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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncios

Insolvência n.º CV3-22-0001-CFI 3.º Juízo Cível

Requerente: Lei Heong Man, desempregado, solteiro, maior, 
com a residência no domicílio profissional no escritório da admi-
nistradora da insolvência, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.os 411-417, Edf. Dynasty Plaza, 6.º andar A.  

Faz-se saber que, por sentença de 21 de Março de 2022, 
proferida nos presentes autos, foi declarada a insolvência do 
requerente Lei Heong Man, com a residência no domicílio pro-
fissional no escritório da administradora da insolvência, sita 
em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, 
Edf. Dynasty Plaza, 6.º andar A, tendo sido fixado em sessenta 
(60) dias o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, 
conforme o disposto no artigo 1089.º, n.º 1, do C.P.C.

Foi nomeada administradora judicial a Sr.ª Dr.ª Susana de 
Souza So, advogada, com domicílio em Macau, na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 411-417, Edf. Dynasty Plaza, 6.º 
andar A.

Tribunal Judicial de Base, aos 25 de Março de 2022.

O Juiz de Direito, Carlos Armando da Cunha Rodrigues de 
Carvalho.

A Escrivã Judicial Principal, Lei Veng Si.

(Custo desta publicação $ 1 030,00)

Proc. Falência n.º CV3-21-0002-CFI 3.º Juízo Cível

Requerente: Companhia de Investimento Soi Fung Lun 
Limitada, registado na Conservatória dos Registos Comercial 
e de Bens Móveis de Macau, sob o n.º 20489 SO, com sede em 
Macau, no Porto Exterior, Rua de Bruxelas, n.º 84, Praça Kin 
Heng Long, r/c. 

Requerido: Tung In (Macau) Internacional Limitada, regis-
tado na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis 
de Macau, sob o n.º 67139 SO, ausente em parte incerta, com 
última morada conhecida em Macau, no Beco da Carapinha, 
n.º 6-A, Edf. Lun On, r/c, letra A.

Faz-se saber que, por sentença de 29 de Março de 2022, 
proferida nos presentes autos, foi declarada a falência do re-
querido referido, sede em Macau, no Beco da Carapinha, 
n.º 6-A, Edf. Lun On, r/c, letra A, tendo sido fixado em 60 dias o 
prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme 
o disposto no artigo 1089.º, n.º 1, do C.P.C.

Foi nomeada administradora judicial a Sr.ª Dr.ª Susana de 
Souza So, advogada, com domicílio na Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpção, n.os 411-417, Edifício Dynasty Plaza, 6.º andar A, 
Macau.
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 $1,338.00

行 政 公 職 局

通 告

7/97/M 60/2000

Tribunal Judicial de Base, aos 29 de Março de 2022.

O Juiz de Direito, Carlos Armando Carvalho.

A Escrivã Judicial Especialista, Lam U.

(Custo desta publicação $ 1 338,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Aviso

Nos termos do n.º 7 do artigo 79.º do ETAPM, do artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 7/97/M, de 17 de Março, e da Ordem 
Executiva n.º 60/2000, publica-se o calendário dos feriados 
e dos dias de descanso compensatório dos trabalhadores da 
Administração Pública para o ano de 2023:

二零二三年度公眾假期及公共行政工作人員補假日的日期表

Calendário dos feriados e dos dias de descanso compensatório dos trabalhadores da Administração Pública para o ano de 2023

第60/2000號行政命令訂定的公眾假期

Feriados fixados pela Ordem Executiva n.º 60/2000

日期 Data 因由 Evento

1 de Janeiro Dom. Fraternidade Universal

22 de Janeiro Dom. 1.º dia do Novo Ano Lunar

23 de Janeiro 2.ª 2.º dia do Novo Ano Lunar

24 de Janeiro 3.ª 3.º dia do Novo Ano Lunar

5 de Abril 4.ª Cheng Ming (Dia de Finados)

7 de Abril 6.ª Morte de Cristo

8 de Abril Sáb. Véspera da Ressurreição de Cristo

1 de Maio 2.ª Dia do Trabalhador

26 de Maio 6.ª Dia do Buda

22 de Junho 5.ª Tung Ng (Barco Dragão)

30 de Setembro Sáb. Dia seguinte ao Chong Chao (Bolo Lunar)

1 de Outubro Dom. Implantação da República Popular da China

2 de Outubro 2.ª Dia seguinte à Implantação da República Popular da 

China 

23 de Outubro 2.ª Chong Yeong (Culto dos Antepassados)

2 de Novembro 5.ª Dia de Finados

8 de Dezembro 6.ª Imaculada Conceição

20 de Dezembro 4.ª Dia Comemorativo do Estabelecimento da Região 

Administrativa Especial de Macau

22 de Dezembro 6.ª Solstício de Inverno
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第60/2000號行政命令訂定的公眾假期

Feriados fixados pela Ordem Executiva n.º 60/2000

日期 Data 因由 Evento

24 de Dezembro Dom. Véspera de Natal

25 de Dezembro 2.ª Natal

按《澳門公共行政工作人員通則》第七十九條第四款規定所訂定的公共行政工作人員補假日

Dias de descanso compensatório aos trabalhadores da Administração Pública previstos no n.º 4 do artigo 79.º do ETAPM

