11/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61K45/06, 

A61P35/00

[54]  Título : HER2

 Formulação de anticorpo HER2 subcutâneo.

[57]  Resumo : HER2

H ER2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/01/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/447,359

[21]  N.º : J/005762

[22]  Data de pedido : 2022/01/27

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , C , W , S

, S – , M , J T , 

P , S , C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680051781.4

Data de pedido 2016/09/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 108026177B 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

[54]  Título : CD19XCD3 T

 Moléculas de ligação ao antígeno activador de células 

anti-CD 19XCD 3T biespecíficas.

[57]  Resumo : T

苷

苷

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/02  União Euro-

peia N.º 15188093.7

 2016/05/11  União Europeia N.º 16169160.5

[21]  N.º : J/005763

[22]  Data de pedido : 2022/01/27



4974    11   2022  3  16 

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

  Endereço : Route 206 and Province Line Road, 

Princeton, New Jersey 08543, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M C , R M , D M

, W , Z , R P , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680081704.3

Data de pedido 2016/12/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 108602813B 2021/10/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D413/14, C07D403/04, 

C07D413/04, C07D417/14, A61K31/513, A61P9/00

[54]  Título : APJ

 «Heteroaryl hydroxypyrimidinones» como agonistas 

do receptor APJ.

[57]  Resumo : I

APJ

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/267,997

[21]  N.º : J/005767

[22]  Data de pedido : 2022/01/27

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010674675.X

Data de pedido 2020/07/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 111882527B 2021/12/21

[51]  Classificação : G06T7/00, G06T7/10, G06T7/66, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005768

[22]  Data de pedido : 2022/01/27

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[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 ZL202110994673.3

Data de pedido 2021/08/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 113449696B 2021/12/07

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/46, G06T7/73

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de estimativa de postura, equipa-

mento de computador e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 



N.º 11 — 16-3-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4975

  Figura : 

[21]  N.º : J/005769

[22]  Data de pedido : 2022/01/27

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME LINGANG INTELLI-

GENT 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, Shanghai 200232, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110208854.9

Data de pedido 2021/02/24 N.º de anúncio 

da concessão CN 112945207B 2021/11/26

[51]  Classificação : G01C11/04, G01B11/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de posicionamento do alvo, equi-

pamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005770

[22]  Data de pedido : 2022/01/27

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[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 ZL202110993216.2

Data de pedido 2021/08/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 113435431B 2021/12/07

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/62, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Método de detecção de postura, método de treinamen-

to, dispositivo e equipamento do modelo de rede neural.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005773

[22]  Data de pedido : 2022/01/27

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 ASSEMBLY MEDICINE, LLC.

  Endereço : 201210 

2810 10 1203 B
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 Unit B, Room 1203, No. 10 Lane 2810, Middle Gaoke 

Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong 

New Area, Shanghai 201210, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710322583.3

Data de pedido 2017/05/09 N.º de anúncio 

da concessão CN 108866635B 2021/11/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 4 0B4 0 /10 ,  A61K 38/0 2 , 

A61K39/395

[54]  Título : 

 Medicamento proteico multiespecífico, a biblioteca, o 

método de preparação e a aplicação do mesmo.

[57]  Resumo : 

C

C

≥2

[21]  N.º : J/005774

[22]  Data de pedido : 2022/01/28

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 Intellikine, LLC

  Endereço : 10931 North Torrey Pines Road, Suite 

103, La Jolla, CA 92037, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , T E , , K

, C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910011941.8

Data de pedido 2010/07/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 109912599B 2021/11/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D473/34, A61K31/52 , 

A61P35/0 0, A61P37/06, A61P29/0 0, A61P19/02 , 

A61P11/00, A61P37/08

[54]  Título : 

 Entidades químicas, composições e métodos.

[57]  Resumo : PI3 酶

PO 酶

[30]  Prioridade : 2009/07/15  Estados Unidos 

da América N.º 12/503,776

[21]  N.º : J/005777

[22]  Data de pedido : 2022/01/28

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : 30

 Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : J , S J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580064601.1

Data de pedido 2015/09/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 107002141B 2021/11/02

[51]  Classificação : C12Q1/6886, C12N15/11

[54]  Título : FGFR FGFR

 Identificação de pacientes com cancro que terão res-

posta ao tratamento com inibidores de FGFR que 

usam genomas mutantes de FGFR.

[57]  Resumo : 

FGF R

FGF R

FGF R

FGFR

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/056,159

[21]  N.º : J/005778

[22]  Data de pedido : 2022/01/28

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 MEDIMMUNE LIMITED

  Endereço : Milstein Building, Granta Park, Cam-

bridge Cambridgeshire CB21 6GH United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : E S , D C , R , I C

, K A , M D , S , E H

, B P , D G , C L – , T

M , M , K
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680019480.3

Data de pedido 2016/03/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 108064236B 2021/12/10

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K14 /54 ,  C 0 7 K16/ 2 4 , 

C12N15/13, G01N33/68, A61K39/395, A61P29/00, 

A61P11/00, A61P11/06, A61P37/08

[54]  Título : IL33 IL33

 Novas formas de IL33, formas mutantes de IL33, anti-

corpos, ensaios e métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : IL-33

I L-33

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/03/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/140913

[21]  N.º : J/005781

[22]  Data de pedido : 2022/02/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 J I A N G S U H A N S O H P H A R M AC E U T I C A L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

 222047

 Economic and Technological Development Zone, 

Lianyungang, Jiangsu 222047, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HANSOH BIOMEDICAL CO., LTD.

  E ndere ç o : 

3728 2  201203

 Building 2, No.3728 Jinke Road, Zhangjiang Hi-Tech 

Park, Shanghai, 201203, China 201203

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  SU, Yidong,  CHEN, 

Xiaopo,  WANG, Jun,  BAO, Rudi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980001502.7

Data de pedido 2019/01/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 110366555B 2021/11/05

[51]  Classi f icação : C07J3/00, C07J5/00, C07J7/00, 

C07J17/00, C07J43/00, A61K31/57, A61K31/573, 

A61K31/58, A61P25/00

[54]  Título : 

 Regulador derivado de esteróide, método de prepara-

ção e aplicação do mesmo.

[57]  Resumo : 

I

爲GABAA

I

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/02/11  Ch ina

N.º 201810141153.6

 2018/03/05  China N.º 201810180543.4

 2018/05/21  China N.º 201810491114.9

 2018/11/23  China N.º 201811407557.1

[21]  N.º : J/005782

[22]  Data de pedido : 2022/02/04

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 NGM Biopharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 630 Gateway Blvd. South San Francisco, 

CA 94080, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580070309.0

Data de pedido 2015/10/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 107108711B 2021/11/23

[51]  Classificação : C07K14/50, G01N33/68

[54]  T ít u lo : 肽

 Composições farmacêuticas que compreendem varian-

tes peptídeas e métodos de uso das mesmas.

[57]  Resumo : 

19 FGF19 肽 肽

FGF19 21 FGF21

肽 肽 F GF19

FGF21 肽 肽
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/067,824

[21]  N.º : J/005783

[22]  Data de pedido : 2022/02/07

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 Zhejiang SenseTime Technology Development Co., 

Ltd.

  Endereço : 

857 288-8

 Room 288-8, No. 857, Shixinbei Road, Ningwei Street, 

Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang 311215, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010710996.0

Data de pedido 2020/07/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 111859003B 2021/12/28

[51]  Classificação : G06F16/583, G06N3/04

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de posicionamento visual, equi-

pamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005785

[22]  Data de pedido : 2022/02/07

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 APELLIS PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 6400 Westwind Way, Suite A, Crest-

wood, KY 40014, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  FR A NCOIS, 

Cedric,  DESCHATELETS, Pascal

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201611160681.3

Data de pedido 2012/05/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 107050422B 2021/11/09

[51]  Classificação : A61K38/12, A61P37/02, C07K7/08

[54]  Título : 

 Análogos de compstatina célula-reativa, de acção pro-

longada ou direccionada e seus usos.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2011/05/11  Estados Unidos 

da América N.º 61/484,836

[21]  N.º : J/005787

[22]  Data de pedido : 2022/02/07

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 GLIDEROL DOORS(S) PTE LTD

  Endereço : No. 86 International Road Singapore 

629176

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980008518.0

Data de pedido 2019/01/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 111615580B 2021/11/30

[51]  Classificação : E06B9/11, E06B9/15, E06B9/17

[54]  Título : 

 Conjunto de ripas para cortina de rolo, cortina de rolo 

e método de fabricação da mesma.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/01/31  Singapura

N.º 10201800852V

 2018/07/31  Singapura N.º 10201806540T

[21]  N.º : J/005790

[22]  Data de pedido : 2022/02/09

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : F , A , J , O

, A , E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780020941.3

Data de pedido 2017/03/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 109074645B 2021/12/14

[51]  Classificação : G06T7/00, G06T7/73, G06T7/50, 

G 0 6 K 9/62 ,  G 0 6 K 9/ 0 0 ,  G 0 6 T 7/6 0 ,  G 0 6 T 7/ 33 , 

G16H30/20

[54]  Título : IHC

 Criação de índice espacial para análise de imagens IHC.

[57]  Resu mo : I HC

10 0 -

106.1-106-4 106.5-106.7 112

113 D B M S 316

318 702 ID

IHC 102 102 110

108 - 704

ID

- DBMS 706

- 708

- DBM S

710

-

712

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/04/06  União Euro-

peia N.º 16164102.2

[21]  N.º : J/005791

[22]  Data de pedido : 2022/02/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 Cellectis

  Endereço : 8 Rue de la Croix Jarry 75013 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[73]  Titular : 

 Allogene Therapeutics, Inc.

  Endereço : 210 East Grand Avenue South San 

Francisco, California 94080 US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  SASU, Bar-

bra Johnson,  RAJPAL, Arvind, 

 DUCHATEAU, Philippe, 

 JUILLERAT, Alexandre,  

VALTON, Julien

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680006992.6

Data de pedido 2016/01/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 107531801B 2021/11/12

[51]  Classificação : C07K19/00, C12N15/62, C12N5/10, 

A61K35/17, A61P35/00

[54]  Título : mAb

 Sistemas receptores de antígeno quiméricos acciona-

dos por mAb para a selecção/eliminação de células 

imunes projectadas.
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[57]  Resumo : 

CAR 肽

V H VL scFv

mAb

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/01/26  Dinamarca

N.º PA201570044

[21]  N.º : J/005792

[22]  Data de pedido : 2022/02/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : O

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580042225.6

Data de pedido 2015/07/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 106661557B 2022/01/18

[51]  Classificação : C12N5/10

[54]  Título : 

 Métodos para aumentar a produtividade específica de 

células eucarióticas.

[57]  Resumo : –

肽

pH

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/08/11  União Euro-

peia N.º 14180586.1

[21]  N.º : J/005793

[22]  Data de pedido : 2022/02/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J G , , , I , 

, V , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780041151.3

Data de pedido 2017/06/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 109415345B 2022/01/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/14, C07D403/12, 

C 0 7 D 4 0 1 / 1 2 ,  C 0 7 D 4 0 5 / 1 2 ,  C 0 7 D 4 7 1 / 0 4 , 

C07D491/052, A61K31/502, A61P31/16

[54]  Título : 嗪

 Inibidor anti-influenza de amplo espectro à base de 

piridazinona.

[57]  Resumo : I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/29  China

N.º PCT/CN2016/087656

[21]  N.º : J/005794

[22]  Data de pedido : 2022/02/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

– , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680051165.9

Data de pedido 2016/09/05 N.º de anúncio 

da concessão CN 107922437B 2021/12/10

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D519/00, A61K31/4375, 

A61P25/28

[54]  Título : 哌

 Derivados de piperidina em ponte.

[57]  Resumo : I

1 3 O S N R1

S-
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-O-CH2-O- n 1 5 R2

R3

HCHWA-D

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/09  União Euro-

peia N.º 15184480.0

[21]  N.º : J/005795

[22]  Data de pedido : 2022/02/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , M O H , E

, , R , R L , J P , A S

, D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580059611.6

Data de pedido 2015/10/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 107073005B 2021/12/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/53, A61K 31/675, 

A61K31/685, C07F9/6561, C07D487/04, A61P31/14

[54]  Título : 

 Métodos de tratamento de infecções virais por Filoviridae.

[57]  Resumo : 

IV 苷 苷

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/072,331

 2015/01/20  Estados Unidos da América

N.º 62/105,619

[21]  N.º : J/005796

[22]  Data de pedido : 2022/02/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910087398.X

Data de pedido 2019/01/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 109784420B 2021/12/28

[51]  Classificação : G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e aparelho de processamento de imagem, 

equipamento de computador e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005797

[22]  Data de pedido : 2022/02/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[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 ZL201811646430.5
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Data de pedido 2018/12/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 109740752B 2022/01/04

[51]  Classificação : G06N3/08, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e aparelho de treinamento de modelo profun-

do, dispositivo electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

n+1

n n+1

n 1

n+1 n+1 n+1

n+1

  Figura : 

[21]  N.º : J/005798

[22]  Data de pedido : 2022/02/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : M D

 Mark D NOAR

  Endereço : 11 Alterwood Lane Owings Mills, 

MD 21117 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M D  Mark D NOAR

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780037876.5

Data de pedido 2017/05/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 109310336B 2022/01/11

[51]  Classificação : A61B5/00, A61N1/18, A61N1/36, 

G16C10/00

[54]  Título : 

 Sistema destinado a prever métodos de tratamento 

bem sucedidos dos distúrbios do tecido corporal.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/338,050

[21]  N.º : J/005799

[22]  Data de pedido : 2022/02/10

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

  Endereço : 

31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911327934.5

Data de pedido 2019/12/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 110787239B 2021/11/12

[51]  Classificação : A61K36/756, A61P17/00

[54]  Título : EGFR-TKIs

 Um tipo de composição da medicina tradicional chinesa 

para o tratamento de erupções cutâneas relativas a 

EGFR-TKIs e sua aplicação.

[57]  Resumo : EGFR-TKIs

EGF R-T K Is

EGF R-T K Is

够

  Figura : 

[21]  N.º : J/005804

[22]  Data de pedido : 2022/02/11

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
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  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : G , E , L , 

A , H , C , T , 

M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680056947.1

Data de pedido 2016/09/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 108137696B 2022/01/11

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : CD19

 Anticorpo humanizado anti-humano CD19 e método 

de uso.

[57]  Resumo : CD19

a SEQ ID NO 03

HVR-H1 b SEQ ID NO 11

HVR-H2 c SEQ ID NO 05

HVR-H3 d SEQ ID NO 20 28

HVR-L1 e SEQ ID NO 07

HVR-L2 f SEQ ID NO 08

HVR-L3

[30]  Prioridade : 2015/10/01  União Euro-

peia N.º 15187820.4

[21]  N.º : J/005808

[22]  Data de pedido : 2022/02/14

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 CRESCENDO BIOLOGICS LIMITED

  Endereço : Meditrina Building, 260 Babraham 

Research Campus, Cambridge, Cambridgeshire, CB22 

3AT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  I nventor :  E DWA R D S, 

Bryan,  LASHMAR, Ulla, 

 MCGUINNESS, Brian,  RO-

MANOS, Mike,  SANDAL, Thomas, 

 TENG, Yumin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680005617.X

Data de pedido 2016/01/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 107108730B 2021/11/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 4 ,  C12N15/13, 

A61K39/395, A61P37/02, A61P29/00, A61P37/08, 

A61P31/00, A61P17/06, A61P19/02, A61P27/02

[54]  Título : IL-17A

 Proteínas ligantes a IL-17A.

[57]  Resumo : IL-17A

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/01/12  Reino Unido

N.º 1500463.3

[21]  N.º : J/005810

[22]  Data de pedido : 2022/02/14

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[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 :  DOU, Haoxuan,  XU, 

Jing,  LI, Guanliang,  YANG, Yufei, 

 LI, Minmiao

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910779555.3

Data de pedido 2019/08/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 110472091B 2022/01/11

[51]  Classificação : G06F16/583, G06K9/00, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

况

  Figura : 
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[21]  N.º : J/005812

[22]  Data de pedido : 2022/02/15

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : PMU

 PMU INNOVATIONS GMBH

  Endereço : Strubergasse 21 5020 Salzburg Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

[72]  Inventor : C  Christian DINGES, J

 Johann FIERLBECK

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880030520.3

Data de pedido 2018/05/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 110612071B 2022/01/11

[51]  Classificação : A61F2/06, A61F2/24

[54]  Título : 

 Oclusor de enxerto aórtico.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/05/08  União Euro-

peia N.º 17169992.9

[21]  N.º : J/005814

[22]  Data de pedido : 2022/02/15

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M O H , E , R

L , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910045494.8

Data de pedido 2014/11/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 110003215B 2021/12/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, C07F9/6561, 

A61K31/53, A61K31/675, A61K31/685, A61P31/14, 

C07F9/12, C07F9/24

[54]  Título : 吡

[1,2-f][1,2,4] 嗪

 Pirrolo[1,2-f][1,2,4]triazina útil para o tratamento de 

infecções por vírus sincicial respiratório.

[57]  Resumo : 

I

呋 -吡 1,2-f 1,2,4 嗪-4-

呋 -吡 1,2-f 1,2,4

嗪-4-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/11/11  Estados Unidos 

da América N.º 61/902,544

[21]  N.º : J/005815

[22]  Data de pedido : 2022/02/15

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 SHANGHAI JMT-BIO TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 380 10

1002 200032

 Room 1002, 10th floor, No.380, Fenglin Road, Xuhui 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810430371.1

Data de pedido 2018/05/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 108864290B 2021/12/07

[51]  Classificação : C07K19/00

[54]  Título : 

 Proteína recombinante biespecífica e sua aplicação.

[57]  Resumo : 

CD47 SIRP α 

C D47

CD47 SIR P α 

C D47

6 C D47 SI R P 

α SIRP α 
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/05/08  Ch ina

N.º 201710317926.7

 2017/12/05  China N.º 201711269620.5

[21]  N.º : J/005817

[22]  Data de pedido : 2022/02/16

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880070118.8

Data de pedido 2018/11/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 111247161B 2021/12/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K 5/0 6 ,  C 0 7 D4 03/0 6 , 

A61K31/4045, A61P35/00

[54]  Título :  IAP SMAC

 Miméticos SMAC usados como inibidores de IAP e 

uso dos mesmos.

[57]  Resumo :  IAP SMAC

I

 I A P

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/11/13  C h i na

N.º 201711117079.6

[21]  N.º : J/005818

[22]  Data de pedido : 2022/02/16

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 ASTELLAS INSTITUTE FOR REGENERATIVE 

MEDICINE

  Endereço : 9 Technology Drive, Westborough, 

MA 01581, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : I V , J K , R

, Y G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680029779.7

Data de pedido 2016/03/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 107889507B 2021/11/26

[51]  Classificação : C12Q1/02

[54]  Título : (RPE)

 Ensaios melhorados para a potência de células epite-

liais do pigmento da retina humana e células progeni-

toras de fotorreceptores.

[57]  Resumo : RPE

pH

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/03/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/136,660

[21]  N.º : J/005819

[22]  Data de pedido : 2022/02/16

[24]  Data de despacho : 2022/02/23

[73]  Titular : 

 PFIZER INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street New York, NY 

10017-5755 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G E , S W , J

M , M S , D J , M E , 

, D A , K , G , W , 

C , A M , D W

, R B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780086550.1

Data de pedido 2017/12/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 110325530B 2022/01/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D405/14, 

C07D413/14, C07D471/04, C07D487/04, A61K31/497, 

A61K31/4427, A61P3/00
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[54]  Título : GLP-1

 Agonistas do receptor GLP-1 e seus usos.

[57]  Resumo : GLP-1R

4- 5- 7- 4,7-

6-

[30]  Prioridade : 2016/12/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/435,533

註冊申請之拒絕

Recusa de pedidos de registo

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

J/004841 2022/02/24 CCOA

CCOA THERAPEUTICS INC.

9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 

do art.º 20.º e art.º 25.º

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/000823 2022/02/22

Modificação de 

sede

1. 88 A A

812

2. 306

J/000823

J/001539

2022/02/22

Modificação de 

identidade

1.

2.

1.

2.

J/000823

J/001539

2022/02/22

Transmissão

1.

2.

1.

D 89

2.

306

J/001539 2022/02/22

Modificação de 

sede

1. 60

2. 306

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.
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[21]  N.º : I/001718

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

[71]  Requerente : Our IP Holding, LLC

  Endereço : 4178 Koval Lane, Las Vegas, Nevada, 

89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Gary E. Ellis, Gary Larkin, Craig H. 

Macy

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema e método de apostas de crédito através do uso 

de empréstimos e garantias.

[57]  Resumo : 

/

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/16  Estados Unidos 

da América N.º PCT/US20/51121

[21]  N.º : I/001725

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

[71]  Requerente : 

 CHIEN, TSU-HSI

  Endereço : 668 42

13

 No. 13, Aly. 42, Ln. 668, Yingtao Rd., Yingge Dist., 

New Taipei City 239, Taiwan, China

[72]  Inventor :  CHIEN, TSU-HSI

[51]  Classificação : B65B051/10

[54]  Título : 

 Filme de vedação complexo e copo de bebida usando o 

mesmo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/03  Taiwan, China

N.º 109211553

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001363 2022/02/24 TCS John Huxley Europe 

Limited
9 1 f 86 1 a

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 86
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附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho
Natureza de
averbamento

/
Titular/Requerente Conteúdo

I/000841 2022/02/22
Modificação de 

sede

Global Payments Inc. 3550 Lenox Road, Suite 3000, Atlanta, Georgia 30326, 
USA

I/000841 2022/02/22
Transmissão

Global Payments Inc. Global Payments Gaming Services, Inc., com sede em 
6215 W. Howard St., Niles, Illinois 60714, USA

更正

Rectificações

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/186192 2021 10 6 40

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 40, II 
Série, de 6 de Outubro de 2021)

N/187990 2022 1 19 3

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 
Série, de 19 de Janeiro de 2022)

Bolsas tricotadas (não sendo em 
metais preciosos) para embalagem.

Bolsas tricotadas (não sendo em metais 
preciosos) para embalagem; bolsas de 
toilette adaptadas para conter peúgas e 
máscaras de dormir; sacos cosméticos 
adaptados para conter meias e máscaras 
de dormir; bolsas de toilette adaptadas 
para conter elásticos para o cabelo.

N/190437 2022 1 19 3

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 
Série, de 19 de Janeiro de 2022)

...; concessão de bolsas de estudo para 
artistas, educadores, investigadores, 
desportistas (homens), desportistas 
(mulheres) e exploradores; publicidade 
de patrocínio e mecenato no domínio 
da protecção ambiental, ciência, saúde, 
música, arte, educação e exploração.

...; serviços de vendas a retalho para 
artigos de joalharia, artigos horológicos e 
cronométricos, através de uma rede global 
informática, catálogos, correio e quaisquer 
outros meios electrónicos; publicidade 
de patrocínio e mecenato no domínio 
da protecção ambiental, ciência, saúde, 
música, arte, educação e exploração.

N/186759 2021 10 20 42

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 42, II 
Série, de 20 de Outubro de 2021)

...... ......

I/000841 2011 2 16 7

Titutar (B.O. da R.A.E.M. n.º 7, II 
Série, de 16 de Fevereiro de 2011)

Global Payments, Inc. Global Payments Inc.

 
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 25 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $679,520.00
(Custo desta publicação $ 679 520,00)
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DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Lista

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos torna pú-
blica a lista dos fabricantes de máquinas de jogo autorizados 
ao abrigo do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2012:

博 彩 監 察 協 調 局

名 單

26/2012

名稱 許可之有效期 公司設立地區 互聯網址

Ainsworth Game Technology Limited 04/03/2022~31/03/2023 Sydney, Australia www.agtslots.com

ARISTOCRAT 04/03/2022~31/03/2023 www.aristocratgaming.com

Interblock Asia Pacific Pty. Ltd 04/03/2022~31/03/2023 NSW, Australia www.interblockgaming.com

IGT 04/03/2022~31/03/2023 www.igt.com

Konami Gaming, Inc. 04/03/2022~31/03/2023 Nevada, USA www.konamigaming.com

栢 04/03/2022~31/03/2023

SG 04/03/2022~31/03/2023 www.scientificgames.com

Alphabet Technology Ltd. 04/03/2022~31/03/2023

Aruze Gaming 04/03/2022~31/03/2023 www.aruzegaming.com

FBM Systems and Electronics Inc. 04/03/2022~31/03/2023
Olongapo City, 

Philippines
www.fbmgaming.com

GAMA Technology Ltd. 04/03/2022~31/03/2023
Tortola, British Virgin 

Islands

GCA 04/03/2022~31/03/2023 www.everi.com

ICON 04/03/2022~31/03/2023

JCM American Corporation, d/b/a JCM 
Global

04/03/2022~31/03/2023 Navada, USA www.jcmglobal.com

04/03/2022~31/03/2023 www.jumbogames.com.tw

Konami Australia Pty Ltd. 04/03/2022~31/03/2023 Sydney, Australia www.konamigaming.com

Novomatic AG 04/03/2022~31/03/2023 Austria, Europe www.novomatic.com

NRT Technology Corp. 04/03/2022~31/03/2023 Ontario, Canada www.nrttech.com

Pockaj d.o.o. 04/03/2022~31/03/2023 Koper www.alfastreet.si

Sega Sammy Creation Inc. 04/03/2022~31/03/2023 Tokyo, Japan www.segasammycreation.co.jp

SUZO HAPP 04/03/2022~31/03/2023

SYNOT W, a.s. 04/03/2022~31/03/2023 Brno, Czech Republic www.synotloterie.eu

 TCS JOHN HUXLEY 
04/03/2022~31/03/2023 www.tcsjohnhuxley.com

04/03/2022~31/03/2023 www.ltgame.net

Weike Gaming Technology(s) Pte Ltd 04/03/2022~31/03/2023 Singapore www.weikegaming.com
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Fabricantes de máquinas de jogo:

Designação Validade da autorização Local de constituição da sociedade Sítio na Internet

Ainsworth Game Technology 
Limited

04/03/2022~31/03/2023 Sydney, Australia www.agtslots.com

TECNOLOGIAS 
ARISTOCRAT MACAU, S.A.

04/03/2022~31/03/2023 Macau www.aristocratgaming.com

Interblock Asia Pacific Pty. Ltd 04/03/2022~31/03/2023 NSW, Australia www.interblockgaming.com

IGT Asia-Macau, S.A. 04/03/2022~31/03/2023 Macau www.igt.com

Konami Gaming, Inc. 04/03/2022~31/03/2023 Nevada, USA www.konamigaming.com

Companhia de Apoio Tecnico 
de Jogos Paltronics (Macau) 

S.A.
04/03/2022~31/03/2023 Macau

SG Jogos Ásia, S.A. 04/03/2022~31/03/2023 Macau www.scientificgames.com

Alphabet Technology Ltd. 04/03/2022~31/03/2023 Taiwan

Aruze Gaming Macau, S.A. 04/03/2022~31/03/2023 Macau www.aruzegaming.com

FBM Systems and Electronics 
Inc.

04/03/2022~31/03/2023 Olongapo City, Philippines www.fbmgaming.com

GAMA Technology Ltd. 04/03/2022~31/03/2023 Tortola, British Virgin Islands

GCA (MACAU) S.A. 04/03/2022~31/03/2023 Macau www.everi.com

ICON - Sociedade de 
Tecnologia de Jogo Macau, S.A.

04/03/2022~31/03/2023 Macau

JCM American Corporation, 
d/b/a JCM Global

04/03/2022~31/03/2023 Navada, USA www.jcmglobal.com

Jumbo Technology Co., Ltd. 04/03/2022~31/03/2023 Taiwan www.jumbogames.com.tw

Konami Australia Pty Ltd. 04/03/2022~31/03/2023 Sydney, Australia www.konamigaming.com

Novomatic AG 04/03/2022~31/03/2023 Austria, Europe www.novomatic.com

NRT Technology Corp. 04/03/2022~31/03/2023 Ontario, Canada www.nrttech.com

Pockaj d.o.o. 04/03/2022~31/03/2023 Koper www.alfastreet.si

Sega Sammy Creation Inc. 04/03/2022~31/03/2023 Tokyo, Japan
www.segasammycreation.

co.jp

SUZO HAPP ÁSIA, S.A. 04/03/2022~31/03/2023 Macau

SYNOT W, a.s. 04/03/2022~31/03/2023 Brno, Czech Republic www.synotloterie.eu

SOCIEDADE TCS JOHN 
HUXLEY  ÁSIA, S.A.

04/03/2022~31/03/2023 Macau www.tcsjohnhuxley.com

Tech (Macau) S.A. 04/03/2022~31/03/2023 Macau www.ltgame.net

Weike Gaming Technology(s) 
Pte Ltd

04/03/2022~31/03/2023 Singapore www.weikegaming.com



N.º 11 — 16-3-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4991

名稱 許可有效期 公司設立地區 互聯網址

04/03/2022~31/03/2023 www.apemacau.com

RGB 04/03/2022~31/03/2023 www.rgbgames.com

04/03/2022~31/03/2023 www.bluemacao.com

04/03/2022~31/03/2023

Agentes de fabricantes de máquinas de jogo:

Designação Validade da autorização Local de constituição da sociedade Sítio na Internet

Sociedade de Entretenimento 
Asia Pioneer S.A.

04/03/2022~31/03/2023 Macau www.apemacau.com

RGB (Macau) S.A. 04/03/2022~31/03/2023 Macau www.rgbgames.com

Azul Tecnologia, S.A. 04/03/2022~31/03/2023 Macau www.bluemacao.com

Aliansa Intelectuais Pacífico 
(Macau) S.A. 04/03/2022~31/03/2023 Macau

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 4 de 
Março de 2022.

O Director, Adriano Marques Ho.

(Custo desta publicação $ 6 218,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Aviso

Faz-se público que, por despachos do Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Economia e Finanças, de 25 de Outubro de 2021 
e 22 de Fevereiro de 2022, e nos termos definidos no Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), republicado e reordenado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021, na Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 2/2021, e na Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), se encontra aberto 
o concurso comum externo, de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de um lugar vago de motorista de ligeiros, 
1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, em regime de 
contrato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos Laborais, e dos que vierem a verificar-se nesta 
Direcção de Serviços até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso comum externo, de avaliação de com-
petências profissionais ou funcionais, do regime de gestão 
uniformizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de motorista de ligeiros.

 

 $6,218.00

勞 工 事 務 局

通 告

21/2021

14/2016

2/2021

14/2009 12/2015

1. 
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2. 

3. 

2/2021

14/2009

150

4. 

2/2021

12/2015

5. 

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento 
do lugar vago e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 
Serviços, na mesma forma de provimento, na mesma carreira, 
e escalão.

2. Conteúdo funcional

Cabe ao motorista de ligeiros conduzir, devidamente unifor-
mizado, automóveis ligeiros para transporte de passageiros, 
tendo em atenção a segurança e o conforto das viagens; condu-
zir carrinhas com lotação até nove lugares, transportando os 
passageiros em serviço ao local de destino, de que previamente 
se informou; pôr o veículo em funcionamento, manobrar o vo-
lante, engrenar as mudanças, accionar o travão, fazer os sinais 
luminosos necessários à circulação; manter atenção ao estado 
da via, regular a velocidade, proceder às manobras necessárias 
tendo em conta a potência e o estado do veículo, a circulação 
de automóveis e peões, as sinalizações de trânsito e dos agen-
tes da polícia; observar as regras da Lei do Trânsito Rodoviário; 
auxiliar os passageiros na subida ou descida do veículo e cola-
borar na carga e descarga de bagagens ou outras mercadorias 
transportadas; assegurar o bom estado de funcionamento 
e manutenção diária do veículo, designadamente lavagem, 
limpeza e verificação dos níveis de combustível, óleos e água; 
mudar pneus, quando necessário; levar o veículo à vistoria 
periodicamente e à oficina quando necessita de reparações; 
recolher a viatura no respectivo parque de recolha, vigiando-
-a quando estacionar em serviço; manter-se no seu posto de 
trabalho quando houver acontecimentos extraordinários que o 
justifiquem e apoiar os agentes da polícia na coordenação das 
operações necessárias quando houver acidentes em serviço; 
colaborar na expedição de documentos, transportando-os aos 
locais de destino e entregando-os aos destinatários, e colaborar 
na execução de tarefas genéricas, bem como executar as tarefas 
distribuídas pelo superior hierárquico.

3. Vencimento, direitos e regalias

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150 
da tabela indiciária, constante do Mapa 21 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, e usufrui dos 
direitos e regalias previstos no regime geral da função pública.

4. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedido de um período experimental de seis 
meses, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que estejam habilitados 
com o ensino primário completo, sejam titulares da carta de 
condução de automóveis ligeiros com três anos de experiência 
profissional na condução de ligeiros, e que satisfaçam os 
demais requisitos gerais para o desempenho de funções pú-
blicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser 
residente permanente da Região Administrativa Especial 
de Macau, ter a maioridade, capacidade profissional e aptidão 
física e mental até ao termo do prazo da apresentação de can-
didaturas e se encontrem nas situações indicadas no n.º 2 do 
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artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de 8 dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau (ou seja, de 17 a 28 de Março de 2022);

6.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 
do formulário designado por «Ficha de Inscrição em Concurso 
de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», 
constante do anexo II, aprovado por Despacho do Secretário 
para a Administração e Justiça n.º 4/2021, em suporte de papel 
ou em suporte electrónico, acompanhado dos documentos 
comprovativos dos requisitos de candidatura, e o pagamento 
do montante de trezentas patacas como taxa de candida-
tura. Estão isentos do pagamento da taxa de candidatura os 
candidatos que, no acto de apresentação da candidatura, se 
encontrem em situação de carência económica devidamente 
comprovada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da 
situação de carência económica é efectuada no momento de 
apresentação da candidatura por esta Direcção de Serviços ou 
através do sistema de serviço electrónico de apresentação de 
candidaturas, consoante seja apresentada em suporte de papel 
ou por meio electrónico.

6.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente ou por outrem, sem necessida-
de de procuração, dentro do prazo de apresentação de candi-
daturas e no horário de expediente (de segunda a quinta-feira, 
das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira, das 9,00 
às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), na sede destes Serviços, sita 
na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.os 221 a 279, 
Edifício «Advance Plaza», Macau, e o pagamento da taxa de 
candidatura deve ser efectuado no momento (Forma de paga-
mento: em numerário ou através das máquinas e aparelhos da 
«GovPay», nomeadamente por meio de UnionPay, UnionPay 
Quick Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile Banking 
do Banco da China de Macau, Tai Fung Pay, GuangfaPay, 
LusoPay, ICBC ePay, UePay, Wechat Pay e Alipay).

6.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado atra-
vés da plataforma de apresentação de candidaturas ao regime 
de gestão uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito 
através da página electrónica: http://concurso-uni.safp.gov.mo/ 
e da aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos 
da RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras. A apresentação da ficha deve ser efectuada a partir das 9 
horas do primeiro dia do prazo fixado no aviso de abertura do 
concurso, tendo a sua apresentação de ser enviada até às 17 
horas e 45 minutos do último dia do prazo, ou até às 17 horas e 
30 minutos, quando este calhe numa sexta-feira. O pagamento 
da taxa de candidatura deve ser efectuado electronicamente 
através da plataforma de pagamento online «GovPay».
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A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Os candidatos devem apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) Cópia da carta de condução válida;

d) Cópia do documento comprovativo de três anos de expe-
riência profissional de condução de automóveis ligeiros, emi-
tido pela entidade empregadora onde foi obtida a experiência 
podendo, em casos excepcionais devidamente fundamentados, 
o júri do concurso, consoante o caso, aceitar outro documento 
comprovativo idóneo;

e) «Nota Curricular para Concurso», constante do Anexo 
IV, em formulário aprovado pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, devidamente preenchida 
e assinada pelo candidato, devendo a mesma ser acompanha-
da de cópias dos respectivos documentos comprovativos do 
mencionado.

7.2 Os candidatos vinculados à função pública ficam dispen-
sados da apresentação dos documentos comprovativos referi-
dos nas alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 7.1, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado tal facto na apresentação da candidatura.

7.3 Os candidatos indicados nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, devem apresentar 
cópia do registo biográfico ou do certificado da sua situação 
funcional, emitidos pelo Serviço a que pertencem. Os candi-
datos vinculados à função pública ficam dispensados da apre-
sentação desses documentos comprovativos, se os mesmos já se 
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, 
devendo ser declarado tal facto na apresentação da candidatura.

7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a) a e) do ponto 7.1, ou do registo biográfico ou certi-
ficado da situação funcional exigido no ponto 7.3, podem ser 
simples ou autenticadas.

7.5 Na falta de apresentação das cópias dos documentos re-
feridos nas alíneas a) a e) do ponto 7.1, ou do registo biográfico 
ou certificado da situação funcional exigido no ponto 7.3, o 
candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo in-
dicado na lista preliminar de candidatos, sob pena de exclusão.

7.6 A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais» e a «Nota Curricu-
lar para Concurso» acima referidas, podem ser descarregadas 
na página electrónica da Imprensa Oficial ou adquiridas, me-
diante pagamento, na mesma.

7.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
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7.8 Se na apresentação da candidatura o candidato tiver 
apresentado as cópias simples dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a) a e) do ponto 7.1, e do registo biográfico 
ou certificado da situação funcional, deve apresentar os origi-
nais ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro 
do prazo previsto na alínea 2) do n.º 5 do artigo 39.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), republicado e reordenado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021.

8. Métodos de selecção

8.1 Os métodos de selecção compreendem o seguinte:

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos realizada 
em duas fases;

1.ª fase: Prova escrita, com a duração de duas horas e com 
carácter eliminatório;

2.ª fase: Prova prática de técnicas de condução, com a dura-
ção de trinta minutos e com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

O candidato que falte ou desista de qualquer método de 
selecção é automaticamente excluído.

8.2 Quando os candidatos aprovados na 1.ª fase da prova de 
conhecimentos (prova escrita) forem em número igual ou supe-
rior a 30, os primeiros 30 classificados, por ordem decrescente, 
passam à 2.ª fase da prova de conhecimentos (prova prática 
de técnicas de condução); no caso de haver mais do que um 
candidato com a mesma classificação na lista final, todos os 
candidatos aprovados com a mesma classificação passam à 2.ª 
fase da prova de conhecimentos (prova prática de técnicas de 
condução).

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a 
habilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100 valores.

Consideram-se excluídos os candidatos que na classificação 
final obtenham classificação inferior a 50 valores.
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11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 60% (a prova escrita e a prova 
prática de condução representam cada uma 50% da prova de 
conhecimentos);

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 10%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência pre-
vistas no artigo 35.º, n.os 1 e 2, do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado 
e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Publicação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, o local, data e hora 
da realização dos métodos de selecção, a lista classificativa dos 
vários métodos de selecção e a lista classificativa final serão afi-
xados na sede destes Serviços, sita na Avenida do Dr. Francis-
co Vieira Machado, n.os 221 a 279, Edifício «Advance Plaza», 
Macau, e disponibilizados na página electrónica dos concursos 
da função pública, em https://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem 
como na página electrónica destes Serviços http://www.dsal.
gov.mo/.

14. Programa das provas

14.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

14.2 Regulamento Administrativo n.º 12/2016 (Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
Laborais);

14.3 Lei n.º 3/2007 (Lei do Trânsito Rodoviário);

14.4 Regulamento do Trânsito Rodoviário, vigente;

14.5 Competências técnicas e conhecimentos específicos de 
condução;

14.6 Conhecimentos gerais.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos) e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

16. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de 
Dados Pessoais).
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17. Composição do júri

Presidente: Adelino Augusto de Souza, técnico especialista.

Vogais efectivos: Lam Pou Chu, técnico especialista; e

Lau Kei Cheong, adjunto-técnico especialista.

Vogais suplentes: Ao Ieong Man Pio, técnico superior assessor 
principal; e

Wong Hong, técnico superior assessor.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 7 de 
Março de 2022.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 14 338,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Aviso n.º 005/2022-AMCM

Assunto: Supervisão da actividade seguradora — Revisão da 
Directiva sobre «Normas orientadoras para a substituição de 
apólices do seguro de vida»

Tendo em vista a experiência obtida pela AMCM na aplicação 
das normas constantes do Aviso n.º 010/2003-AMCM, de 27 de 
Março, sobre as «Normas orientadoras para a substituição de apó-
lices do seguro de vida», e do Aviso n.º 020/2003-AMCM, de 10 
de Julho, sobre a «Alteração pontual na declaração de protec-
ção ao subscritor de seguros de vida»;

Considerando o objectivo de promover e encorajar as segura-
doras e os mediadores dos seguros de vida no estabelecimento 
de medidas de controlo eficazes, para identificar os potenciais 
actos de substituição de apólices do seguro de vida e para ga-
rantir que o cliente possa compreender com clareza as implica-
ções e os riscos advindos da substituição de uma apólice, a fim 
de se alcançar o tratamento justo dos clientes;

Face ao exposto, em conformidade com o estabelecido no ar-
tigo 9.º do Estatuto da Autoridade Monetária de Macau, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, bem como 
de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho, sobre o «Regime jurí-
dico da actividade seguradora», alterado pela Lei n.º 21/2020, o 
Conselho de Administração da AMCM determina o seguinte:

1. Pelo presente aviso estabelecer a «Directiva sobre Nor-
mas Orientadoras para a substituição de apólices do seguro de 
vida» (doravante denominada «Directiva»), anexa a este docu-
mento, e que dele faz parte integrante;

2. Todas as seguradoras autorizadas a explorar o ramo do 
seguro de vida e todos os mediadores de seguros licenciados 
para exercer a actividade de mediação dos seguros de vida na 
Região Administrativa Especial de Macau devem cumprir os 
requisitos constantes da presente directiva;
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2. 定義
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3. O não cumprimento das disposições desta Directiva cons-
titui infracção administrativa, e as entidades e as pessoas que 
violarem qualquer disposição da mesma e responsabilizadas 
pelas infracções cometidas, nos termos das legislações aplicá-
veis;

4. A presente directiva entrará em vigor no dia 1 de Abril 
de 2022, data em que são revogados o Aviso n.º 010/2003- 
-AMCM, de 27 de Março e o Aviso n.º 020/2003-AMCM, de 
10 de Julho.

Autoridade Monetária de Macau, aos 24 de Fevereiro de 
2022.

Pel’O Conselho de Administração

O Presidente: Chan Sau San, Benjamin.

O Administrador: Vong Lap Fong, Wilson.
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Anexo I

Anexo II

1. Finalidade

1.1. As apólices do seguro de vida normalmente perduram 
por um período longo de tempo e, geralmente, são produtos 
de seguro de médio ou longo prazos. Se o tomador do seguro 
for actualmente detentor de uma ou mais apólices do segu-
ro de vida e se tiver a intenção de substituir a(s) apólice(s) 
existente(s) do seguro de vida por uma apólice nova que vier a 
ser adquirida ou efectuar alterações à(s) apólice(s) existente(s), 
essa decisão pode ter implicações adversas para o tomador do 
seguro. O objectivo da presente Directiva é estabelecer os re-
quisitos regulamentares mínimos que as seguradoras e os me-
diadores de seguros devem cumprir a respeito da substituição 
de apólices do seguro de vida, de modo a garantir que o toma-
dor do seguro possa compreender com clareza as implicações 
e os riscos envolvidos na substituição de apólices do seguro de 
vida, antes da tomada da decisão.