日期 Data 因由 Evento

2 de Janeiro 2.ª Dia de descanso compensatório relativo à 

Fraternidade Universal

25 de Janeiro 4.ª Dia de descanso compensatório relativo ao 1.º dia do 

Novo Ano Lunar

10 de Abril 2.ª Dia de descanso compensatório relativo à Véspera 

da Ressurreição de Cristo

3 de Outubro 3.ª Dia de descanso compensatório relativo ao dia 

seguinte ao Chong Chao (Bolo Lunar)

4 de Outubro 4.ª Dia de descanso compensatório relativo ao dia da 

Implantação da República Popular da China

26 de Dezembro 3.ª Dia de descanso compensatório relativo à Véspera 

de Natal

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 28 de Março de 2022.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 3,581,00)

 

$ 3,581.00
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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Avisos

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/182942

[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 : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário confeccionado 

(pronto-a-vestir); casacos; fatos; calças; saias; sobretu-

dos (casacos); jaquetas (vestuário); roupa interior; fatos 

de banho; maillots de protectores para desportos náu-

ticos; roupas impermeáveis; calçado; bonés; malhas, 

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

mantilhas; lencinhos de bolso (acessórios, vestuário); 

lenços de cabeça; plastrões; cintos (vestuário); cintas 

(roupa interior).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185552

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

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos para reproduzir som e ima-

gens; óculos de sol graduado, peças e acessórios para 

os mesmos; óculos de desporto; equipamento de pro-

tecção e segurança; agendas electrónicas; altifalantes; 

aplicações de software informático descarregáveis; es-

tojos para instrumentos e aparelhos fotográficos; sacos 

adaptados para computadores portáteis; capacetes de 

protecção para desporto; dispositivos portáteis para 

armazenamento de dados (memórias USB flash drive); 

discos compactos; dvds e outros suportes de gravação 

digital; software informático e software aplicativo 

para telemóveis e dispositivos digitais pessoais para 

monitorização, carregamento e descarregamento de 

dados desportivos; auscultadores para música; estojos 

para computadores portáteis; software para jogos de 

computador; ratos para computador; apoios de pulso 

para teclados de computador; programas informáticos; 

smartphones; software de jogos para computadores e 

telemóveis; tablets; tapetes para rato de computador; 

estojos para telemóveis; ímanes.

[540]  Marca : 

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

vermelho (Pantone 202C).

[210]  N.º : N/185553

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

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Produtos de papel descartáveis; to-

alhas de mesa e guardanapos [em papel]; bases para 

copos, em papel; material impresso; fotografias; ar-

tigos de papelaria; estojos para artigos de papelaria; 
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borrachas; afia-lápis; canetas; lápis; agendas e diários; 

material de instrução ou de ensino (com excepção de 

aparelhos); bandeiras de papel; papel de embrulho; 

papel de embalagem; toalhas de papel; bandeirolas em 

papel; sacos de papel; álbuns; autocolantes; cartões de 

felicitações; blocos; envelopes; calendários; catálogos; 

capas para passaporte; molas para notas; tabuleiros 

para papel; selos de correio; imagens; livros; suportes 

para clipes de papel; porta-lápis; bolsas para passapor-

te; porta-canetas; blocos de notas; tira-linhas; revistas; 

marcadores de livros; suportes para documentos.

[540]  Marca : 

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

vermelho (Pantone 202C).

[210]  N.º : N/185555

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

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Artigos de vestuário, chapelaria, cal-

çado; cintos (vestuário); suspensórios; acessórios para 

vestuário, nomeadamente xailes, gravatas, colarinhos, 

punhos [vestuário]; roupa de praia; fatos de banho; 

roupa interior; roupões de banho; enxovais para bebé; 

luvas (vestuário); meias.

[540]  Marca : 

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

vermelho (Pantone 202C).

[210]  N.º : N/185556

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

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; artigos de ginástica 

e desporto não incluídos noutras classes; decorações 

para árvores de Natal; equipamento para parques de 

diversão e recreios; papagaios de papel; cartas de jo-

gar; figuras de acção de brincar; brinquedos para ani-

mais de estimação; jogos de mesa; jogos de tabuleiro; 

jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; luvas 

especialmente concebidas para o desporto; trotinetes 

(brinquedos); bolas para jogar; bolas para todos os 

tipos de desporto; caneleiras (artigos desportivos); 

peluches (brinquedos); suportes de velas para árvores 

de natal; puzzles; raquetes; redes para desporto; pran-

chas de skate; mesas de matraquilhos; futebol de mesa 

(brinquedos).

[540]  Marca : 

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

vermelho (Pantone 202C).