2. Definições 

Para efeitos desta directiva:

2.1. «Data de solicitação» refere-se à data em que o tomador 
do seguro solicita a compra da apólice do seguro de vida, ou 
seja, a data em que o tomador assina o formulário de seguro.
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2.2. «Apólice do seguro de vida existente» refere-se a 
apólice(s) do seguro de vida de que o tomador do seguro é de-
tentor, no momento da solicitação da compra de uma apólice 
do seguro de vida, ou nos doze meses anteriores à data dessa 
solicitação.

2.3. «Apólice do seguro de vida de grupo» refere-se a uma 
apólice do seguro de vida que concede protecção de seguro a 
um grupo de trabalhadores de uma empresa comercial, civil 
ou individual, ou aos membros de uma instituição ou de outros 
grupos similares.

2.4. «Seguradora da apólice existente» refere-se à seguradora 
que concede cobertura a uma apólice do seguro de vida exis-
tente, nos casos de substituição de apólices.

2.5. «Seguradora da apólice nova» refere-se à seguradora 
que emite ou propõe a emissão de uma apólice nova do seguro 
de vida, nos casos de substituição de apólices.

2.6. «Apólice do seguro de vida de uma pessoa-chave» refe-
re-se à apólice do seguro de vida adquirida por um empregador 
para conceder cobertura à vida de um trabalhador importante, 
com o propósito de contrabalançar a perda financeira devido à 
morte desse trabalhador.

2.7. «Apólice do seguro de vida» refere-se ao contrato de 
seguro classificado como seguro de vida, ao abrigo do Decreto-
-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho, sobre o «Regime jurídico da 
actividade seguradora», alterado pela Lei n.º 21/2020.

2.8. «Ajuste de valor de mercado» refere-se à perda em que 
a seguradora possa incorrer na realização de quaisquer activos 
adquiridos através do investimento dos prémios da respectiva 
apólice do seguro de vida. No entanto, quaisquer despesas ou 
comissões relacionadas com a emissão da apólice do seguro 
de vida pela seguradora não devem ser incluídas no cálculo do 
ajuste de valor de mercado.

2.9. «Substituição de apólice» significa que o tomador do se-
guro usa ou pretende usar a apólice do seguro de vida existen-
te, no período de 12 meses antes ou imediatamente após a data 
da solicitação da nova apólice, para obter fundos ou reduzir o 
valor dos prémios a pagar através dos seguintes métodos, a fim 
de financiar a compra da nova apólice do seguro de vida: 

a) Exercer os direitos inerentes à apólice do seguro de vida 
existente (incluindo o levantamento, integral ou parcial, do 
valor da apólice, o resgate integral ou parcial), reduzindo, des-
ta forma, o valor total em dinheiro, o capital coberto, ou outro 
valor da apólice ou prestação pecuniária constante da apólice 
do seguro de vida existente;

b) Contrair um empréstimo sobre a apólice do seguro de 
vida existente;

c) Reduzir, suspender ou cessar o pagamento dos prémios da 
apólice do seguro de vida existente (incluindo a conversão da 
mesma numa apólice com capital reduzido ou apólice temporá-
ria com prémios liberados («paid-up insurance» or «extended 
term insurance»), através da aplicação automática dos termos 
e condições da apólice, seja por concessão automática de em-
préstimo para liquidar o prémio, por suspensão do pagamento 
dos prémios ou por caducidade da apólice do seguro); ou 
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d

2.10.

3. 適用範圍

3.1. 

3.2. 

4 5

a

b

c

3.3. 3.2 a b

3.2 b

d) Alterar ou transferir a titularidade da apólice do seguro 
de vida existente.

Para evitar dúvidas, se a apólice nova do seguro de vida for 
adquirida pela utilização do valor das prestações pecuniárias 
no termo da apólice do seguro de vida existente, de anuidades 
regulares aí previstas ou de compensação do seguro, propor-
cionada por essa apólice, devida pela ocorrência de um evento 
que não seja controlável pelo tomador do seguro, a transacção 
em causa não é considerada substituição.

2.10. «Twisting» consiste no acto do mediador de seguros 
que visa induzir o tomador do seguro a substituir a apólice do 
seguro existente, através da prestação de declarações engano-
sas ou falsas, comparações imprecisas de apólices do seguro ou 
ocultação deliberada de algumas informações.

3. Âmbito de aplicação

3.1. A presente directiva aplica-se a qualquer apólice do se-
guro de vida que o cliente solicite após a data de entrada em 
vigor desta Directiva, com excepção das apólices do seguro de 
vida de grupo e das apólices de pessoa-chave.

3.2. Se uma apólice nova do seguro de vida for celebrada 
numa das seguintes circunstâncias, a mesma fica isenta dos re-
quisitos previstos nas Secções IV e V:

a) quando a celebração da apólice nova do seguro de vida se 
baseia exclusivamente na conversão da apólice do seguro de 
vida existente na apólice nova, nos termos da apólice do seguro 
de vida existente;

b) quando a apólice do seguro de vida existente e a apólice 
nova do seguro de vida são emitidas pela mesma seguradora e 
a última for celebrada unicamente por razão da primeira ser 
convertida ou transferida para a apólice nova do seguro de 
vida, ao abrigo de um programa de conversão ou de transfe-
rência proporcionada pela seguradora sem necessidade de se 
realizar uma nova análise de risco; ou

c) quando a apólice nova do seguro de vida for adquirida 
para substituir a apólice do seguro de vida existente que tiver 
sido cancelada durante o período de reflexão desta última.

3.3. Nos casos descritos nas alíneas a) ou b) do número 3.2, 
a seguradora deve tomar as medidas adequadas para garantir 
que o tomador do seguro possa compreender com clareza as 
características e riscos da apólice nova do seguro de vida, a 
diferença entre a apólice do seguro de vida existente e a apóli-
ce nova do seguro de vida, bem como as implicações causadas 
pela referida conversão. Além disso, no caso da alínea b) do 
número 3.2, a seguradora deve apresentar ao tomador do segu-
ro, por escrito, a comparação e a análise detalhadas das apóli-
ces existente e nova. A comparação deve incluir, pelo menos, as 
diferenças entre a apólice existente e a apólice nova do seguro 
de vida, em relação aos termos da apólice, à cobertura, ao ca-
pital seguro, ao valor da apólice, ao montante e ao período de 
pagamento dos prémios, etc., bem como a elaboração quanto 
às implicações, para o tomador do seguro, na sua elegibilidade 
financeira, segurabilidade e elegibilidade para sinistros. 
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4. 轉保的識別及評估

4.1. 

别

4.2. 

4.3. 

4.2 4.1

4. Identificação e avaliação da substituição de apólices

4.1. A seguradora e o mediador de seguros devem adoptar 
um processo de comercialização apropriado, de forma a iden-
tificar potenciais casos de substituição de apólices. O processo 
de comercialização em apreço deve garantir que a seguradora 
e o mediador de seguros sejam capazes de identificar e lidar 
com os casos de substituição de apólices, de maneira eficaz, 
e que o cliente, antes de tomar a decisão, adquira um conhe-
cimento claro das implicações e dos riscos resultantes do seu 
acto. Durante o processo de comercialização, a seguradora ou 
o mediador de seguros devem tomar medidas adequadas para 
perguntar ao cliente, no sentido de apurar se este pretende usar 
a sua apólice do seguro de vida existente para obter fundos 
para financiar a compra de uma apólice nova do seguro de vida 
ou para reduzir o montante dos prémios a pagar em relação a 
esta última, nova. As perguntas devem incluir, pelo menos, as 
questões enunciadas no modelo constante do Anexo I. Essas 
perguntas devem ser feitas durante o processo de comercializa-
ção da apólice nova do seguro de vida ou podem ser incorpo-
radas como uma parte separada no formulário de seguro. De-
pendendo das circunstâncias particulares do cliente e sempre 
sujeito à condição de se poder identificar, de maneira efectiva, 
um caso de substituição da apólice, a seguradora e o mediador 
de seguros podem modificar as questões enunciadas no modelo 
constante do Anexo I e variar as mesmas sobre a substituição 
da apólice. 

4.2. Se a transacção for identificada como um caso de subs-
tituição da apólice, o mediador de seguros é obrigado a tomar 
todas as medidas razoáveis, de modo a avaliar e analisar se a 
substituição da apólice atende aos melhores interesses do clien-
te. O mediador de seguros deve solicitar ao cliente as informa-
ções sobre a apólice do seguro de vida existente que foi ou será 
substituída, para servir como base para a avaliação e recomen-
dação ao cliente. A avaliação e a recomendação devem incluir 
a comparação e a análise entre a apólice existente e a apólice 
nova do seguro de vida, bem como a explicação detalhada 
sobre todas as implicações e consequências adversas causa-
das pela substituição da apólice. O mediador de seguros deve 
registar adequadamente as informações prestadas pelo cliente 
durante o processo de avaliação, os factores considerados, a 
avaliação e a recomendação efectuadas, bem como a raciona-
lidade para essa recomendação. Paralelamente, o mediador de 
seguros deve fornecer ao cliente a avaliação e a recomendação, 
por escrito, sobre a substituição da apólice e deve entregar 
todas as informações à seguradora da apólice nova, para fins 
de verificação.

4.3. O cumprimento dos requisitos previstos no número 4.2 
pode ser dispensado quando a apólice nova do seguro de vida 
for celebrada sem o envolvimento do mediador de seguros e 
a seguradora e o mediador de seguros não tiverem prestado 
qualquer recomendação ao cliente antes ou durante a comer-
cialização. No entanto, ao implementar os requisitos previstos 
no número 4.1, a seguradora deve exibir a declaração de forma 
visível, por forma a alertar o cliente para que não use a nova 
apólice do seguro de vida para alterar ou substituir a apólice 
existente do seguro de vida, caso o mesmo não compreenda os 
riscos e as consequências adversas associados à substituição da 
apólice.
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4.4. 4.2

4.2

5. 人壽保險客戶轉保聲明書

5.1. 

5

5.2. 

5.3. 4.4

4.4. Se não for possível para o mediador de seguros fornecer 
ao cliente qualquer avaliação e recomendação sobre a subs-
tituição da apólice, de acordo com os requisitos previstos no 
número 4.2, ou se não for possível para a seguradora da apólice 
nova apreciar a avaliação e a recomendação sobre a substitui-
ção da apólice efectuada pelo mediador de seguros ao cliente, 
de acordo com os requisitos previstos no número 4.2, não é 
permitido que o mediador de seguros aconselhe o cliente a 
usar a nova apólice do seguro de vida, para alterar ou substi-
tuir a apólice do seguro de vida existente.

5. Declaração do cliente para a substituição da apólice

5.1. A fim de ajudar os clientes a compreender as implicações 
e os riscos relevantes que podem ser causados pela substituição 
de apólices, para todos os casos de substituição do seguro de 
vida identificados ou potenciais, os clientes devem preencher 
e assinar a «Declaração do cliente para a substituição da apó-
lice», constante do modelo no Anexo II, ao solicitar uma nova 
apólice do seguro de vida. A seguradora pode ajustar o forma-
to da «Declaração do cliente para a substituição da apólice», 
mas é responsável por garantir que todos os grandes riscos 
advindos da substituição são devidamente divulgados na «De-
claração do cliente para a substituição da apólice» e que todos 
os requisitos previstos na Secção V são cumpridos. O objectivo 
destes requisitos consistem em chamar a atenção do cliente 
sobre as implicações e desvantagens potenciais advindas da 
substituição da apólice, de forma a evitar que os clientes tomem 
decisões erradas, por não dispor de informações suficientes.

5.2. Antes do cliente assinar a «Declaração do cliente para a 
substituição da apólice», o mediador de seguros deve explicar 
ao cliente, em pormenor, todas as implicações e riscos advin-
dos da substituição da apólice, assim como as informações 
constantes na declaração, incluindo as implicações actuais ou 
potenciais de alterar o seu seguro existente, no que respeita 
à situação financeira, à segurabilidade e à elegibilidade para 
sinistros. O mediador de seguros deve apresentar ao cliente 
uma explicação pormenorizada por escrito, sempre que for 
classificado como «sem impacto» qualquer item da declaração. 
A avaliação e a recomendação a apresentar pelo mediador de 
seguros devem incluir, no mínimo, a comparação e a análise 
entre a apólice existente e a apólice nova do seguro de vida, 
bem como as implicações e as consequências adversas da subs-
tituição de apólices, a racionalidade inerente à avaliação e a 
recomendação. O mediador de seguros deve assinar a declara-
ção, a avaliação, a recomendação, as explicações escritas e deve 
declarar que explicou devidamente ao cliente as implicações e 
os riscos advindos da substituição da apólice, bem como todo 
o conteúdo dos documentos supramencionados. Além disso, o 
mediador de seguros deve solicitar ao cliente que leia e tenha 
em atenção todas as informações contidas nos referidos do-
cumentos, e garantir que o cliente só assina a declaração após 
compreender totalmente todos as implicações e desvantagens 
advindas da substituição da apólice.

5.3. Se o  cliente solicitar voluntariamente o uso da apólice 
nova do seguro de vida para alterar ou substituir a apólice do 
seguro de vida existente nas circunstâncias referidas no número 
4.4, o mediador de seguros ainda tem a responsabilidade de 
explicar ao cliente, em detalhe, o conteúdo da «Declaração 
do cliente para a substituição da apólice» e fazer as seguintes 
declarações na «Avaliação e recomendação do mediador de 
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5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

seguros sobre a substituição da apólice» constante nessa De-
claração do cliente:

a) [Nome do mediador de seguros] não recomenda que [Nome 
do cliente] use a apólice nova do seguro de vida para alterar ou 
substituir a apólice do seguro de vida existente, mas [Nome do 
cliente] voluntariamente solicita a substituição;

b) [Nome do mediador de seguros] não consegue avaliar se 
a alteração na apólice do seguro de vida existente atende aos 
melhores interesses de [Nome do cliente];

c) Caso [Nome do cliente] não for capaz de avaliar por si os 
riscos e as consequências adversas advindas da substituição da 
apólice, então o cliente não deve comprar a apólice nova do 
seguro de vida para alterar ou substituir a apólice de seguro de 
vida existente; e

d) Se [Nome do mediador de seguros] alguma vez tenha re-
comendado a [Nome do cliente] a substituição da apólice, tal 
conduta constitui twisting e, então, [Nome do cliente] deve re-
portar a situação directamente à [Nome da seguradora].

5.4. O cliente deve indicar na «Declaração do cliente para a 
substituição da apólice» se concorda ou não em remeter uma 
cópia da declaração à seguradora da apólice existente, como 
notificação da substituição de apólices. Deve ainda detalhar 
o(s) motivo(s) por escrito, no caso de não concordar com o en-
vio da cópia da declaração para a seguradora da apólice exis-
tente.

5.5. Os originais da declaração, e todas as relevantes avalia-
ções, recomendação e explicações escritas assinadas, devem 
ser enviados à seguradora da apólice nova, e esta deve apresen-
tar ao cliente as cópias dos documentos supramencionados, ou 
entregar ao cliente cópias dos documentos assinados, conjunta-
mente com a apólice nova do seguro de vida, na data de emis-
são desta ou antes dessa data. Em qualquer caso, a seguradora 
da apólice nova deve garantir que o cliente obtém informações 
escritas suficientes durante todo o processo de comercialização 
da apólice nova do seguro de vida, para que o cliente possa 
ponderar cuidadosamente a sua decisão de substituição da 
apólice.

5.6. Se o cliente concordar em enviar uma cópia da decla-
ração para a seguradora da apólice existente, a seguradora da 
apólice nova deve apresentar à primeira as cópias da declara-
ção e de todas as relevantes avaliações, recomendação e expli-
cações escritas, no prazo de cinco dias úteis a contar da data de 
emissão da apólice nova do seguro de vida.

5.7. Se o cliente não concordar em enviar uma cópia da decla-
ração para a seguradora da apólice existente, a seguradora da 
apólice nova deve fazer uma chamada telefónica para o cliente 
para confirmação pós-venda e para garantir que este entendeu 
totalmente as implicações e riscos advindos da substituição da 
apólice. A conversação na chamada telefónica pós-venda deve 
ser devidamente gravada. A chamada telefónica pós-venda 
deve ser realizada pela seguradora da apólice nova no prazo de 
cinco dias úteis a contar da data de emissão da apólice nova do 
seguro de vida, no sentido de apurar, pelo menos, o seguinte 
conteúdo: se o mediador de seguros recomendou ao cliente a 
substituição da apólice, em seguida, se o cliente entendeu o 
conteúdo da nova apólice do seguro de vida e todas as implica-
ções e riscos advindos da substituição da apólice e se compre-



5004    11   2022  3  16 

a

b

c

d

5.8. 

5.2 5.1

6. 誘導轉保的確定及處理

6.1. 

6.2. 

14/2009-A MCM

6.3. 

endeu com clareza os seus direitos e as suas responsabilidades, 
entre outras situações:

a) A seguradora da apólice nova deve nomear uma equipa de 
garantia de qualidade independente, para fazer as chamadas 
telefónicas pós-venda. A equipa de garantia de qualidade não 
deve ter conflitos de interesse com a comercialização da apóli-
ce do seguro em causa;

b) A seguradora da apólice nova deve desenvolver todos os 
esforços no sentido de fazer as chamadas telefónicas para o 
cliente em horários e dias diferentes;

c) A seguradora da apólice nova deve adoptar medidas adi-
cionais, como a gravação nas instalações do centro de serviços 
ou a chamada telefónica urgente de ou para a central de aten-
dimento para os clientes que sejam visitantes ou que sejam 
difíceis de entrar em contacto; e 

d) Se o cliente não puder ser contactado, a seguradora da 
apólice nova deve enviar uma carta de confirmação ao cliente 
e, em seguida, lembrá-lo da importância da carta por e-mail ou 
mensagem SSM.

5.8. O cumprimento dos requisitos previstos no número 5.2, 
será dispensado caso a seguradora e o mediador de seguros 
não prestarem quaisquer recomendações ao cliente antes ou 
durante a comercialização e a nova apólice do seguro de vida 
for celebrada sem a intervenção do mediador de seguros. No 
entanto, ao implementar o disposto no número 5.1, a segurado-
ra deve exibir a declaração de forma visível, por forma a alertar 
o cliente de que não deve assinar a «Declaração do cliente para 
a substituição da apólice», caso não compreenda os riscos e as 
consequências adversas associados à substituição de apólices.

6. Determinação e tratamento de «twisting»

6.1. A seguradora deve estabelecer medidas eficazes de con-
trolo interno para identificar potenciais práticas de twisting. 
Uma vez identificado um caso de twisting, a seguradora deve 
tomar as medidas adequadas para garantir que os direitos e 
interesses dos clientes são protegidos.

6.2. Se o cliente suspeitar que foi induzido a substituir a apó-
lice, o tomador do seguro pode apresentar uma queixa sobre 
esse caso. Uma vez recebida qualquer queixa relacionada com 
esta matéria, a AMCM seguirá os requisitos constantes da 
«Declaração de política a prosseguir no tratamento de queixas 
contra seguradoras, reseguradoras, mediadores de seguros e 
sociedades gestoras de fundos de pensões de direito privado» 
e encaminhará o caso para a seguradora da apólice nova, a 
qual deve iniciar os procedimentos de investigação e avisar 
oportunamente o reclamante, em conformidade com o Aviso 
n.º 14/2009-AMCM, de 15 de Outubro, sobre o «Guia para as 
instituições seguradoras autorizadas referente ao tratamento 
de queixas de tomadores dos seguros/clientes/terceiros».

6.3. A seguradora da apólice nova é responsável por monito-
rizar as actividades de comercialização pelos seus mediadores 
de seguros. Assim, durante o processo da análise da proposta 
de seguro, a seguradora da apólice nova deve rever a integrali-
dade e a razoabilidade de todos os documentos de solicitação 
(incluindo a «Declaração do cliente para a substituição da apó-
lice» assinada e todas as relevantes avaliações, recomendação 
e explicações escritas), e avaliar a possibilidade de o caso de 
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6.5 6.6

6.4. 

6.5 6.6

6.5. 

30

15

6.6. 

6.6.1. 

a

b

c

d

• 

• 

substituição em apreço configurar uma situação de twisting. 
Nesse processo, se a seguradora da apólice nova suspeitar 
que o seu mediador de seguros induziu a substituição, ou se 
tiver provas bastantes que o seu mediador de seguros induziu 
a substituição, a seguradora da apólice nova deve proceder às 
investigações e tomar medidas posteriores. Se a ocorrência de 
twisting for comprovada, a seguradora da apólice nova deve 
tomar acções e medidas correctivas apropriadas, de acordo 
com o previsto abaixo nos números 6.5 e 6.6.

6.4. Quando uma seguradora da apólice existente analisar a 
cópia da «Declaração do cliente para a substituição da apóli-
ce», enviada pela seguradora da apólice nova, ou constatar que 
houve condutas anormais do tomador do seguro em relação 
à(s) apólice(s) do seguro de vida existente e, além disso, crer, 
razoavelmente, que o cliente foi objecto da prática de twisting 
por parte do mediador de seguros de outras seguradoras e 
sofriu consequentemente perdas, a seguradora da apólice exis-
tente deve investigar o caso ou solicitar à seguradora da apóli-
ce nova para que proceda a uma investigação. Se a ocorrência 
de twisting for comprovada, a seguradora da apólice existente 
deve tomar as acções e medidas correctivas apropriadas, em 
conformidade com o previsto abaixo nos números 6.5 e 6.6.

6.5. Se a seguradora da apólice nova e a seguradora da apóli-
ce existente concordarem que, de facto, se verificou a ocorrên-
cia de twisting, as seguradoras envolvidas devem tentar chegar 
a um acordo e garantir que os direitos e interesses do cliente 
são tomados em consideração como sua prioridade, devendo 
ainda notificar o cliente de quaisquer factos relevantes ou acor-
dos que possam ter impacto nos seus direitos e interesses. As 
seguradoras em causa devem chegar a um acordo o mais cedo 
possível, dentro de 30 dias após a data de confirmação da prá-
tica de twisting e enviar ao cliente uma explicação pormeno-
rizada sobre o ocorrido, bem como o acordo entre elas para a 
consideração daquele, nos 15 dias subsequentes. Se o processo 
mencionado acima envolver a transferência de dados pesso-
ais, as seguradoras em causa devem obter o consentimento do 
cliente, para efeitos de cumprimento da legislação e regula-
mentação relevantes.

6.6. Se as seguradoras envolvidas concordarem que ocorreu 
uma situação de twisting, então:

6.6.1 A seguradora da apólice nova deve, logo que for possível:

a) Reportar o mediador de seguros em causa à AMCM que 
instaurará um processo de infracção, de acordo com a legisla-
ção aplicável à actividade de mediação de seguros;

b) Suspender, temporariamente, o mediador em causa de 
exercer, em representação da seguradora, actividades de co-
mercialização;

c) Recuperar a comissão respeitante à(s) nova(s) apólice(s) 
do seguro de vida; e

d) Notificar o cliente por escrito de:

• Quais as obrigações que o mediador de seguros em causa 
pode ter violado durante o processo de comercialização;

• Que, face ao exposto acima, o cliente pode solicitar o 
cancelamento da nova apólice do seguro de vida e o resta-
belecimento da validade da(s) apólice(s) do seguro de vida 
existente(s);
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•  1

• 30

• 

6.6.2. 

6.7. 6.5

6.8. 

7. 

7.1. 

7.2. 

–––––––

1 

• Que o cliente tem o direito de solicitar o reembolso total 
dos prémios pagos respeitantes à apólice nova do seguro de 
vida 1;

• Que o cliente deve tomar uma decisão no prazo de 30 dias 
após o recebimento da notificação; e

• Que a actividade de comercialização do mediador de se-
guros em causa foi suspensa e que não tem autorização para 
representar a seguradora no futuro.

6.6.2 A seguradora da apólice existente deve, de acordo com 
a intenção do cliente, estabelecer condições para restabelecer 
a validade de todas as apólices do seguro de vida existentes do 
cliente, que tiverem sido substituídas devido à prática de twisting, 
recuperando, na medida do possível, a posição anterior dos 
direitos e interesses do cliente. No entanto, a seguradora da 
apólice existente não é responsável em relação a qualquer sinis-
tro ocorrido após a caducidade ou o resgate da apólice do segu-
ro de vida existente, para efeitos de substituição dessa apólice. 
A seguradora da apólice nova será responsável por qualquer 
sinistro ocorrido, ao abrigo dos termos constantes da apólice 
nova do seguro de vida.

6.7. Se as seguradoras envolvidas não chegarem ao acordo 
referido no número 6.5, ou se o cliente tiver divergências em re-
lação a esse acordo, o cliente pode submeter o caso ao «Centro 
de Arbitragem do Centro de Comércio Mundial de Macau», 
para efeitos de conciliação da divergência em matéria de lití-
gios de natureza financeira, ou recorrer a soluções judiciais.

6.8. Para evitar dúvidas, a prática de twisting constitui uma 
infracção. Uma vez comprovada tal prática, as entidades e as 
pessoas em causa serão punidas, de acordo com a legislação 
aplicável aos actos ilícitos cometidos na actividade de media-
ção de seguros.

7. Responsabilidade das seguradoras

7.1. Todas as seguradoras autorizadas e todos os mediadores 
de seguros licenciados na Região Administrativa Especial de 
Macau devem cumprir os requisitos estabelecidos na presen-
te directiva. Os directores de topo devem assegurar o estrito 
cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta directiva. O 
conselho de administração, por sua vez, é responsável pela su-
pervisão geral da implementação das medidas tomadas, para 
efeitos de cumprimento desta directiva, devendo assumir a res-
ponsabilidade final de garantir que os clientes sejam tratados 
com justiça.

7.2. Todas as seguradoras devem ter um mecanismo eficaz 
para identificar e tratar os casos de substituição de apólices, 
devendo estabelecer um conjunto de medidas de controlo in-
terno, por forma a garantir que os seus mediadores de seguros 
cumpram rigorosamente os requisitos constantes desta direc-
tiva, durante o processo de comercialização. Essas medidas 
devem incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

–––––––
1 No caso de apólices do seguro de vida ligados a fundos de 

investimento e de apólices não indexadas de prémio único, a 

seguradora tem o direito de deduzir o ajuste de valor de mercado 

dos prémios pagos.
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a) As seguradoras devem garantir que todo o processo de 
comercialização de produtos de seguro é efectuado em confor-
midade com os procedimentos correctos e que são tomadas as 
medidas que sejam razoáveis para identificar se a apólice nova 
do seguro de vida configura um caso de substituição de apólice;

b) Se se estiver perante um caso de substituição de apólice, 
a seguradora da apólice nova deve verificar se o cliente tem 
consciência total das implicações e riscos advindos da substi-
tuição da apólice e deve avaliar se a substituição da apólice é 
resultante de uma situação de twisting;

c) Ao receber uma cópia da «Declaração do cliente para 
a substituição da apólice», a seguradora da apólice existente 
deve tomar as medidas que sejam razoáveis para exercer as 
suas funções, mantendo o equilíbrio entre as partes;

d) Se as seguradoras se depararem com alguma situação cin-
zenta, devem, de uma forma proactiva, solicitar a verificação 
dos factos pelo cliente e manter os registos relevantes, a fim de 
reduzir a ocorrência de twisting;

e) As seguradoras devem monitorizar continuamente a qua-
lidade dos serviços prestados pelos mediadores de seguros e 
identificar casos potenciais em que os mediadores de seguros 
evitam as medidas de controlo ou auxiliam ou incitam os clien-
tes a evitar as medidas de controlo relevantes e, quando neces-
sário, devem tomar acções apropriadas e medidas correctivas 
contra os mediadores de seguros em causa; e

f) As seguradoras devem identificar, de uma forma contínua, 
casos suspeitos de substituição de apólices e a sua causa e to-
mar as acções apropriadas e as medidas correctivas, quando 
for considerado necessário.

7.3. Se as seguradora (e o seu conselho de administração, 
bem como os directores de topo) e/ou os mediadores de se-
guros violarem qualquer disposição prevista nesta directiva, 
serão punidos em conformidade com as legislações aplicáveis à 
actividade seguradora e à actividade de mediação de seguros.

8. Conservação dos registos

8.1. As seguradoras devem manter registos suficientes para 
comprovar o cumprimento de todos os requisitos estabeleci-
dos nesta directiva. Se as apólices tiverem sido emitidas com 
sucesso, os documentos e registos necessários devem ser man-
tidos durante o período de vigência da apólice e ser guardados 
por, pelo menos, cinco anos após o vencimento ou rescisão da 
apólice (ou por um período superior, se esses registos também 
estiverem sujeitos aos requisitos de conservação estipulados 
por outras legislações ou normas regulamentares em vigor em 
Macau). No entanto, se a apólice não tiver sido emitida com 
sucesso, os registos relevantes devem ser mantidos por, pelo 
menos, dois anos (ou mais, se os registos também estiverem 
sujeitos aos requisitos de conservação estipulados por outras 
legislações ou normas regulamentares em vigor em Macau).

8.2. No caso de ocorrência de uma reclamação ou de diver-
gência a respeito da substituição de apólices, as seguradoras 
devem apresentar à AMCM, a pedido desta, os registos supra-
mencionados, conjuntamente com toda a documentação com-
provativa relevante.

a

b

c

d

e

f

7.3. 

8. 保存記錄

8.1. 

8.2. 
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 $48,854.00

(Custo desta publicação $ 48 854,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Avisos

Despacho n.º 01/1.2/2022

Ao abrigo do n.º 4 do Despacho do Director dos Serviços 
de Estatística e Censos n.º 029/1.1/2021, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II 
Série, de 9 de Março de 2022, determino o seguinte:

1. Subdelego as seguintes competências no chefe do Depar
tamento de Estatísticas dos Serviços e Preços, Tang U Fai:

1) Justificar ou injustificar faltas;

2) Aprovar o mapa de férias, autorizar o gozo de férias, bem 
como a antecipação, cancelamento, alteração e transferência 
das mesmas por motivos pessoais;

3) Assinar o expediente dirigido a entidades públicas e priva
das da Região Administrativa Especial de Macau, com excep
ção do dirigido ao Gabinete do Chefe do Executivo, titu lares 
dos principais cargos, Tribunais, Ministério Público, Imprensa 
Oficial e Gabinete de Comunicação Social.

2. Na ausência, falta ou impedimento dos titulares dos car
gos, as subdelegações previstas no presente despacho são exer
cidas por quem os substitua.

3. As presentes subdelegações de competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. As competências ora subdelegadas no chefe de departa
mento são insusceptíveis de subdelegação.

5. Dos actos praticados no uso das presentes subdelegações 
de competências cabe recurso hierárquico necessário, com ex
clusão dos excepcionados por lei. 

6. São ratificados todos os actos praticados pelo chefe de 
departamento, no âmbito das competências ora subdelegadas, 
desde 4 de Janeiro de 2022 até à data da publicação do pre
sente despacho no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

7. O presente despacho revoga o Despacho n.º 01/1.2/2020, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, II Série.

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

(Homologado por despacho do director dos Serviços de Estatística 

e Censos, de 10 de Março de 2022).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 9 de Março 
de 2022.

O Subdirector dos Serviços, Wong Weng Sang.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

統 計 暨 普 查 局

通 告

01/1.2/2022

029/1.1/2021

01/1.2/2020

 

 $2,480.00
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02/1.2/2022

029/1.1/2021

01/1.2/2020

 

 $2,480.00

Despacho n.º 02/1.2/2022

Ao abrigo do n.º 4 do Despacho do Director dos Serviços 
de Estatística e Censos n.º 029/1.1/2021, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 10, II 
Série, de 9 de Março de 2022, determino o seguinte:

1. Subdelego as seguintes competências na chefe, substituta, 
do Departamento de Estatísticas da Indústria, Construção e 
Comércio Externo, Chiu Pat Wan:

1) Justificar ou injustificar faltas;

2) Aprovar o mapa de férias, autorizar o gozo de férias, bem 
como a antecipação, cancelamento, alteração e transferência 
das mesmas por motivos pessoais;

3) Assinar o expediente dirigido a entidades públicas e priva
das da Região Administrativa Especial de Macau, com excep
ção do dirigido ao Gabinete do Chefe do Executivo, titu lares 
dos principais cargos, Tribunais, Ministério Público, Imprensa 
Oficial e Gabinete de Comunicação Social.

2. Na ausência, falta ou impedimento dos titulares dos car
gos, as subdelegações previstas no presente despacho são exer
cidas por quem os substitua.

3. As presentes subdelegações de competências são feitas 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. As competências ora subdelegadas na chefe, substituta, de 
departamento são insusceptíveis de subdelegação.

5. Dos actos praticados no uso das presentes subdelegações 
de competências cabe recurso hierárquico necessário, com ex
clusão dos excepcionados por lei. 

6. São ratificados todos os actos praticados pela chefe, substi
tuta, de departamento, no âmbito das competências ora 
subdelegadas, desde 14 de Dezembro de 2021 até à data da 
publicação do presente despacho no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

7. O presente despacho revoga o Despacho n.º 01/1.2/2020, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, II Série.

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

(Homologado por despacho do director dos Serviços de Estatística 

e Censos, de 10 de Março de 2022).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 9 de Março 
de 2022.

O Subdirector dos Serviços, Wong Weng Sang.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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懲 教 管 理 局

公 告

23/2017 14/2016

http://w w w.dsc.

gov.mo/

23/2017 14/2016

 况

 $1,462.00

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

13/2002

www.fsm.gov.mo/cfi

 

 $1,018.00

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Do concurso de acesso, condicionado, de prestação de pro
vas, para o preenchimento de vinte e nove vagas de guarda 
principal, 1.º escalão, da carreira do Corpo de Guardas Prisio
nais, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços Correc
cionais, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 23 
de Junho de 2021 e aviso afixado nesta Direcção de Serviços.

Nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Admi
nistrativo n.º 23/2017, para efeitos de consulta, encontrase afi
xada a lista classificativa da prova de conhecimentos, a partir 
da data da publicação do presente anúncio, no placar colocado 
no résdochão do Edifício Administrativo da Direcção dos 
Serviços Correccionais, sita na Rua de S. Francisco Xavier, s/n, 
Coloane, Macau, e disponibilizada na página electrónica da 
DSC, http://www.dsc.gov.mo/.

Paralelamente, ao abrigo do artigo 36.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Admi
nistrativo n.º 23/2017, os candidatos excluídos podem recorrer 
da exclusão no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte 
à data da publicação do presente anúncio, para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 10 de Março de 
2022.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncios

Nos termos do n.º 6 do artigo 23.º do Regulamento Admi
nistrativo n.º 13/2002, em vigor, que regulamenta o regime de 
admissão e frequência do Curso de Formação de Instruendos 
das Forças de Segurança de Macau, a lista de ordenação final 
ao 30.º Curso de Formação de Instruendos das FSM será afixada 
no expositor desta DSFSM, sita na Calçada dos Quartéis, e 
carregada na página electrónica desta FSM (www.fsm.gov.mo/
cfi/pdefault.aspx), no dia 16 de Março de 2022.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 4 de Março de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente
geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 018,00)



5020    11   2022  3  16 

3/2022/DSFSM

$100.00

http://www.fsm.gov.mo/dsfsm

87997358 87997340

$180,000.00

Concurso Público n.º 3/2022/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor 
Secretário para a Segurança, de 1 de Março de 2022, se encon
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Serviços 
de limpeza para o Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no 
Posto Fronteiriço Qingmao».

O programa do concurso e o caderno de encargos encon
tramse 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 dirigirse 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.

Os concorrentes devem estar presentes na sessão de obser
vação do local na data e hora definidas pela DSFSM, devendo 
os mesmos informar o Departamento de Administração desta 
Direcção de Serviços, dos nomes dos representantes (dois re
presentantes no máximo) que irão participar na sessão aludida, 
antes das 12,00 horas do dia 23 de Março de 2022, através do 
n.º de telefone 87997358 ou n.º do fax 87997340.

— Data e hora de início da sessão de observação: às 10,00 
horas do dia 24 de Março de 2022.

— Local de concentração: ao lado das escadas rolantes do 
résdochão do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto 
Fronteiriço Qingmao.

As propostas devem ser entregues na SecretariaGeral da 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até 
às 17,00 horas do dia 19 de Abril de 2022. Além da entrega dos 
documentos estipulados no respectivo programa do concurso 
e no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento 
comprovativo da caução provisória prestada, no valor de 
$180 000,00 (cento e oitenta mil patacas). A respectiva caução 
deve ser prestada por garantia bancária, ou em numerário, 
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 realizarseá na Direcção dos Ser
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 20 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
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 $3,114.00

教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

10/2017

18/2018

UMN16L552222Z01

14/2006

2022/2023

recer as eventuais dúvidas relativas aos documentos entregues 
para o presente concurso ou apresentar reclamação quando 
necessário.

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos para a pres
tação de serviços do presente concurso público devem ser 
solicitados por escrito e apresentados à SecretariaGeral desta 
DSFSM, até ao dia 28 de Março de 2022.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 7 de Março de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente
geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 3 114,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Avisos

Tornase público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 25 de Fevereiro de 2022, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências 
(Ciências Farmacêuticas e Tecnologia)

Denominação da instituição do ensino superior (e da unida
de académica, se aplicável): Universidade de Macau — Facul
dade de Ciências da Saúde

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: UMN16L552222Z01

Informação básica do curso: 

— Nos termos do disposto na alínea 18) do n.º 1 do artigo 
18.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Conselho da Universidade de 
Macau, por deliberações tomadas na sua 5.ª sessão, realizada 
no dia 22 de Junho de 2021, e na sua 2.ª sessão, realizada no 
dia 14 de Dezembro de 2021, aprovou a proposta do Senado, 
no sentido de cr iar o curso de l icenciatura em Ciências 
(Ciências Farmacêuticas e Tecnologia) na Faculdade de Ciências 
da Saúde da Universidade de Macau, e aprovou a organização 
científicopedagógica e o plano de estudos do respectivo curso.

— A organização científicopedagógica e o plano de estudos, 
referidos, constam dos Anexos I e II ao presente aviso e dele 
fazem parte integrante.

— A organização científicopedagógica e o plano de estudos, 
referidos, aplicamse aos estudantes que iniciem a frequência 
do curso no ano lectivo de 2022/2023.
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––––––––––

附件一

理學士學位（藥物科學及科技）課程

學術與教學編排

10/2017

137.5

附件二

理學士學位（藥物科學及科技）課程

學習計劃

表一

學科單元／科目 種類 學時* 學分

第一學年

1 180 4

1 " 45 1

1 " 135 3

1 " 135 3

1 " 90 2

1 " 135 3

1 " 135 3

1 " 67.5 1.5

1 " 180 4

1 " 90 2

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 25 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de licenciatura 
em Ciências (Ciências Farmacêuticas e Tecnologia)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen
ciatura em Ciências

2. Área científica: Ciências

3. Major: Ciências Farmacêuticas e Tecnologia

4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos

5. Língua(s) veicular(es): Inglês

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
artigo 25.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação: O número de unidades de cré
dito necessário à conclusão do curso é de 137.5 unidades de 
crédito.

 
ANEXO II

Plano de estudos do curso de licenciatura 
em Ciências (Ciências Farmacêuticas e Tecnologia)

Quadro I

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

1.º Ano lectivo

Física Geral1 Obrigatória 180 4

Experiências de Física1 » 45 1

Introdução à Ciência da 
Computação1 » 135 3

Química Geral1 » 135 3

Experiências de Quími
ca Geral1 » 90 2

Introdução às Ciências 
Biológicas1 » 135 3

B i o q u í m i c a G e r a l e 
Clínica1 » 135 3

Experiências Bioquími
cas1 » 67.5 1.5

Química Orgânica1 » 180 4

Experiências de Quími
ca Orgânica1 » 90 2
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學科單元／科目 種類 學時* 學分

1 45 1

2 " 105 2

2 , 3

3,4

" 270 6

2 " 270 6

第二學年

1 135 3

1 " 135 3

1 " 135 3

1 " 67.5 1.5

1 " 135 3

1 " 135 3

1 " 135 3

1 " 67.5 1.5

1 " 135 3

1 " 90 2

1 " 135 3

1 " 135 3

2 " 45 1

2 , 3

3,4

" 270 6

2 " 135 3

第三學年

1 135 3

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Introdução à Probabili
dade1 Obrigatória 45 1

Disciplinas da Educação 
Comunitária2 » 105 2

Disciplinas de Línguas e 
Outras Competências2,3 
/Disciplinas Opcionais 
Livres3,4 » 270 6

Disciplinas da Educação 
Holística2 » 270 6

2.º Ano lectivo

Química Física1 Obrigatória 135 3

Ciência da Programação1 » 135 3

Microbiologia Geral e 
Clínica1 » 135 3

Experiências Microbio
lógicas1 » 67.5 1.5

Fisiologia e Fisiopatolo
gia1 » 135 3

Anatomia Humana1 » 135 3

Farmacologia1 » 135 3

Experiências de Farma
cologia1 » 67.5 1.5

Química Analítica1 » 135 3

Experiências de Quími
ca Analítica1 » 90 2

Química Medicinal1 » 135 3

Bioestatística e Design 
Experimental1 » 135 3

Disciplinas da Educação 
Comunitária2 » 45 1

Disciplinas de Línguas e 
Outras Competências2,3 
/Disciplinas Opcionais 
Livres3,4 » 270 6

Disciplinas da Educação 
Holística2 » 135 3

3.º Ano lectivo

Biofarmácia e Farmaco
cinética1 Obrigatória 135 3
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學科單元／科目 種類 學時* 學分

1 135 3

1 " 135 3

1 " 67.5 1.5

1 " 135 3

1 " 67.5 1.5

1 " 135 3

1,5 " 135 3

2 , 3

3,4

" 135 3

2 " 540 12

第四學年

 I1 135 3

 II1 " 135 3

1 " 135 3

1,5 " 270 6

2 " 135 3

總學分 137.5

* 15

1. /

95.5

2. 

3. 

4. 

5. 9

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Medicina Chinesa1 Obrigatória 135 3

Farmácia1 » 135 3

Experiências Farmacêu
ticas1 » 67.5 1.5

Análise Farmacêutica1 » 135 3

Experiências de Análise 
Farmacêutica1 » 67.5 1.5

Gestão Farmacêutica1 » 135 3

Disciplinas Opcionais1,5 » 135 3

Disciplinas de Línguas e 
Outras Competências2,3 
/Disciplinas Opcionais 
Livres3,4 » 135 3

Disciplinas da Educação 
Holística2 » 540 12

4.º Ano lectivo

Projecto de Graduação 
I1 Obrigatória 135 3

Projecto de Graduação 
II1 » 135 3

Toxicologia1 » 135 3

Disciplinas Opcionais1,5 » 270 6

Disciplinas da Educação 
Holística2 » 135 3

Número total de unidades de crédito 137.5

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem 
o major do curso. O número total dos créditos das unidades 
curriculares/disciplinas que compõem o major do curso é 95.5 
unidades de crédito.

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res
pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres». 

4. Os estudantes podem escolher as unidades curricula
res/disciplinas ministradas pela faculdade a que pertencem, ou 
por outras unidades académicas da Universidade, para ser as 
«Disciplinas Opcionais Livres».

5. Os estudantes devem escolher as unidades curriculares/dis
ciplinas optativas do quadro II para obter 9 unidades de crédito.
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表二

學科單元／科目 種類 學時* 學分

135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

* 15

 $10,273.00

10/2017

18/2018

UMA10L511122F02

14/2006

The Queen’s 

University of Belfast

866

Quadro II

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades
de crédito

Materiais Biomédicos Optativa 135 3

Fitoquímica » 135 3

Descoberta e Desenvol
vimento de Medicamen
tos » 135 3

Saúde Pública » 135 3

Medicina Translacional » 135 3

Economia e Política Far
macêuticas » 135 3

Farmacoinformática » 135 3

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

(Custo desta publicação $ 10 273,00)

Tornase público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 28 de Fevereiro de 2022, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências 
(Ciências Biomédicas)

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências da Saúde

N.º de registo: UMA10L511122F02

Informação básica do curso:

— A organização científicopedagógica e o plano de estudos 
em vigor do curso de licenciatura em Ciências (Ciências Bio
médicas) da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 
de Macau, encontramse publicados nos avisos constantes do 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 2019, e n.º 10, II Série, de 10 
de Março de 2021.

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 4.ª sessão, realizada no dia 5 de Maio de 2021, 
deliberou criar, em conjunto com a Universidade de Zhejiang 
e The Queen’s University of Belfast, os programas de formação 
conjunta para o curso acima referido, respectivamente.

— A sede da Universidade de Zhejiang situase no n.º 866, 
estrada de Yuhangtang, distrito de Xihu, cidade de Hangzhou, 
província de Zhejiang, República Popular da China.
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T he Q ue en’s Un iver s i t y of Bel fa s t

University Road, Belfast, Northern Ireland, BT7 1NN

 

––––––––––

附件一

澳門大學與浙江大學聯合培養計劃

學習計劃

2019/2020 2021/2022

81.5

187

表一

澳門大學理學士學位（生物醫藥學）課程

學習計劃

學科單元／科目 種類 學時* 學分

180 4

— A sede de The Queen’s University of Belfast situase na 
University Road, Belfast, Northern Ireland, BT7 1NN.

— Os planos de estudos dos referidos programas de forma
ção conjunta constam dos Anexos I e II ao presente aviso e 
dele faz parte integrante.

— Os programas de formação conjunta são programas suple
mentares ao curso de licenciatura em Ciências (Ciências Bio
médicas) da Universidade de Macau, devendo aqueles que op
tarem por participar nestes programas ser estudantes inscritos 
do referido curso, devendo ainda satisfazer outros requisitos de 
candidatura definidos pelas universidades referidas.

— Os estudantes que não optem pela participação nos pro
gramas de formação conjunta, necessitam de concluir os seus 
estudos de acordo com o plano de estudos do curso de licen
ciatura em Ciências (Ciências Biomédicas) da Universidade de 
Macau.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 28 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

––––––––––

ANEXO I

Plano de estudos do programa de formação conjunta 
entre a Universidade de Macau e a Universidade de Zhejiang

Destinatários aplicáveis: o plano de estudos do programa 
aplicase aos estudantes (Macau, Hong Kong e região de 
Taiwan) que iniciem a frequência do curso de licenciatura 
em Ciências (Ciências Biomédicas) entre os anos lectivos de 
2019/2020 e 2021/2022.

Língua(s) veicular(es): Chinês, complementado pelo inglês

Requisitos de conclusão do programa: para a conclusão do 
presente plano de estudos, os estudantes devem frequentar as 
unidades curriculares/disciplinas constantes do quadro I, para 
obter, pelo menos, 81.5 unidades de crédito (com a duração 
mínima de dois anos lectivos), e as unidades curriculares/dis
ciplinas do quadro II, para obter, pelo menos, 187 unidades de 
crédito (com a duração mínima de quatro anos lectivos).

Grau académico atribuído: os estudantes que concluam o 
programa acima referido e que preencham os outros requisitos 
de graduação, podem obter o grau de licenciado em Ciências, 
conferido pela Universidade de Macau, e o grau de licenciado 
em Medicina, conferido pela Universidade de Zhejiang, res
pectivamente.

Quadro I

Plano de estudos do curso de licenciatura em Ciências
(Ciências Biomédicas) da Universidade de Macau

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades 
de crédito

Física Geral Obrigatória 180 4
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學科單元／科目 種類 學時* 學分

45 1

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 90 2

" 135 3

" 135 3

" 67.5 1.5

" 180 4

" 90 2

" 135 3

" 67.5 1.5

" 135 3

" 67.5 1.5

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 45 1

** " 150 3

** " 1080 24

總學分 81.5

* 15

** 

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades 
de crédito

Experiências de Física Obrigatória 45 1

Conhecimento Funda
mental e Prática da Tec
nologia da Informação » 135 3

Ciência da Programação » 135 3

Introdução à Ciência da 
Computação » 135 3

Química Geral » 135 3

Experiências de Quími
ca Geral » 90 2

Introdução às Ciências 
Biológicas » 135 3

Bioquímica Geral e Clí
nica » 135 3

Experiências Bioquími
cas » 67.5 1.5

Química Orgânica » 180 4

Experiências de Quími
ca Orgânica » 90 2

Biologia Celular e Mole
cular » 135 3

Experiências de Biologia 
Celular e Molecular » 67.5 1.5

Microbiologia Geral e 
Clínica » 135 3

Experiências Microbio
lógicas » 67.5 1.5

Genética e Epigenética » 135 3

Imunologia e Doenças 
Infecciosas » 135 3

Bioestatística e Design 
Experimental » 135 3

Genómica e Bioinformá
tica » 135 3

Introdução à Probabili
dade » 45 1

Disciplinas da Educação 
Comunitária** » 150 3

Disciplinas da Educação 
Holística** » 1080 24

Número total de unidades de crédito 81.5

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.

** É publicada na página electrónica da Universidade a res
pectiva lista de disciplinas.



5028    11   2022  3  16 

表二

浙江大學臨床醫學專業課程

學習計劃

學科單元／科目 種類 面授時數* 學分

1 32 2

2 " 48 3

2 " 32 2

II2 " 32 1

III2 " 32 1

IV2 " 32 1

** " 12 1.5

2 " 48 3

2 " 80 2.5

2 " 80 5

I2 " 64 4

2 " 64 2

I2 " 48 1.5

1 " 16 2

1 " 20 2

V2 " 32 1

VI2 " 32 1

II2 " 64 4

III2 " 64 4

2 " 128 4

II1 " 16 1

1 " 36 3

Quadro II

Plano de estudos do curso de licenciatura em 
Medicina Clínica da Universidade de Zhejiang

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial*

Unidades 
de crédito

Experiências de Medi
cina Molecular1 Obrigatória 32 2

Resumo da Histór ia 
C h i nesa Moder na e 
Contemporânea 2 » 48 3

Teorias Militares 2 » 32 2

Educação Física II 2 » 32 1

Educação Física III 2 » 32 1

Educação Física IV 2 » 32 1

Disciplinas Opcionais 
da Educação Holística** » 12 1.5

Biolog ia Patogénica 
(A)2 » 48 3

Experiências Básicas de 
Morfologia Humana 2 » 80 2.5

Introdução à Medicina 
Básica 2 » 80 5

Teorias de Medicina 
Básica I 2 » 64 4

Experiências de Bio
logia Patogénica e de 
Imunologia 2 » 64 2

Morfologia Humana 
Comparada I 2 » 48 1.5

Neurobiologia 1 » 16 2

Higiene 1 » 20 2

Educação Física V 2 » 32 1

Educação Física VI 2 » 32 1

Teorias de Medicina 
Básica II 2 » 64 4

Teorias de Medicina 
Básica III 2 » 64 4

Experiências de Ciên
cias Fisiológicas 2 » 128 4

Morfologia Humana 
Comparada II 1 » 16 1

Anatomia Regional1 » 36 3
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學科單元／科目 種類 面授時數* 學分

I1 36 1

2 " 48 3

1 " 12 1.5

1 " 12 1.5

I2 " 112 5

1 " 32 3

II1 " 20 2

1 " 16 1.5

1 " 20 2

I1 " 24 3

I1 " 20 2.5

VII 2 " 16 0.5

1 " 8 1

2 " 40 2

2 " 32 1.5

産 2 " 88 4

2 " 32 1.5

2 " 32 1.5

2 " 40 2

2 " 40 2

2 " 40 2

II2 " 112 4

II2 " 96 3.5

2 " 48 2

1 " 12 1.5

II1 " 8 1

2 " 88 4

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial*

Unidades 
de crédito

Disciplina Integrada de 
Medicina I 1 Obrigatória 36 1

Epidemiologia Clínica 
e Medicina Baseada em 
Evidências 2 » 48 3

Saúde Materna, Infan
til e dos Adolescentes 1 » 12 1.5

Ética Médica e Legisla
ção Ligada à Higiene 1 » 12 1.5

Diagnóstico I 2 » 112 5

Teoria Geral da Cirur
gia (A) 1 » 32 3

Diagnóstico II 1 » 20 2

Estomatologia 1 » 16 1.5

Medicina Chinesa 1 » 20 2

Medicina Interna (A) I 1 » 24 3

Cirurgia (A) I 1 » 20 2.5

Educação Física VII—
Avaliação e Exercício 
Físicos 2 » 16 0.5

Inglês Médico 1 » 8 1

Epidemiologia 2 » 40 2

Otorrinolaringologia 2 » 32 1.5

Ginecologia e Obstetrí
cia (A) 2 » 88 4

Dermatovenereologia 2 » 32 1.5

Oftalmologia 2 » 32 1.5

Psiquiatria 2 » 40 2

Neurologia 2 » 40 2

Imagiologia Médica 2 » 40 2

Medicina Interna (A) 
II 2 » 112 4

Cirurgia (A) II 2 » 96 3.5

Raciocínio e Compe
tências Clínicos 2 » 48 2

Clínica Geral (A) 1 » 12 1.5

Disciplina Integrada de 
Medicina II1 » 8 1

Pediatria (A) 2 » 88 4
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學科單元／科目 種類 面授時數* 學分

VIII 2 16 0.5

3 " 360 12

3 " 360 12

産 3 " 180 6

3 " 180 6

3 " 60 2

3 " 60 2

3 " 60 2

III3 " 30 1

3**

" 180 6

** " 16 1

** " 16 1

" 16 1

**

" 128 6

** " 128 8

** " 48 3

** " 4

** " 2

總學分 187

* 8

** 

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial*

Unidades 
de crédito

Educação Física VIII 
— Avaliação e Exercício 
Físicos 2 Obrigatória 16 0.5

Estágio de Medicina 
Interna 3 » 360 12

Estágio de Cirurgia 3 » 360 12

Estágio de Ginecologia 
e Obstetrícia 3 » 180 6

Estágio de Pediatria 3 » 180 6

Estágio de Neurologia 3 » 60 2

Serviços de Saúde Co
munitários 3 » 60 2

Estágio nos Serviços de 
Urgência 3 » 60 2

Disciplina Integrada de 
Medicina III 3 » 30 1

Disciplina de Especiali
dade — Sessões Práticas 
(Opcional) 3** » 180 6

Disciplinas da Educação 
Holística — Categoria 
de Educação Estética** » 16 1

Disciplinas da Educa
ção Hol íst ica — Ca
tegoria de Educação 
Prática** » 16 1

Teste de Proficiência na 
Língua Inglesa » 16 1

Disciplinas da Educa
ção Holística — Catego
ria de Línguas Estran
geiras (Opcionais)** » 128 6

Disciplinas Livres** » 128 8

Disciplinas de Multies
pecialidade** » 48 3

Segunda Sala de Aula** »  4

Terceira Sala de Aula** »  2

Número total de unidades de crédito 187

* Em cada ano lectivo há quatro períodos, com oito semanas 
lectivas cada um.

** É publicada pela Universidade a respectiva lista de disci
plinas.
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1. 

2. 

3. 1 30

1470

附件二

澳門大學與The Queen’s University of Belfast

聯合培養計劃

學習計劃

2017/2018 2021/2022

/ 104

/ 240

The Queen’s University 

of Belfast

表一

澳門大學理學士學位（生物醫藥學）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 面授時數* 學分

135 3

" 90 2

" 135 3

" 135 3

" 67.5 1.5

" 135 3

" 67.5 1.5

Notas:

1. Disciplinas de um período.

2. Disciplinas de dois períodos.

3. Os estudantes realizarão um estágio no hospital, com um 
total de 1470 horas que incluem 30 horas semanais, no 6.º ano 
lectivo.

ANEXO II

Plano de estudos do programa de formação conjunta entre
a Universidade de Macau e The Queen’s University of Belfast

Destinatários aplicáveis: o plano de estudos do programa 
aplicase aos estudantes que iniciem a frequência do curso de 
licenciatura em Ciências (Ciências Biomédicas) entre os anos 
lectivos de 2017/2018 e 2021/2022.

Língua(s) veicular(es): Inglês

Requisitos de conclusão do programa: para a conclusão do 
presente plano de estudos, os estudantes devem frequentar as 
unidades curriculares/disciplinas constantes do quadro I, para 
obter, pelo menos, 104 unidades de crédito (com a duração 
mínima de três anos lectivos), e as unidades curriculares/dis
ciplinas do quadro II, para obter, pelo menos, 240 unidades de 
crédito (com a duração mínima de dois anos lectivos).

Grau académico atribuído: os estudantes que concluam o 
programa acima referido e que preencham os outros requisitos 
de graduação, podem obter os graus de licenciado em Ciências, 
conferidos pela Universidade de Macau, e por The Queen’s 
University of Belfast, respectivamente.

Quadro I

Plano de estudos do curso de licenciatura em Ciências
(Ciências Biomédicas) da Universidade de Macau

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades 
de crédito

Química Geral Obrigatória 135 3

Experiências de Quí
mica Geral » 90 2

Introdução às Ciências 
Biológicas » 135 3

Bioqu í m ica Gera l e 
Clínica » 135 3

Experiências Bioquí
micas » 67.5 1.5

Biologia Celular e Mo
lecular » 135 3

Experiências de Biolo
gia Celular e Molecular » 67.5 1.5
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學科單元/科目 種類 面授時數* 學分

135 3

" 67.5 1.5

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 67.5 1.5

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

1 " 150 3

1,2

2,3

" 675 15

1 " 810 18

3 " 135 3

總學分 104

* 15

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades 
de crédito

Microbiologia Geral e 
Clínica Obrigatória 135 3

Experiências Microbio
lógicas » 67.5 1.5

Genética e Epigenética » 135 3

Biologia do Desenvol
vimento e do Envelhe
cimento » 135 3

Fisiologia e Fisiopato
logia » 135 3

Neurociências e Doen
ças Neurodegenerativas » 135 3

Endocrinologia e Do
enças Metabólicas » 135 3

Imunologia e Doenças 
Infecciosas » 135 3

Bioestatística e Design 
Experimental » 135 3

Genómica e Bioinfor
mática » 135 3

Experiências de Gené
tica, de Genómica e de 
Bioinformática » 67.5 1.5

Biologia e Tratamento 
do Cancro » 135 3

Biolog ia de C élu las 
Estaminais e Medicina 
Regenerativa » 135 3

Farmacologia e Biolo
gia Química » 135 3

Saúde Pública » 135 3

Medicina Translacional » 135 3

Toxicologia » 135 3

Disciplinas da Educa
ção Comunitária 1 » 150 3

Disciplinas de Línguas 
e Outras Competên
cias1,2 / Disciplinas Op
cionais Livres2,3 » 675 15

Disciplinas da Educa
ção Holística1 » 810 18

Disciplinas Opcionais 
Livres3 » 135 3

Número total de unidades de crédito 104

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 
de ensino presencial.
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表二

The Queen’s University of Belfast

食品質量、安全和營養學理學士學位課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 學時*
學分

（CATS**）

1 200 20

1 " 200 20

2 " 400 40

2 " 400 40

1 " 200 20

2 " 400 40

FQN 2 " 400 40

學生須選修下列任一學科單元/科目，以取得20學分

1 200 20

1 " 200 20

總學分 240

* 15 60

300

** CATS  Credit Accumulation and Transfer Scheme.

Notas:

1. É publicada na página electrónica da Universidade a res
pectiva lista de disciplinas.

2. São publicados na página electrónica da Universidade os 
requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 
Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».

3. Os estudantes podem escolher as unidades curriculares/ 
/disciplinas ministradas pela faculdade a que pertencem, ou 
por outras unidades académicas da Universidade, para ser as 
«Disciplinas Opcionais Livres».

Quadro II

Plano de estudos do curso de licenciatura em 
Ciências de Qualidade, 

Segurança e Nutrição Alimentar de 
The Queen’s University of Belfast

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades 
de crédito
(CATS**)

Princípios da Qualida
de Alimentar1 Obrigatória 200 20

Análise Instrumental 
de Alimentos1 » 200 20

Processamento e Hi
giene de Produtos Ali
mentares2 » 400 40

Inovação Alimentar, 
Dietética e Saúde2 » 400 40

Inovação Empresarial 
e Empreendedorismo1 » 200 20

Segurança e garantia 
na Cadeia Logística de 
Alimentos2 » 400 40

Projecto (FQN)2 » 400 40

Os estudantes devem escolher qualquer uma das unidades 
curriculares/disciplinas abaixo indicadas para obter vinte 
unidades de crédito

Estágio Profissionali
zante1 Optativa 200 20

Nutrição Clínica1 » 200 20

Número total de unidades de crédito 240

* Em cada ano lectivo há dois períodos, com quinze semanas 
lectivas cada um. 60 unidades de crédito compreendem cerca 
de 300 horas de ensino presencial.

** CATS — Credit Accumulation and Transfer Scheme.



5034    11   2022  3  16 

1. 

2. 

 $21,574.00

DS01/2022

12/2010 12/2015

34/2019 10/2015

21/2021 14/2016

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 12/2010

3. 

3.1. 

Notas:

1. Disciplinas de um período.

2. Disciplinas de dois períodos.

(Custo desta publicação $ 21 574,00)

 (Número de referência: DS01/2022)

Fazse público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Fevereiro de 
2022, se encontra aberto o concurso de prestação de provas, 
nos termos definidos na Lei n.º 12/2010, na Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
no Regulamento Administrativo n.º 10/2015, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 34/2019, bem como no Regula
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos ser
viços públicos», republicado e reordenado pelo Regulamento 
Adminis trativo n.º 21/2021, para o preenchimento de um lugar 
da carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º 
escalão (área disciplinar: geografia), em regime de contrato 
administrativo de provimento, da Direcção dos Serviços de 
Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e dos 
que vierem a verificarse nesta Direcção de Serviços até ao termo 
da validade do concurso, na mesma forma de provimento.

1. Tipo, prazo e validade

Tratase de um concurso de prestação de provas.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

O presente concurso é válido por dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classificativa final.

2. Requisitos de candidatura

Podem candidatarse todos os indivíduos que satisfaçam as 
seguintes condições:

2.1. Sejam residentes permanentes da Região Administrativa 
Especial de Macau, nos termos do artigo 97.º da Lei Básica da 
RAEM.

2.2. Possuam licenciatura na área do ensino secundário e 
relativa à área disciplinar de geografia a leccionar, que inclua a 
componente de formação pedagógica; ou licenciatura relativa 
à área disciplinar de geografia a leccionar e curso de formação 
pedagógica na área do ensino secundário, e demais requisitos 
gerais para o desempenho de funções públicas, previstos no 
Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, vigente, designadamente, ser maior de idade, ter capa
cidade profissional e aptidão física e mental.

2.3. Preencham os requisitos especiais previstos no artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2010.

3. Documentos que a devem acompanhar

3.1. Cópia do documento de identificação válido.
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12/2010

3.2. Cópia do documento comprovativo das habilitações 
académicas e da formação pedagógica (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação e formação pedagógica do 
candidato para a admissão ao concurso).

3.3. Nota curricular para concurso, em impresso do modelo 
aprovado pelo Despacho do Secretário para a Administração e 
Justiça n.º 4/2021.

3.4. Se tiver, cópia dos documentos comprovativos da forma
ção profissional complementar.

3.5. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alí
neas 3.1, 3.2 e 3.4, se os mesmos já se encontrarem arquivados 
nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado 
tal facto na apresentação da candidatura.

A fim de verificar se os documentos comprovativos das ha
bilitações académicas e da formação pedagógica apresentados 
pelos candidatos estão conformes, ou não, às requeridas no 
presente aviso, pode ser exigido aos candidatos a apresentação 
do programa dos cursos pertinentes, ou demais documentos 
dos quais constem as disciplinas de cada ano lectivo, se neces
sário.

4. Forma, local e taxa de apresentação das candidaturas

A candidatura deve ser formalizada mediante a apresenta
ção do requerimento, Ficha de Inscrição em Concurso, em im
presso do modelo aprovado pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, que deve ser entregue 
pessoalmente, pelo próprio ou por outrem, sem necessidade de 
procuração, juntamente com os documentos acima indicados, 
até ao termo do prazo fixado e durante as horas de expediente 
(segunda a quintafeira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 e sextafeira, entre as 9,00 e as 13,00 horas e 
entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Av. de D. João IV, n.os 79, 
1.º andar, Macau, com o pagamento do montante de trezentas 
patacas como taxa de candidatura no acto da apresentação da 
candidatura, em numerário ou através das máquinas e apare
lhos da «MacauPass» e «GovPay», nomeadamente por meio de 
cartão de MacauPass, Mpay, UnionPay Quick Pass, Pagamento 
por Mobile Banking do Banco da China de Macau, Tai Fung 
Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBCePay, UePay e Alipay (Macau). 
A candidatura só é admitida mediante o pagamento da taxa de 
candidatura, excepto para aqueles que estejam isentos de paga
mento por se encontrarem em situações de dificuldade financei
ra, no momento da apresentação da candidatura, confirmada, 
devidamente, pelo Instituto de Acção Social.

5. Conteúdo funcional

Em conformidade com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2010, os 
docentes têm autonomia académica e pedagógica e assumem 
as suas responsabilidades profissionais. Os docentes desenvolvem 
as actividades pedagógicas, nos termos legais, em articulação com 
as políticas educativas e de acordo com o planeamento curricular 
e o planeamento de desenvolvimento da escola, desempe
nhando funções pedagógicas, não pedagógicas e de desenvol
vimento profissional individual.
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São funções pedagógicas, nomeadamente:

— Elaboração dos planos curriculares e pedagógicos:

Elaborar os programas e os planos pedagógicos do ano lectivo, 
bem como definir o plano educativo individual para os alunos 
com necessidades especiais; de acordo com as necessidades dos 
alunos, estabelecer os respectivos objectivos e actividades 
pedagógicas e planos de lições conducentes aos objectivos 
pedagógicos préestabelecidos; planear e organizar a participa
ção dos alunos nas diversas actividades educativas.

— Ensino em aulas:

De acordo com os planos lectivos, preparar todos os recursos 
pedagógicos necessários e utilizar técnicas pedagógicas para 
dotar os alunos dos conhecimentos e competências, bem como 
incentivar a sua aprendizagem activa e promover a interacção 
nas aulas, no sentido de apoiar os alunos a desenvolverem as 
suas diversas capacidades; adoptar diversas formas para avaliar 
a eficácia da aprendizagem dos alunos e apoiar os que apresen
tam dificuldades; propiciar aos alunos o domínio de métodos 
eficazes e capacidades de aprendizagem.

— Gestão de aulas:

Assegurar que os alunos realizam as actividades de aprendi
zagem num ambiente pedagógico seguro; criar na turma uma 
atmosfera de ajuda mútua e de solidariedade; incentivar os 
alunos a cumprir, por sua iniciativa, a disciplina.

— Avaliação dos alunos:

Participar nas reuniões de avaliação e dar parecer sobre os 
trabalhos da avaliação dos alunos; recorrer à avaliação diver
sificada para apreciar o desempenho dos alunos na aprendiza
gem, bem como dar apoio pedagógico aos alunos com capaci
dades diferentes no sentido de aprofundamento ou recupera
ção da sua aprendizagem.

São funções não pedagógicas, nomeadamente:

Participar, entre outros, na gestão administrativa e pedagógica 
da escola e nos trabalhos de aconselhamento e dos assuntos da 
turma, cooperar com o órgão de direcção da escola, concluin
do os trabalhos designados por este órgão; ter em atenção o 
crescimento individual dos alunos, incentivar o seu desenvolvi
mento físico e mental saudável e dar aconselhamento psicoló
gico e orientação escolar e profissional; promover e participar 
nas actividades de cooperação entre a família e a escola, bem 
como na ligação e cooperação com o exterior, no sentido de 
contribuir para o desenvolvimento da escola.

O desenvolvimento profissional individual consiste, nomea
damente, em:

Participar nas actividades de desenvolvimento das capacida
des profissionais educativas; organizar actividades de intercâm
bio profissional e realizar estudos educativos.

(Exercer funções de docente em escola oficial, ou exercer 
funções de natureza técnicopedagógica e realizar investigação 
na área educativa na subunidade administrativa)
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6. Vencimento, condições de trabalho e regalias

O docente do ensino secundário de nível 1, 1.º escalão, da 
carreira docente, vence pelo índice 440, constante do mapa I, 
anexo à Lei n.º 12/2010 e usufrui dos direitos e regalias pre
vistos no Regime Jurídico da Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo 
de provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», precedido de um período experimental com a dura
ção de seis meses.

8. Método de selecção

A selecção será efectuada mediante prova de conhecimen
tos, que revestirá as formas de prova escrita, com a duração de 
três horas e de prova prática pedagógica, entrevista de selecção 
e análise curricular, ponderadas da seguinte forma:

8.1. Prova de conhecimentos — 70%

1.ª fase — Prova escrita, com a duração de três horas, carác
ter eliminatório (75% da prova de conhecimentos)

2.ª fase — Prova prática pedagógica (25% da prova de conhe
cimentos)

8.2. Entrevista de selecção — 20%

8.3. Análise curricular — 10%

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. 

Consideramse excluídos, não sendo admitidos à 2.ª fase da 
prova de conhecimentos os candidatos que obtenham classifi
cação inferior a 50 valores na 1.ª fase da prova de conhecimen
tos. Os candidatos aprovados na 1.ª fase da prova de conheci
mentos (prova escrita) serão submetidos a métodos de selecção 
subsequentes.

O candidato que falte ou desista de qualquer prova é auto
maticamente excluído.

A prova de conhecimentos visa avaliar as competências 
técnicas e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos 
exigíveis para o exercício das funções a desempenhar e a prova 
prática pedagógica visa avaliar a capacidade pedagógica dos 
candidatos, nomeadamente, na elaboração de planos curricu
lares e pedagógicos, bem como no ensino e na gestão de aulas.

A entrevista de selecção visa determinar e avaliar a adequa
ção dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que 
se candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcio
nais.

A análise curricular examina a preparação do candidato 
para o desempenho da função, ponderando as habilitações 
académicas e profissionais, a qualificação e experiência profis
sionais, os trabalhos realizados e a formação profissional com
plementar.

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs
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tas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

9. Classificação final

Na classificação final adoptase a escala de 0 a 100 valores. A 
classificação final resulta da média aritmética ponderada das 
classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados. Con
sideramse excluídos os candidatos que na classificação final 
ou nas provas eliminatórias obtenham classificação inferior a 
50 valores.

10. Programa das provas

O programa abrange as seguintes matérias:

10.1 Conhecimento da legislação: 

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau;

b) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
DecretoLei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

c) Regime Jurídico da Função Pública de Macau:

— Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau (ETAPM), vigente.

— Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021.

— Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos.

— Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recrutamen
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado
res dos serviços públicos, republicado e reordenado pelo Regu
lamento Administrativo n.º 21/2021;

d) Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais; 

e) Legislação sobre o Sistema de Ensino de Macau:

— Regulamento Administrativo n.º 40/2020 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude.

— Regulamento Administrativo n.º 22/2021 — Regime do 
ensino técnicoprofissional do ensino não superior.

— Despacho do Chefe do Executivo n.º 108/2021 — Repu
blica integralmente o Estatuto dos docentes das escolas oficiais 
do ensino não superior.

— Lei n.º 9/2006 — Lei de Bases do Sistema Educativo Não 
Superior.

— Lei n.º 12/2010 — Regime das carreiras dos docentes e 
auxiliares de ensino das escolas oficiais do ensino não superior.

— Regulamento Administrativo n.º 15/2014 — Quadro da 
organização curricular da educação regular do regime escolar 
local, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 33/2019.
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— Regulamento Administrativo n.º 10/2015 — Exigências 
das competências académicas básicas da educação regular do 
regime escolar local, alterado pelo Regulamento Adminis
trativo n.º 34/2019.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 118/2015 — Exigências das competências académicas básicas 
do ensino infantil.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 19/2016 — os conteúdos específicos das exigências das com
petências académicas básicas do ensino primário.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 55/2017 — os conteúdos específicos das exigências das com
petências académicas básicas do ensino secundário comple
mentar.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 56/2017 — os conteúdos específicos das exigências das com
petências académicas básicas do ensino secundário geral.

— Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 6/2017 — as Normas Profissionais do Pessoal Docente.

— Regulamento Administrativo n.º 28/2020 — Sistema de 
avaliação do desempenho dos alunos da educação regular do 
regime escolar local. 

— Regulamento Administrativo n.º 29/2020 — Regime do 
ensino especial.

10.2 Conhecimentos profissionais na área de geografia do 
ensino secundário, principalmente, ensino, currículo, pedagogia, 
avaliação dos alunos e aconselhamento.

Os candidatos podem utilizar como elementos de consulta, 
na prova escrita de conhecimentos, os diplomas legais acima 
mencionados, mas não é permitida a utilização de aparelhos 
electrónicos durante a prova.

11. Publicitação das listas e informações do concurso

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classi
ficativas intermédias, o local, data e hora da realização dos 
métodos de selecção e a lista classificativa final aprovada, serão 
afixados na DSEDJ, sita na Avenida de D. João IV, n.os 79, 1.º 
andar, Macau, bem como disponibilizadas na página electróni
ca da DSEDJ, em http://www.dsedj.gov.mo/.

12. Legislação aplicável

O presente concurso regese pelas normas constantes da Lei 
n.º 12/2010, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba
lho nos Serviços Públicos» e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Observações

Os dados que o concorrente apresente servem apenas para 
este recrutamento. O tratamento de todos os dados da candi
datura é feito de acordo com o disposto na Lei n.º 8/2005.
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14. Júri

O Júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Cheang Sek Kit, chefe de divisão.   

Vogais efectivos: Leong I On, chefe de divisão; e

Choi Chong Ieong, docente do ensino secundário de nível 1.

Vogais suplentes: Carlos Ma, docente do ensino secundário 
de nível 1; e 

Chang Sio Ieng, docente do ensino secundário de nível 1.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 10 de Março de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng. 

(Custo desta publicação $ 15 436,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

O exame final de especialidade em Oncologia foi realizado 
de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Adminis
trativo n.º 45/2021 e o DecretoLei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 49, II Série, de 9 de Dezembro de 2021, 
e a classificação final do internato complementar foi feita de 
acordo com o cálculo da classificação final do artigo 63.º do 
mesmo decretolei, homologada por despacho da Ex.ma 
Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de 
Março de 2022:

Candidato aprovado: valores

Lei Hon Cho ......................................................................... 13,8

Serviços de Saúde, aos 7 de Janeiro de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr. Wang Yuzhou, médico consultor de oncologia.

Vogais efectivos: Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de 
oncologia; e

Dr. Lin Yi, médico assistente de oncologia. 

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

O exame final de especialidade em Anestesiologia foi 
realizado de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento 
Administrativo n.º 45/2021 e o DecretoLei n.º 8/99/M, de 15 de 
Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 
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e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis trativa 
Especial de Macau n.º 1, II Série, de 5 de Janeiro de 2022, e 
a classificação final do internato complementar foi feita de 
acordo com o cálculo da classificação final do artigo 63.º do 
mesmo decretolei, homologada por despacho da Ex.ma Se
nhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de 
Março de 2022:

Candidato aprovado: valores

Ngan Wai Mou ...................................................................... 13,6

Serviços de Saúde, aos 27 de Janeiro de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr. Leong Fai, chefe de serviço de anestesiologia.

Vogais efectivas: Dr.ª Li Hung Ping, chefe de serviço de anes
tesiologia; e

Dr.ª Wong Lap Peng, médica assistente de anestesiologia.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º 01421/04-TS)

Tornase público que, para os candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de arquitectura, do quadro 
do pessoal dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificarse 
nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 26, II Série, de 30 de Junho de 2021, 
a entrevista de selecção, com a duração de cerca de 30 minutos, 
terá lugar a 31 de Março de 2022, e será realizada na Sala de 
reunião do Departamento de Instalações e Equipamentos dos 
Serviços de Saúde, situada no andar C2 do Edifício da Clínica 
MédicoCirúrgica do Centro Hospitalar Conde de S. Januário.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 
de selecção, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos encontramse afixadas na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de S. Januário, 
Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do 
horário de expediente (segunda a quintafeira das 9,00 às 17,45 
horas e sextafeira das 9,00 às 17,30 horas), bem como nas páginas 
electrónicas dos Serviços de Saúde em http://www.ssm.gov.mo/, 
e da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
em http://www.safp.gov.mo/.

Serviços de Saúde, aos 10 de Março de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)
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Aviso

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/ONC/2022)

Por despacho do signatário, de 1 de Março de 2022, são no
meados os membros do júri para a realização do exame de ava
liação final de graduação em Oncologia da Dr.ª Sumou, Ingrid 
Karmane (conforme o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Ad
ministrativo n.º 45/2021 e o DecretoLei n.º 8/99/M, de 15 de 
Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 
e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Wang Yuzhou, médico consultor de oncologia.

Vogais efectivos: Dr. Lam Chi Leong, chefe de serviço de on
cologia; e

Dr. Lin Yi, médico assistente de oncologia.

Vogais suplentes: Dr. Peng Xianghong, médico consultor de 
oncologia; e

Dr. Lin Guinan, médico assistente de oncologia. 

Métodos da prova: A avaliação final consta de uma prova 
curricular, uma prova prática e uma prova teórica; as três provas 
previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 0 
a 20 valores; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 12 e 13 de Abril de 2022.

Local da prova: Sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar Conde de 
S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora da prova e observações: o horário da prova e as ob
servações encontramse afixados na secretaria da Academia 
Médica de Macau, situada no 19.º andar do Edifício Hotline, 
na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335341, Macau, e 
disponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 7 de Março de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de 
Agosto, referente aos apoios financeiros concedidos a particu-
lares e entidades particulares, vem o Instituto de Acção Social 
publicar a lista dos apoios concedidos no 4.º trimestre do ano 
de 2021:

社 會 工 作 局

名 單

54/GM/97

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

  

Casa «Ecf. Fellowship Orphanage Inc.»

15/12/2021 $ 1,177,350.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 333,830.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro Residencial «Arco-Iris»

15/12/2021 $ 1,626,090.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 461,070.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Fonte da Esperança

15/12/2021 $ 2,242,806.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 632,340.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Berço da Esperança

15/12/2021 $ 2,576,160.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 734,930.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     



5044    11   2022  3  16 

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

  

Equipa de Intervenção Comunitária para 

Jovens da Zona Norte Sheng Kung Hui

15/12/2021 $ 1,526,850.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 463,710.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 26,790.00      

Subsídio para despesas de obras    

  

Creche Fong Chong Toc I So

15/12/2021 $ 1,844,430.00  

Subsídio do 4.º  trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 628,970.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 251,350.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

 

Creche S. João da Obra das Mães (HC)

15/12/2021 $ 2,055,810.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 740,250.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 22,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 247,240.00      

Subsídio para despesas de obras    

31/12/2021 $ 329,890.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

    

Creche «A Gaivota»

15/12/2021 $ 881,790.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 288,500.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 95,170.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Creche «O Golfinho» da Associação das Se-

nhoras democráticas de Macau

15/12/2021 $ 945,480.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 355,130.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 178,880.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

 

Creche S. João da Obra das Mães (NAPE)

15/12/2021 $ 1,252,590.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 434,430.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 187,200.00      

Subsídio para despesas de obras    

31/12/2021 $ 170,960.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

    

Jardins dom Versiglia

15/12/2021 $ 2,487,300.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 702,270.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 29,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Lar de S. José Ká-Hó

15/12/2021 $ 2,230,140.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 632,340.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Lar de Jovens de Mong-Há

15/12/2021 $ 1,461,690.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 414,450.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

    

Lar de Jovens de Mong-Há

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Creche Cáritas

15/12/2021 $ 1,691,950.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 523,700.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 21,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 118,330.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

  

Creche «Fu Luen Tai Yat Toc I So»

15/12/2021 $ 1,662,930.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 605,660.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 282,760.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Creche «A Andorinha» da Associação das 

Senhoras democráticas de Macau

15/12/2021 $ 1,130,550.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 391,780.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 158,350.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

  

Creche dos Operários da Federação das As-

sociações dos Operários de Macau

15/12/2021 $ 760,710.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 258,520.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

  

Creche dos Operários da Federação das As-

sociações dos Operários de Macau

31/12/2021 $ 97,460.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

    

Creche Sa Lei Tau Fong Chong Toc I Chong 

Sam

15/12/2021 $ 794,700.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 265,850.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 91,730.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

  

Creche «Papa João XXIII»

15/12/2021 $ 881,880.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 279,180.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 73,840.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

  

Creche Santa Maria Mazzarello

15/12/2021 $ 1,623,180.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 584,330.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 263,730.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

  

Creche de Associação dos Cristãos em 

Acção

15/12/2021 $ 255,330.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 81,280.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 22,930.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

    

Creche Diocesana Carmo

15/12/2021 $ 687,150.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 227,870.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 77,970.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

  

Creche «O Traquinas» da Federação das 

Associações dos Operários de Macau

15/12/2021 $ 1,914,180.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 642,970.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 29,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 224,110.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

  

Creche «Mong-Há» da Federação das Asso-

ciações dos Operários de Macau

15/12/2021 $ 1,223,490.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 421,100.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 161,100.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Creche «Tung Sin Tong II»

15/12/2021 $ 972,780.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 279,180.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Creche «Tung Sin Tong (III)»

15/12/2021 $ 1,266,420.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 363,130.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Creche «Tung Sin Tong (III)»

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Creche Tung Sin Tong (I)

15/12/2021 $ 2,072,100.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 581,010.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Creche (III) da Associação das Mulheres de 

Macau

15/12/2021 $ 1,155,990.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 391,780.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 146,200.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

    

Creche Fai Chi Kei

15/12/2021 $ 1,423,740.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 493,050.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 198,830.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Associação dos Jovens Cristãos de Macau - 

Centro Comunitário Para Jovens

15/12/2021 $ 1,086,120.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 323,140.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação dos Jovens Cristãos de Macau

15/12/2021 $ 388,050.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 47,970.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

Creche Tung Sin Tong (IV)

15/12/2021 $ 850,260.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 241,200.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Creche de Santa Casa da Misericórdia de 

Macau

15/12/2021 $ 1,746,450.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

31/12/2021 $ 2,871,030.00      

Subsídio para despesas de funcionamento  

  

Creche II da Associação Geral das Mulhe-

res de Macau

15/12/2021 $ 993,930.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 347,800.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 145,220.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Creche da Associação Geral das Mulheres 

de Macau

15/12/2021 $ 2,440,590.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 931,470.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 494,670.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

    

Lar de Estrela da Esperança do Sheng Kung 

Hui de Macau

15/12/2021 $ 1,318,290.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 373,790.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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給予財政
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Lar de Estrela da Esperança do Sheng Kung 

Hui de Macau

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Associação das Águias Voadoras de Macau

15/12/2021 $ 399,810.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

  

Equipa de Intervenção Comunitária Para 

Jovens da União Geral das Ass. dos Mora-

dores de  Macau

15/12/2021 $ 2,304,150.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 583,630.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Associação Berço da Esperança

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

  

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau

15/12/2021 $ 274,680.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 47,970.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

Complexo de Apoio à Juventude e Família 

da Taipa Sheng Kung Hui

15/12/2021 $ 1,875,240.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 523,030.00 2021 12

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Equipa de Intervenção Comunitária para 

Jovens da Taipa Sheng Kung Hui

15/12/2021 $ 808,350.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 203,220.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Creche «O Coelhinho» da Associação Ge-

ral das Mulheres de Macau

15/12/2021 $ 1,918,200.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Creche «O Coelhinho» da Associação Ge-

ral das Mulheres de Macau

17/12/2021 $ 691,600.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 316,590.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Creche D. Ana Sofia Monjardino da Ugam 

de Macau

15/12/2021 $ 848,040.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 288,500.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 106,640.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Creche Kao Yip

15/12/2021 $ 632,310.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 227,870.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

23/12/2021 $ 952,610.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

31/12/2021 $ 104,170.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

   

Creche S. João da Obra das Mães (Taipa)

15/12/2021 $ 1,531,440.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 557,690.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 260,060.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     
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Creche «o Lago» da União Geral das Asso-

ciações dos Moradores de Macau

15/12/2021 $ 1,921,410.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 732,920.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 388,720.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Creche Tung Sin Tong V

15/12/2021 $ 2,777,820.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 794,220.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Creche Sin Meng

15/12/2021 $ 1,476,270.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 603,660.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 370,940.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Complexo de Serviços de Apoio à Juventu-

de e Família «Pou Tai»

15/12/2021 $ 1,197,600.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 349,800.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Creche Alegria das Crianças da Federação 

das Associações dos Operários de Macau

15/12/2021 $ 1,646,880.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 597,660.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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Creche Alegria das Crianças da Federação 

das Associações dos Operários de Macau

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 276,170.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

    

Vila Lok Tou

15/12/2021 $ 1,917,600.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 543,730.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

 

Associação dos Jovens Cristãos de Macau – 

Jovens Orgânicos

15/12/2021 $ 1,272,390.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 386,430.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Equipa de Intervenção Comunitária para 

Jovens de Seac Pai Van da Associação dos 

Jovens Cristãos de Macau

15/12/2021 $ 603,330.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 183,230.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 66,730.00      

Subsídio para despesas de obras    

  

Sheng Kung Hui «Nova Ligação» – Progra-

ma dos Serviços a Prestar aos Jovens Anó-

nimos e com Vício pela Internet

15/12/2021 $ 645,840.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 199,880.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

   

Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau)

15/12/2021 $ 1,149,930.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Creche Kao Yip (Doca de Lam Mau)

17/12/2021 $ 483,730.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 313,040.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Creche «A Abelhinha» da Associação Ge-

ral das Mulheres de Macau

15/12/2021 $ 963,330.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 347,800.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 159,840.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

  

Creche Helen Liang da Diocese de Macau

19/10/2021 $ 893,560.00      

Subsídio para despesas de obras    

15/12/2021 $ 1,772,400.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 763,570.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 1,662,790.00      

Subsídio para despesas de obras    

31/12/2021 $ 514,560.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

.      

Dream Come Ture Adolescent Develop-

ment Project

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

     

Creche S. João da Obra das Mães (Campus 

da UM)

15/12/2021 $ 1,385,640.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 506,380.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     
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Creche S. João da Obra das Mães (Campus 

da UM)

31/12/2021 $ 148,760.00      

Subsídio para despesas de obras    

31/12/2021 $ 240,800.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

    

Creche – Vamos a Brincar

15/12/2021 $ 1,554,000.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 509,050.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 165,120.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Creche I da Assoc iação das Mu l heres 

Oriundas de Fukien de Macau

15/12/2021 $ 919,170.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 383,790.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 245,100.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

     

Creche Smart Zonta Club de Macau

15/12/2021 $ 702,150.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 325,150.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 244,240.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

  

Centro Diocesano para a Família Henlen 

Liang

10/11/2021 $ 99,000.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

15/12/2021 $ 671,100.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 191,880.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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Centro Diocesano para a Família Henlen 

Liang

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Creche Internacional de São José

15/12/2021 $ 967,290.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 379,800.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 215,000.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

    

Unidades de Residência Temporária de Jo-

vens Infractores

15/12/2021 $ 2,528,460.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 716,930.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Casa dos «Pinheiros» da Taipa

15/12/2021 $ 332,250.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 96,610.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro de Cuidados Especiais Rejuvenescer 

da UGAM

15/12/2021 $ 2,257,950.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 553,030.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 50,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Asilo Santa Maria

15/12/2021 $ 3,648,660.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 1,158,010.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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Asilo Santa Maria

17/12/2021 $ 40,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 7,080.00 4

    

Pagamento retroactivo do fundo de maneio 

para despesas com utentes do antigo regime 

dos 4 lares de idosos que já participaram no 

regime de avaliação unificada e transferência 

centralizada    

    

Lar da Nossa Senhora da Misericórdia

7/10/2021 $ 642,100.00      

Subsídio para despesas de obras    

16/11/2021 $ 172,610.00      

Subsídio para a aquisição de equipamentos e 

outras despesas

15/12/2021 $ 2,070,480.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

31/12/2021 $ 737,980.00    

Subsídio para a aquisição de materiais para o 

tratamento médico e outras despesas  

    

Centro de Convívio Vivacidade da Associa-

ção Geral dos Operários de Macau

15/12/2021 $ 1,186,140.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 338,520.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro de Dia «Chong Pak Chi Ka»

15/12/2021 $ 652,890.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 170,570.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Lar de Cuidados Especiais da Obra das 

Mães

15/12/2021 $ 3,465,330.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 924,790.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 22,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     
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Lar de Cuidados Especiais da Obra das 

Mães

31/12/2021 $ 979,200.00    

Subsídio para a aquisição de materiais para o 

tratamento médico e outras despesas  

Centro de Convívio «Kei Hong Lok Yuen» 

do Centro Pastoral da Areia Preta

15/12/2021 $ 297,900.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 86,620.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro de Convívio da Ass. Benef. e Assis-

tência Mútua dos Moradores do Bairro da 

Ilha Verde

15/12/2021 $ 286,410.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 83,280.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Casa para Anciãos da Paróquia de Santo 

António

15/12/2021 $ 388,800.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 96,610.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Asilo Vila Madalena

14/12/2021 $ 43,257.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

15/12/2021 $ 1,883,530.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

Centro de Convívio «Hong Nin Chi Ka» da 

Associação de Agricultores de Macau

15/12/2021 $ 388,800.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 96,610.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Dia do Porto Interior

15/12/2021 $ 1,640,890.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

    

Centro de Dia do Porto Interior

17/12/2021 $ 302,510.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 120,600.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro de Dia de Mong-Há da Federação 

das Associações dos Operários de Macau

15/12/2021 $ 1,870,860.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 302,510.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 170,570.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro para Idosos da Casa Ricci

15/12/2021 $ 252,060.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 73,290.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

C. de Lazer e Recreação dos Anciãos da A. 

de Bene. e Assistência Mútuo dos Morado-

res do B. «Tai O»

30/11/2021 $ 61,260.00      

Subsídio para despesas de obras    

15/12/2021 $ 297,900.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 86,620.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Convívio da Associação de Mú-

tuo Auxílio dos Moradores Bairro San Kio

15/12/2021 $ 297,900.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 86,620.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  



N.º 11 — 16-3-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5061

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

    

Centro de Convívio da Associação de Mú-

tuo Auxílio dos Moradores Bairro San Kio

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro de Convívio de Cheng Chong da 

Ass. de Bene. e Ass. Mútua dos Mora. do 

Bairro Fai Chi Kei

15/12/2021 $ 300,570.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 89,950.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Convívio de Yan Kei de Missão 

Luterana de Hong Kong e Macau

15/12/2021 $ 297,900.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 86,620.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Convívio da Associação de Mútuo 

Auxílio dos Moradores do Patane

15/12/2021 $ 332,250.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 96,610.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro de Lazer e Recreação das Associa-

ções dos Moradores da Zona Sul de Macau

15/12/2021 $ 297,900.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 86,620.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro de Convívio da Obra das Mães

15/12/2021 $ 292,050.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 86,620.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

    

Lar de Idosos da Obra das Mães

15/12/2021 $ 1,808,670.00

    Subsídio do 4.º trimestre de 2021

17/12/2021 $ 549,690.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 197,650.00    

Subsídio para a aquisição de materiais para o 

tratamento médico e outras despesas  

Centro de Convívio da Associação de Mú-

tuo Auxílio dos Moradores de Mong-Há

15/12/2021 $ 263,490.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 76,620.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Convívio do Bairro do Hipódro-

mo, Bairro da Areia Preta e Iao Hon

15/12/2021 $ 357,900.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 86,620.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro de Convívio da Ass. de Bene. e As-

sistência Mútua dos Moradores do B. Artur 

Tamagnini Barbosa

16/11/2021 $ 6,000.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

15/12/2021 $ 309,330.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 89,950.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Asilo de São Francisco Xavier

15/12/2021 $ 3,473,820.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 1,063,400.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

  

Asilo de São Francisco Xavier

17/12/2021 $ 38,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 100,280.00 4

    

Pagamento retroactivo do fundo de maneio 

para despesas com utentes do antigo regime 

dos 4 lares de idosos que já participaram no 

regime de avaliação unificada e transferência 

centralizada    

    

Asilo de Betânia

15/12/2021 $ 4,335,180.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 1,334,580.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 42,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 76,200.00 4

    

Pagamento retroactivo do fundo de maneio 

para despesas com utentes do antigo regime 

dos 4 lares de idosos que já participaram no 

regime de avaliação unificada e transferência 

centralizada    

    

Centro de Convívio da Associação de Mú-

tuo Auxílio dos Moradores do Sam Pá Mun

15/12/2021 $ 229,140.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 66,630.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos 

da União Geral das Associações dos Mora-

dores de Macau

15/12/2021 $ 273,240.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 83,280.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

  

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos 

da União Geral das Associações dos Mora-

dores de Macau

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro de Lazer e Recreação dos Anciãos 

da Associação dos Residentes do Bairro 

Praia do Manduco

15/12/2021 $ 229,140.00    

Subsídio do 4.º trimestre de 2021

17/12/2021 $ 66,630.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Convívio da Associação dos Ha-

bitantes das Ilhas Kuan Iek

15/12/2021 $ 297,900.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 86,620.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro de Cuidados Especiais Longevidade

15/12/2021 $ 2,824,540.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 302,510.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 413,100.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 23,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Dia da Ilha Verde

15/12/2021 $ 1,670,940.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 302,510.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 140,590.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Rede de Serviços Carinhosos aos Idosos da 

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

15/12/2021 $ 493,380.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

  

Lar de Cuidados de Ká Hó da Federação 

das Associações dos Operários de Macau

15/12/2021 $ 12,676,930.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 2,557,210.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021

17/12/2021 $ 45,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Lar de Cuidados «Sol Nascente» da Areia 

Preta

15/12/2021 $ 9,662,460.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 2,516,560.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 50,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 4,080.00 4

    

Pagamento retroactivo do fundo de maneio 

para despesas com utentes do antigo regime 

dos 4 lares de idosos que já participaram no 

regime de avaliação unificada e transferência 

centralizada    

 

Centro de I Chon da União Geral das Asso-

ciações dos Moradores de Macau

15/12/2021 $ 2,712,540.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 677,630.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro de Dia Brilho da Vida

15/12/2021 $ 1,395,900.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 395,800.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro das Idosas da Associação Geral das 

Mulheres de Macau

15/12/2021 $ 388,800.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

    

Centro das Idosas da Associação Geral das 

Mulheres de Macau

17/12/2021 $ 96,610.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro de Serviços Completos para Idosos 

Cheng I da U.G.A.M.

15/12/2021 $ 1,152,150.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 331,170.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Actividades de «Tung Sin Tong»

15/12/2021 $ 794,760.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 190,560.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro Diurno Prazer para Idosos da Asso-

ciação Geral das Mulheres de Macau

15/12/2021 $ 911,490.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 218,550.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão 

Sénior «Pou Tai»

15/12/2021 $ 12,941,030.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 3,753,210.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 50,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão 

Sénior «Retribuição»

15/12/2021 $ 15,335,730.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

  

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão 

Sénior «Retribuição»

17/12/2021 $ 3,591,320.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 50,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Dia da Praia do Manduco

15/12/2021 $ 192,930.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

  

Centro de Convívio Fai Chi Kei

15/12/2021 $ 305,910.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 86,620.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Lar de Cuidados «Alegria de Viver» dos 

Serviços da Secção de Serviço Social da 

Igreja Metodista de Macau

15/12/2021 $ 4,431,270.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 1,152,000.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 45,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 530,000.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

Centro para Idosos Iat Seng da Taipa da 

U.G.A.M.M.

15/12/2021 $ 624,780.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 155,250.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão 

Sénior da Obra das Mães na Praia do Man-

duco

10/11/2021 $ 297,810.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

30/11/2021 $ 18,720.00 /     

Subsídio para actividade festival/aniversário  

15/12/2021 $ 3,369,120.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 928,130.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

  

Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão 

Sénior da Obra das Mães na Praia do Man-

duco

31/12/2021 $ 1,221,170.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

31/12/2021 $ 28,570.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

31/12/2021 $ 131,340.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

31/12/2021 $ 750,730.00    

Subsídio para a aquisição de materiais para o 

tratamento médico e outras despesas  

  

«Rui Xi» Centro de Serviços Integrados 

para Idosos Do Exército de Salvação

16/11/2021 $ 646,070.00      

Subsídio para a aquisição de equipamentos e 

outras despesas

30/11/2021 $ 869,200.00      

Subsídio para a aquisição de equipamentos e 

outras despesas

31/12/2021 $ 1,923,500.00      

Subsídio regular mensal

31/12/2021 $ 184,100.00      

Subsídio para a aquisição de equipamentos e 

outras despesas

31/12/2021 $ 832,270.00      

Subsídio para a aquisição de equipamentos e 

outras despesas

31/12/2021 $ 300,160.00    

Subsídio para a aquisição de materiais para o 

tratamento médico e outras despesas  

  

Residência Temporária de Mong-Há

15/12/2021 $ 1,330,860.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 395,110.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Santa Margarida

15/12/2021 $ 5,446,200.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 1,363,230.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 43,500.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Lar São Luís Gonzaga

15/12/2021 $ 6,998,160.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Lar São Luís Gonzaga

17/12/2021 $ 1,818,310.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 47,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Lar de Nossa Senhora da Penha

15/12/2021 $ 2,010,510.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 543,030.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Santa Lúcia

15/12/2021 $ 2,591,460.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 716,940.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 28,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 285,000.00      

Subsídio para despesas de obras    

  

Centro de Dia «Alvorada»

15/12/2021 $ 2,680,740.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 759,520.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Loja do Canto

15/12/2021 $ 788,490.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 215,220.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro de Apoio Vocacional

15/12/2021 $ 1,334,310.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Centro de Apoio Vocacional

17/12/2021 $ 385,780.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro de Formação Inicial – Kai Chi

15/12/2021 $ 1,685,130.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 478,370.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

29/12/2021 -$ 7,500.00    

Plano de atribuição de subsídios para a terapia 

da arte (Devolução do saldo)  

Centro de Reabilitação de Cegos

12/10/2021 -$ 1,400.00  

Subsídio para outras actividades eventuais 

(Devolução do saldo)  

15/12/2021 $ 441,270.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

29/12/2021 $ 10,100.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

31/12/2021 $ 50,000.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

    

Centro de Apoio a Surdos

15/12/2021 $ 1,703,610.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 508,350.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro de Dia «A Madrugada»

14/12/2021 $ 24,100.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

15/12/2021 $ 1,455,000.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 423,090.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 17,600.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     
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Centro de Dia «A Madrugada»

31/12/2021 $ 30,000.00      

Plano de financiamento para actividades de 

formação de talentos artísticos   

  

Centro de Educação para Crianças com 

Problemas de Audição

15/12/2021 $ 1,050,942.50  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 187,230.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro «O Amanhecer»

15/12/2021 $ 3,006,380.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 706,910.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

23/12/2021 $ 42,340.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

    

Centro Lustroso

15/12/2021 $ 974,100.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 235,210.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 13,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Autocarro Venha Conosco Chon Fai

15/12/2021 $ 766,020.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 207,870.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Casa de Petisco «Sam Meng Chi»

15/12/2021 $ 534,600.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 143,260.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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Casa de Petisco «Sam Meng Chi»

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de 

Macau Centro Pou Lei

15/12/2021 $ 3,558,330.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 805,550.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 19,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

31/12/2021 $ 30,000.00      

Plano de financiamento para actividades de 

formação de talentos artísticos   

 

Associação Médica-Cristã de Macau – Cen-

tro de Paz e Esperança

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

Cruz Vermelha de Macau – Serv iço de 

Transladação Médica

15/12/2021 $ 3,819,900.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 995,450.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

  

Centro Kai Hong

15/12/2021 $ 1,488,000.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 431,750.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Complexo de Serviços «Hong Lok»

30/11/2021 $ 20,220.00      

Subsídio para despesas de equipamentos   

15/12/2021 $ 1,362,660.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 348,470.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Centro Hong Ieng

15/12/2021 $ 3,197,280.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Centro Hong Ieng

17/12/2021 $ 905,470.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 19,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro I Lok

15/12/2021 $ 1,613,070.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 469,050.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 17,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

«Lar da Alegria» da Secção de Serviço So-

cial da Igreja Metodista de Macau

15/12/2021 $ 1,956,630.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 508,380.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

«Casa do Arco-Íris Esplendoroso» Associa-

ção dos Familiares Encarregados dos Defi-

cientes Mentais de Macau

15/12/2021 $ 914,940.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 235,210.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Associação dos Familiares Encarregados 

dos Deficientes Mentais de Macau «Casa 

Luz da Estrela»

15/12/2021 $ 1,331,760.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 335,810.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Lar-A Baía do Sol da Secção de Serviço 

Social da Igreja Metodista de Macau

15/12/2021 $ 5,314,953.73  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Lar-A Baía do Sol da Secção de Serviço 

Social da Igreja Metodista de Macau

17/12/2021 $ 1,433,200.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 45,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Centro Chong Wing

15/12/2021 $ 1,900,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 448,390.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Centro de Serviços de Reabilitação Ngai 

Chun

15/12/2021 $ 3,567,030.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 930,800.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 45,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Programa de Auxílio – «Residencial Apoio 

Feliz»

15/12/2021 $ 1,063,530.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 315,830.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Posto de Serviços para a Saúde Física e 

Mental – «Generosidade e Alegria»

15/12/2021 $ 1,012,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 294,490.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de 

Macau Centro Lóng Cheng

7/10/2021 $ 97,840.00

   

Plano piloto de apoio financeiro para utiliza-

ção de equipamentos de tecnologias de reabi-

litação em instalações de reabilitação com o 

serviço de alojamento e em centro diurnos de 

exploração de potencialidades  
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Associação de Reabilitação «Fu Hong» de 

Macau Centro Lóng Cheng

15/12/2021 $ 4,955,880.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 1,099,380.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 19,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de 

Macau Centro Pou Choi

15/12/2021 $ 1,173,490.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 309,830.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

31/12/2021 $ 30,000.00      

Plano de financiamento para actividades de 

formação de talentos artísticos   

  

Harmony Villa

15/12/2021 $ 5,197,750.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 1,137,360.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Centro de Desenvolvimento da Criança de 

Macau

15/12/2021 $ 1,165,830.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 239,860.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Plano Piloto de Apoio Financeiro na Aqui-

sição de equipamentos auxiliares para defi-

cientes

15/12/2021 $ 215,880.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

TEEN 

Centro de Serviços à Juventude Teen Ching

15/12/2021 $ 1,462,320.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 383,110.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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Centro do Bom Pastor

15/12/2021 $ 946,080.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 230,530.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Centro de Apoio a Famílias da União Geral 

das Associações dos Moradores de Macau

15/12/2021 $ 495,510.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 146,580.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Centro de Apoio Familiar da Associação 

Geral das Mulheres de Macau

23/11/2021 -$ 5,324.16  

Subsídio para actividades do mês da família 

feliz (Devolução do saldo)  

15/12/2021 $ 1,105,200.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 313,150.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Centro de Apoio à Família «Kin Wa»

15/12/2021 $ 1,372,200.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 343,130.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Centro de Apoio Familiar da Zona Norte 

da Associação das Senhoras Democráticas 

de Macau

15/12/2021 $ 495,510.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 146,580.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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Centro de Apoio Familiar da Zona Norte 

da Associação das Senhoras Democráticas 

de Macau

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Irmãs da Caridade do Bom Pastor - Centro 

de Apoio à Mulher

15/12/2021 $ 495,510.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 146,580.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Centro de Solidariedade Lai Yuen da Asso-

ciação das Mulheres de Macau

7/12/2021 $ 464,480.00      

Subsídio para despesas de funcionamento  

15/12/2021 $ 1,224,240.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 347,130.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

31/12/2021 $ 125,700.00      

Subsídio para despesas de obras    

  

Associação de Luta Contra os Maus Tratos 

às Crianças de Macau - Centro de Protecção 

das Crianças

15/12/2021 $ 720,750.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 213,210.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Centro de Promoção de Famílias Saudáveis 

da Rede de Serviços Juvenis Bosco

15/12/2021 $ 765,780.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 226,530.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     
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Centro de Educação e Apoio à Família na 

Ilha da Taipa da Secção do Serviço Social 

da Igreja Metodista de Macau

15/12/2021 $ 1,452,780.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 426,410.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

     

Família Afectuosa e Solidária – Centro de 

Aconselhamento sobre o Jogo e de Apoio à 

Família de Sheng Kung Hui

14/12/2021 $ 62,320.00      

Subsídio para despesas de obras    

15/12/2021 $ 1,535,670.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 466,390.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Posto de Apoio Familiar das Ilhas da Asso-

ciação Geral das Mulheres de Macau

15/12/2021 $ 1,111,050.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 313,150.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Centro de Serviços Integrados «Família 

Alegre» do Exército de Salvação

7/10/2021 $ 50,000.00    

Subsídio para actividade educativa e promo-

cional na comunidade   

25/10/2021 -$ 8,680.89  

Subsídio para actividades do mês da família 

feliz (Devolução do saldo)  

15/12/2021 $ 1,122,750.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 313,150.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     
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Complexo de Serviços para a Família e Co-

munidade do Fai Chi Kei da Federação das 

Associações dos Operários de Macau

10/11/2021 $ 89,000.00    

Subsídio para actividade educativa e promo-

cional na comunidade   

15/12/2021 $ 1,298,010.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 363,120.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

Centro de Serviços Integrados de Apoio à 

Família – Fonte de Alegria e de Energia

15/12/2021 $ 1,338,450.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 383,100.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

    

Centro de Apoio Múltiplo à Família «Ale-

gria em Harmonia» da Associação Geral 

das Mulheres de Macau

15/12/2021 $ 746,880.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 213,210.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

     

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau 

– Associação para a Reabilitação de Toxico-

dependentes

15/12/2021 $ 1,082,310.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 313,820.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

 

ARTM – Associação de Reabilitação de 

Toxicodependentes de Macau – Centro de 

Reabilitação

15/12/2021 $ 1,398,240.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 399,780.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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ARTM – Associação de Reabilitação de 

Toxicodependentes de Macau – Centro de 

Reabilitação

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

 

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau 

– Serviço Extensivo aos Jovens Consumido-

res de Drogas

15/12/2021 $ 2,372,790.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 665,600.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 30,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

 

Associação Reabilitação Toxicodependen-

tes de Macau – Serviço Extensivo ao Exte-

rior

15/12/2021 $ 1,309,170.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 365,800.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Be Cool Project

ARTM – Be Cool Project

15/12/2021 $ 556,890.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 163,230.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

 

Associação de Reabil itação de Toxico-

dependentes de Macau – Secção Feminina

15/12/2021 $ 780,660.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 223,200.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados

Associação dos Jovens Cristãos de Macau 

(Plano Sensibilizador sobre a Gestão Racio-

nal de Recursos Financeiros)

14/12/2021 $ 90,300.00      

Subsídio para actividade dos serviços da pre-

venção e tratamento dos distúrbios do vício do 

jogo

15/12/2021 $ 789,150.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021
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Associação dos Jovens Cristãos de Macau 

(Plano Sensibilizador sobre a Gestão Racio-

nal de Recursos Financeiros)

17/12/2021 $ 253,170.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados

24

 

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

S. K. H. Macau (Linha Aberta de 24 horas 

para o Aconselhamento da Problemática do 

Jogo e Aconselhamento Via Internet)

15/12/2021 $ 1,130,550.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021

17/12/2021 $ 346,450.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados

 

Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau – Projecto de Jovem Inteligente

15/12/2021 $ 244,530.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021

17/12/2021 $ 79,950.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Associação de Ajuda Mútua da Família de 

Noah (em abreviatura: AAMFN)

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Centro de Serviços Integrados de Macao 

Casa dos Trabalhadores dos Industria de 

Jogo

16/11/2021 $ 31,000.00      

Subsídio para despesas de funcionamento  

15/12/2021 $ 747,360.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 233,190.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

 TEEN  

Rede de Serviços Juvenis Bosco – Espaço 

Livre dos Jovens

7/10/2021 $ 207,000.00    

Plano de apoio financeiro para actividades da 

prevenção e do tratamento da toxicodependên-

cia   

15/12/2021 $ 435,450.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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 TEEN  

Rede de Serviços Juvenis Bosco – Espaço 

Livre dos Jovens

17/12/2021 $ 133,250.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Centro de Desenvolvimento para o Cresci-

mento dos Jovens de Noah

27/10/2021 $ 312,500.00    

Plano de apoio financeiro para actividades da 

prevenção e do tratamento da toxicodependên-

cia   

15/12/2021 $ 523,290.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 119,930.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

Ha Wan Baptist Church Social Service Centre

15/12/2021 $ 501,720.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 136,590.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Centro Comunitário da Taipa da União 

Geral das Associações dos Moradores de 

Macau

15/12/2021 $ 495,510.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 146,580.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Centro Comunitário Mong Há

15/12/2021 $ 1,215,540.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 343,130.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Centro Comunitário Iao Hon

15/12/2021 $ 908,610.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Centro Comunitário Iao Hon

17/12/2021 $ 256,520.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Associação para o Bem Comunitário da 

Areia Preta

15/12/2021 $ 32,640.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

C entro Comunitár io da I lha Verde da 

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

15/12/2021 $ 731,790.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 206,550.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Centro Comunitário do Bairro Tamagnini 

Barbosa

15/12/2021 $ 1,309,350.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 356,460.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Centro de Actividades Complexão da Fe-

deração das Associações dos Operários de 

Macau em Taipa

15/12/2021 $ 611,850.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 166,570.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Centro de Serviço Comunitário da Areia 

Preta da União Geral das Associações dos 

Moradores de Macau

15/12/2021 $ 495,510.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 146,580.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Centro Comunitário da Praia do Manduco

15/12/2021 $ 711,720.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Centro Comunitário da Praia do Manduco

17/12/2021 $ 136,590.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Centro de Serviços da Zona Norte da Fede-

ração das Associações dos Operários

15/12/2021 $ 1,356,240.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 363,120.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 20,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Centro Comunitário da Zona de Aterros do 

Porto Exterior

15/12/2021 $ 501,720.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 136,590.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Centro Lok Chon da União Geral da Asso-

ciação dos Moradores de Macau

15/12/2021 $ 728,610.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 203,220.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Irmãs de Nossa Senhora da Caridade do 

Bom Pastor

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

Associação de Luta Contra Os Maus Tratos 

às Crianças de Macau

16/11/2021 $ 98,000.00      

Subsídio para actividade promocional sobre a 

prevenção e combate à violência doméstica   

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

Rede de Serviços Juvenis Bosco

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

  

Igreja Metodista de Macau

15/12/2021 $ 274,680.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 47,970.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  
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Centro do Serviço de Fornecimento Tempo-

rário de Alimentos da Cáritas

10/11/2021 $ 2,800,000.00  

Subsídio para despesas de alimentos do serviço 

de fornecimento temporário de alimentos   

15/12/2021 $ 1,216,590.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 383,100.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

31/12/2021 $ 980,000.00  

Subsídio para despesas de alimentos do serviço 

de fornecimento temporário de alimentos   

   

Associação de Juventude Voluntária de 

Macau – O plano de serviço para trabalha-

dores da indústria dos jogos «Vida de Arco-

-Íris»

15/12/2021 $ 720,090.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 233,200.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Complexo de Apoio à Família e de Servi-

ço Comunitário de Seac Pai Van da União 

Geral das Associações dos Moradores de 

Macau

15/12/2021 $ 943,590.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 263,180.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Centro de Serviços Comunitários da Asso-

ciação Promotora do Desenvolvimento de 

Macau

15/12/2021 $ 428,310.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 116,600.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

Associação Geral dos Operários de Macau

27/10/2021 -$ 6,350.00    

Subsídio para actividade da relação familiar 

(Devolução do saldo) 

15/12/2021 $ 565,350.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 101,270.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  



5086    11   2022  3  16 

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral dos Operários de Macau

23/12/2021 $ 189,000.00      

Subsídio para actividade promocional sobre a 

prevenção e combate à violência doméstica   

  

Caritas de Macau

9/11/2021 $ 160.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

12/11/2021 -$ 298,000.00    

Subsídio para actividade do serviço de reabili-

tação (Devolução do saldo)     

16/11/2021 $ 132,700.00      

Subsídio para despesas de funcionamento  

2/12/2021 -$ 25,000.00      

Subsídio para actividade educativa e promo-

cional na comunidade (Devolução do saldo) 

15/12/2021 $ 709,260.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 149,240.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

Associação Geral das Mulheres de Macau

16/11/2021 $ 150,000.00      

Subsídio para actividade promocional sobre a 

prevenção e combate à violência doméstica   

15/12/2021 $ 709,260.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 149,240.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

 

Associação de Beneficência Au Hon Sam – 

Abstenção do fumo

15/12/2021 $ 467,310.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 143,250.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Associação de Beneficiência «Quatro Pago-

des» Coloane

15/12/2021 $ 15,720.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

16/11/2021 $ 15,000.00      

Subsídio para actividade promocional sobre a 

prevenção e combate à violência doméstica   

15/12/2021 $ 1,793,850.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   



N.º 11 — 16-3-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5087

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政
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União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

17/12/2021 $ 149,240.00 2021 12

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021

17/12/2021 $ 302,510.00 2021 12

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021

Associação dos Assistentes Socia is de 

Macau

15/12/2021 $ 130,770.00

Subsídio do 4.º trimestre de 2021

Associação de Apoio aos Deficientes de 

Macau

15/12/2021 $ 139,860.00

Subsídio do 4.º trimestre de 2021

Associação dos «Amigos da Caridade» de 

Macau

15/12/2021 $ 130,770.00

Subsídio do 4.º trimestre de 2021

Comité Paral ímpico de Macau–China – 

Ass. Recreativa e Desportiva dos Deficien-

tes de Macau–China.

15/12/2021 $ 220,740.00

Subsídio do 4.º trimestre de 2021

Associação de Apoio aos Deficientes Men-

tais de Macau

15/12/2021 $ 130,770.00

Subsídio do 4.º trimestre de 2021

31/12/2021 $ 88,050.00

Subsídio para outras actividades eventuais.

Associação Richmond Fellowship de Macau

22/10/2021  - $ 61,000.00

Subsídio para actividade educativa da saúde 

mental (Devolução do saldo)

15/12/2021 $ 274,680.00

Subsídio do 4.º trimestre de 2021

17/12/2021 $ 47,970.00 2021 12

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021

Special Olympics Macau

16/11/2021 $ 246,000.00

Subsídio para despesas de funcionamento

15/12/2021 $ 130,770.00

Subsídio do 4.º trimestre de 2021

31/12/2021 $ 40,000.00

Programa de apoio financeiro para as activi-

dades de educação comunitária das pessoas 

autistas

31/12/2021 $ 21,500.00

Subsídio para outras actividades eventuais
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Special Olympics Macau

31/12/2021 $ 1,563.60

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

31/12/2021 $ 1,534.00

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

31/12/2021 $ 1,677.50

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

31/12/2021 $ 1,360.00

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

31/12/2021 $ 1,634.60

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

31/12/2021 $ 1,655.80

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

31/12/2021 $ 2,611.80

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

Associação dos Familiares Encarregados 

dos Deficientes Mentais de Macau

15/12/2021 $ 274,680.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Associação dos Familiares Encarregados 

dos Deficientes Mentais de Macau

17/12/2021 $ 47,970.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

31/12/2021 $ 40,000.00      

Programa de apoio financeiro para as activi-

dades de educação comunitária das pessoas 

autistas  

31/12/2021 $ 3,060.00

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

31/12/2021 $ 6,080.00

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

    

Associação de Surdos de Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

Associação de Beneficência Tung Sin Tong

15/12/2021 $ 261,540.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

   

Fundo de Beneficência dos Leitores do Jor-

nal Ou Mun (Marcha de Caridade para Um 

Milhão)

7/12/2021 $ 9,850.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

    

Agência da Perseverança da Coragem

15/12/2021 $ 165,990.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

Associação dos Jovens Voluntár ios de 

Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

Macau Adult Deaf Especial Education 

Association

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

Associação de Reabilitação «Fu Hong» de 

Macau

15/12/2021 $ 274,680.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 47,970.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

    

Associação de Amizade de Insuficientes 

Renais de Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

Associação de Beneficência Sin Ming

15/12/2021 $ 261,540.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Obras das Mães

15/12/2021 $ 405,450.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 47,970.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

Santa Casa da Misericórdia de Macau

15/12/2021 $ 261,540.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

Associação para os Cuidados da Sida em 

Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

Associação para o Desenvolvimento Infan-

til de Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

31/12/2021 $ 1,412.00

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

Macao Populace Mental Health Promotion 

Association

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

31/12/2021 $ 11,800.00  

Subsídio para workshop 

31/12/2021 $ 12,250.00      

Subsídio para outras actividades eventuais     

Macau People with Visually Impaired Right 

Promotion Association

15/12/2021 $ 339,270.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

  

Macau Down Syndrome Association

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

31/12/2021 $ 95.40

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

31/12/2021 $ 5,272.40

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 
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Macau Down Syndrome Association

31/12/2021 $ 3,162.00

   

Plano de apoio financeiro para actividades de 

férias de Verão da rede de cuidados a crian-

ças com dificuldades de desenvolvimento da 

RAEM 

    

Melhores Amigos Associação de Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

  

Associação de Autismo de Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

Associação de Idosos, Deficientes intelec-

tuais e seus familiares

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

Mutual Support Association For The Visu-

ally Impaired And Their Families In Macau

31/12/2021 $ 30,000.00      

Plano de financiamento para actividades de 

formação de talentos artísticos   

   

Esperança de Vida

15/12/2021 $ 1,359,930.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 419,730.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 16,600.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos so-

ciais subsidiados     

  

Associação de Auxílio Mútuo de Pescado-

res de Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

Associação de Voluntários de S. Social de 

Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

    

Casa corcel

15/12/2021 $ 1,033,980.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 293,180.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 13,500.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

    

Cruz Vermelha de Macau

15/12/2021 $ 6,695,670.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   
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Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

  

Assoc Juventude Voluntária de Macau

15/12/2021 $ 130,770.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

Centro de Serviços de Tele-Assistência 

«Pang On Tung»

15/12/2021 $ 3,009,240.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 1,126,060.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 50,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

24      

Linha Aberta do Serviço de Apoio a Casas 

Urgentes Durante 24 Horas

15/12/2021 $ 1,402,260.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 433,060.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 16,500.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

     

Plano para obter uma vida familiar ensola-

rada - Serviço de apoio à Família

15/12/2021 $ 821,340.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 206,540.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

Centro de Apoio às Relações Conjugais 

e Famíliares do Movimento Católico de 

Apoio a Família Macau

15/12/2021 $ 881,970.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 263,180.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 15,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     
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«Centro de Apoio à Educação – Vida Triun-

fante» da Cáritas Macau

12/11/2021 -$ 5,004.76  

Plano de apoio financeiro para actividades 

comunitárias da prevenção do suicídio (Devo-

lução do saldo)

15/12/2021 $ 838,560.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 256,510.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 13,600.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

 

«Casa de Serviços de Acolhimento para os 

Estrangeiros» – Plano de Serviços de Apoio 

aos residentes de Macau sem nacionalidade 

chinesa

15/12/2021 $ 423,150.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 133,250.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

31/12/2021 $ 43,200.00      

Subsídio para despesas de obras    

Lar de Acolhimento Temporário

30/11/2021 $ 90,000.00  

Subsídio para actividade do serviço de reabili-

tação  

15/12/2021 $ 671,790.00  

Subsídio do 4.º trimestre de 2021   

17/12/2021 $ 189,900.00 2021 12    

Prestação dupla do subsídio às instituições de 

serviço social em Dezembro de 2021  

17/12/2021 $ 10,000.00    

Subsídio para auditoria dos equipamentos 

sociais subsidiados     

  

Campo dos Operários da Associação Geral 

dos Operários de Macau

23/11/2021 $ 13,000.00    

Subsídio para o espaço do Centro de Acolhi-

mento de Emergência e o pessoal de apoio 

Total

$ 469,228,508.52

Instituto de Acção Social, aos 2 de Março de 2022.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 126 480,00)

 

 $126,480.00
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Aviso

O Conselho de Administração, reunido a 9 de Março de 
2022, deliberou, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 17.º do 
Regulamento Administrativo n.º 40/2021 (Organização e fun-
cionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), nos 
n.os 2 e 3 do artigo 37.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, o seguinte:

1. É delegado no presidente do Conselho de Administração, 
Cheong Kin Hong, a competência para a prática dos seguintes 
actos:

1) Praticar os actos de administração necessários ou conve-
nientes à gestão do Fundo de Desenvolvimento da Cultura;

2) Celebrar protocolos de cooperação e de intercâmbio com 
entidades da Região Administrativa Especial de Macau ou do 
exterior;

3) Assegurar a gestão do pessoal e exercer o poder discipli-
nar;

4) Assinar os diplomas de provimento;

5) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

6) Assinar os contratos administrativos de provimento;

7) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 
provimento;

8) Conceder a rescisão de contratos administrativos de pro-
vimento;

9) Aprovar o mapa de férias;

10) Conceder licença especial, e decidir sobre pedidos de 
transferência de férias, por motivos pessoais ou por conveniên-
cia de serviço;

11) Autorizar o gozo de férias, e decidir sobre pedidos da 
respectiva alteração e antecipação, bem como a justificação das 
faltas dos trabalhadores;

12) Assinar os diplomas de contagem e liquidação de tempo 
de serviço prestado pelos trabalhadores;

13) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto;

14) Autorizar a apresentação de trabalhadores e seus fami-
liares às Juntas Médicas que funcionem no âmbito dos Serviços 
de Saúde;

15) Homologar as avaliações do desempenho;

16) 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 

文 化 發 展 基 金

通 告

40/2021

87/89/M



N.º 11 — 16-3-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5095

2/2011

8/2006

 

 

antiguidade e dos subsídios de residência e de família) ou nos 
contratos e a atribuição do prémio de tempo de contribuição 
previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos, estabelecido na Lei n.º 8/2006, aos respectivos 
trabalhadores, nos termos legais;

17) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo por três dias;

18) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, palestras e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau ou, quando realizados no exterior, nas condições 
referidas na alínea anterior;

19) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-
tratos com o Fundo de Desenvolvimento da Cultura ou com a 
Região Administrativa Especial de Macau;

20) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no Fundo de Desenvolvimento 
da Cultura, com exclusão dos excepcionados por lei;

21) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito das atribuições do Fundo de Desenvolvimento da Cultura;

22) Autorizar as despesas relativas à realização de obras e 
aquisição de bens e serviços, até ao montante de $ 200 000,00 
(duzentas mil patacas), sendo este valor reduzido a metade 
quando tenha sido dispensada a consulta ou a celebração de 
contrato escrito;

23) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea an-
terior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 
ao funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, 
como sejam os de arrendamento de instalações e aluguer de 
bens móveis, pagamento de electricidade e água, serviços de 
limpeza, serviços de segurança, despesas de condomínio ou 
outras da mesma natureza;

24) Autorizar a celebração de contratos para a realização de 
obras e para a aquisição de bens e serviços, bem como acordos 
para a concessão de apoio financeiro;

25) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 
nos procedimentos de aquisição de bens e serviços;

26) Aceitar e restituir os montantes depositados como cau-
ção, cancelar garantias bancárias e extinguir seguros-caução, 
bem como restituir quantias retidas como garantia ou a qual-
quer outro título apresentadas em processos de obras ou aqui-
sição de bens e serviços;

27) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$ 20 000,00 (vinte mil patacas);

28) Autorizar o processamento, liquidação e pagamento das 
despesas que hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento 
privativo do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, verifica-
dos os pressupostos de legalidade, cabimentação e autorização 
pela entidade competente;
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 $6,501.00

澳 門 理 工 大 學

通 告
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29) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

30) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos 
ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura que forem julgados 
incapazes para o serviço;

31) Autorizar a restituição de quantias indevidamente cobra-
das.

2. O delegado pode subdelegar nos membros do Conselho de 
Administração e no pessoal com funções de chefia as compe-
tências que forem julgadas adequadas ao bom funcionamento 
do Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

3. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

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

5. São ratificados os actos praticados pelo delegado, no âm-
bito da presente delegação de competências, desde 1 de Março 
de 2022.

6. Sem prejuízo dos dispostos acima mencionados, a presente 
deliberação produz efeitos desde a data da sua publicação.

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 9 de Março de 
2022.

O Presidente do Conselho de Administração: Cheong Kin 
Hong.

O membro do Conselho de Administração: Chan Ka Io.

O membro, substituto, do Conselho de Administração: Hoi 
Kam Un.

(Custo desta publicação $ 6 501,00)

UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE MACAU

Aviso

Deliberação do Conselho Administrativo

n.º 04D/CAD/2022

Ouvido o Conselho Académico, e de acordo com a alínea 
13) do n.º 1 do artigo 12.º, a alínea 17) do n.º 1 do artigo 24.º, 
e a alínea 17) do artigo 27.º do Regulamento Administrativo 
n.º 28/2019 (Estatutos da Universidade Politécnica de Macau), 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 8/2022, 
bem como a alínea 1) do n.º 1 da Deliberação do Conselho 
Geral n.º 02D/CG/2020, o Conselho Administrativo delibera:

1. A tabela de propinas dos cursos de mestrado e de doutora-
mento da Universidade Politécnica de Macau é a seguinte:

1) Dentro do período normal de estudo:
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學生類別

全額學費（澳門元）

碩士學位課程 博士學位課程

94,000.00 90,000.00

140,000.00 114,000.00

170,000.00 177,000.00

學生類別

碩士學位課程

（澳門元/

每學期）

博士學位課程

（澳門元/

每六個月）

8,460.00 8,100.00

14,000.00 12,540.00

17,000.00 19,470.00

學位

課程
學生類別 繳費期數

每期金額

（澳門元）

47,000.00

70,000.00

85,000.00

30,000.00

38,000.00

59,000.00

Tipos de alunos

Valor total das
propinas

MOP

Propinas de 
curso de
mestrado

Propinas de 
curso de

doutoramento

China Alunos da RAEM 94 000,00 90 000,00

Alunos da China Con-
tinental, da RAEHK 
e de Taiwan

140 000,00 114 000,00

Alunos de outros países 170 000,00 177 000,00

2) Em caso da graduação adiada:

Tipos de alunos

Propinas de 
curso

de mestrado
MOP 

(por cada 
semestre)

Propinas de 
curso de

doutoramento
MOP 

(por cada seis 
meses)

China Alunos da RAEM 8 460,00 8 100,00

Alunos da China Con-
tinental, da RAEHK 
e de Taiwan

14 000,00 12 540,00

Alunos de outros países 17 000,00 19 470,00

2. Os alunos devem pagar a totalidade das propinas do curso 
de mestrado/doutoramento que frequentam, em prestações e 
dentro do período normal de estudo, de acordo com as seguin-
tes normas:

Cursos
conferentes 

de grau 
académico

Tipos de alunos
Número 

das
prestações

Valor de 
cada

prestação
MOP

Mestrado China Alunos da 
RAEM

Duas 
prestações 

(corres-
pondentes 
a dois anos 

lectivos)

47 000,00

Alunos da 
China Con-
tinental, da 
RAEHK e 
de Taiwan 70 000,00

Alunos de outros 
países 85 000,00

Doutora-
mento

China Alunos da 
RAEM

Três 
prestações 

(corres-
pondentes 
a três anos)

30 000,00

Alunos da 
China Con-
tinental, da 
RAEHK e 
de Taiwan 38 000,00

Alunos de outros 
países 59 000,00
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$4,689.00

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 氹

6. 

7. 

3. Mesmo se concluírem o curso mais cedo do que o período 
normal de estudo, os alunos devem liquidar o valor restante 
das propinas, até que o montante global das propinas do curso 
fique pago na totalidade.

4. Aos alunos aprovados para a suspensão ou cessação dos 
estudos não são devolvidas as propinas da prestação corres-
pondente, no caso de estes já as terem pago.

5. No caso de os alunos não concluírem o curso dentro do pe-
ríodo normal de estudo e precisarem de adiar a sua graduação, 
devem pagar as taxas consequentes, de acordo com as normas 
das propinas aprovadas.

6. A presente deliberação entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, sendo aplicável aos alunos dos cursos de 
mestrado e de doutoramento da Universidade Politécnica de 
Macau, que comecem a frequentar esses cursos a partir do ano 
lectivo 2022/2023.

Universidade Politécnica de Macau, aos 7 de Março de 2022.

O Conselho Administrativo da Universidade Politécnica de 
Macau:

O Reitor, Im Sio Kei.

A Vice-Reitora, Lei Ngan Lin.

A Secretária-Geral, Lei Vai Fong.

O representante da DSF, Chang Tou Keong Michel. 

(Custo desta publicação $ 4 689,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncio

 Concurso público de empreitada de obra pública designada 

por «Empreitada de construção de diques no aterro para 

resíduos de materiais de construção»

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 diques.

5. Local de execução: no aterro para resíduos de materiais de 
construção da zona de aterro entre as ilhas da Taipa e de Colo-
ane.

6. Obra dividida por partes: não.

7. Admissibilidade de apresentação de anteprojecto: não.
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8. 

9.  430

1 1

320

8 9 10

10. 

11. 

12. 

40/99/M

13. 

9:00 12:45 14:30 17:00

$1,000.00

14. 

15. 

16. 90

74/99/M

8. Tipo de empreitada: por preço global.

9. Prazo de execução da obra: o prazo máximo global de 
execução é de 430 (quatrocentos e trinta) 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 das obras de 
coluna de agregados e de coluna de solo-cimento, com o prazo 
máximo de execução de 320 (trezentos e vinte) dias de traba-
lho, contado a partir da data de consignação.

(Indicado pelo concorrente; deve consultar os pontos 8, 9 e 
10 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 previs-
tos no Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, 
de 3 de Agosto.

13. Local e hora para consulta do processo do concurso e ob-
tenção de cópias: 

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar. 

Hora: todos os dias úteis, das 9,00 às 12,45 e das 14,30 às 
17,00 horas. 

Cópias do processo do concurso: versão digital, mediante o 
pagamento de $1 000,00 (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 12 de Abril de 2022, terça-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.
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17. $4,000,000.00

18. 5%

5%

19. 

 

74/99/M

20. 

50%

30%

20%

21. 

 

 $5,516.00

17. Caução provisória: $4 000 000,00 (quatro milhões de pa-
tacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia ban-
cária 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: 13 de Abril de 2022, quarta-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.

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 10 
de Março de 2022.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 5 516,00)
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