[210]  N.º : N/185558

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

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos para reproduzir som e ima-

gens; óculos de sol graduado, peças e acessórios para 

os mesmos; óculos de desporto; equipamento de pro-

tecção e segurança; agendas electrónicas; altifalantes; 

aplicações de software informático descarregáveis; es-

tojos para instrumentos e aparelhos fotográficos; sacos 

adaptados para computadores portáteis; capacetes de 

protecção para desporto; dispositivos portáteis para 

armazenamento de dados (memórias USB flash drive); 

discos compactos; dvds e outros suportes de gravação 

digital; software informático e software aplicativo 

para telemóveis e dispositivos digitais pessoais para 

monitorização, carregamento e descarregamento de 

dados desportivos; auscultadores para música; estojos 

para computadores portáteis; software para jogos de 

computador; ratos para computador; apoios de pulso 

para teclados de computador; programas informáticos; 

smartphones; software de jogos para computadores e 
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telemóveis; tablets; tapetes para rato de computador; 

estojos para telemóveis; ímanes.

[540]  Marca : 

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

vermelho (Pantone 202C).

[210]  N.º : N/185559

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

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Produtos de papel descartáveis; to-

alhas de mesa e guardanapos [em papel]; bases para 

copos, em papel; material impresso; fotografias; ar-

tigos de papelaria; estojos para artigos de papelaria; 

borrachas; afia-lápis; canetas; lápis; agendas e diários; 

material de instrução ou de ensino (com excepção de 

aparelhos); bandeiras de papel; papel de embrulho; 

papel de embalagem; toalhas de papel; bandeirolas em 

papel; sacos de papel; álbuns; autocolantes; cartões de 

felicitações; blocos; envelopes; calendários; catálogos; 

capas para passaporte; molas para notas; tabuleiros 

para papel; selos de correio; imagens; livros; suportes 

para clipes de papel; porta-lápis; bolsas para passapor-

te; porta-canetas; blocos de notas; tira-linhas; revistas; 

marcadores de livros; suportes para documentos.

[540]  Marca : 

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

vermelho (Pantone 202C).

[210]  N.º : N/185561

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

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Artigos de vestuário, chapelaria, cal-

çado; cintos (vestuário); suspensórios; acessórios para 

vestuário, nomeadamente xailes, gravatas, colarinhos, 

punhos [vestuário]; roupa de praia; fatos de banho; 

roupa interior; roupões de banho; enxovais para bebé; 

luvas (vestuário); meias.

[540]  Marca : 

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

vermelho (Pantone 202C)

[210]  N.º : N/185562

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

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; artigos de ginástica 

e desporto não incluídos noutras classes; decorações 

para árvores de Natal; equipamento para parques de 

diversão e recreios; papagaios de papel; cartas de jo-

gar; figuras de acção de brincar; brinquedos para ani-

mais de estimação; jogos de mesa; jogos de tabuleiro; 

jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; luvas 

especialmente concebidas para o desporto; trotinetes 

(brinquedos); bolas para jogar; bolas para todos os 

tipos de desporto; caneleiras (artigos desportivos); 

peluches (brinquedos); suportes de velas para árvores 

de natal; puzzles; raquetes; redes para desporto; pran-

chas de skate; mesas de matraquilhos; futebol de mesa 

(brinquedos).

[540]  Marca : 

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

vermelho (Pantone 202C).

[210]  N.º : N/188130

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

[730]  Requerente : Pettigo Comércio Internacional, 

Lda

  Endereço : Rua Das Hortas Nº1, Edifício Do 

Carmo 5º andar – Sala 500, 9050-024 Funchal, Madeira, 

Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 38

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189363

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : LUXOTTICA RETAIL UK 

LIMITED

  Endereço : 2nd floor, Verulam Point, Station Way, 

St Albans Hertfordshire Al1 5HE Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e por gros-

so de produtos de limpeza e polimento para uso com 

artigos de ótica, óculos e lentes de contacto, soluções 

para lentes de contacto e lavagem ocular, aparelhos e 

instrumentos científicos e ópticos e partes lentes de 

óculos, armações e estojos, óculos, lentes de contacto 

e estojos para lentes de contacto, óculos [ótica] e esto-

jos, correntes, cordões e armações dos mesmos, peças 

oculares e instrumentos que contêm peças oculares, 

máscaras para dormir, lanternas ópticas, vidros ópti-

cos, protectores de lentes ópticas, lentes, lupas [óptica], 

fibras ópticas, lunetas e estojos, correntes, cordões 

e fixações dos mesmo, aparelhos e instrumentos ci-

rúrgicos e médicos, óculos de protecção, dispositivos 

periféricos de computador vestíveis, nomeadamente 

smartphones, relógios inteligentes, smartbands, óculos 

inteligentes, pulseiras inteligentes, anéis inteligentes; 

serviços de marketing e de promoção de vendas; ser-

viços de importação e exportação; serviços de compra 

e venda; selecção e aquisição de produtos de limpeza 

e polimento para uso com artigos de ótica, óculos e 

lentes de contacto, soluções para lentes de contacto e 

lavagem ocular, aparelhos e instrumentos científicos 

e ópticos e partes lentes de óculos, armações e esto-

jos, óculos, lentes de contacto e estojos para lentes de 

contacto, óculos [ótica] e estojos, correntes, cordões e 

armações dos mesmos, peças oculares e instrumentos 

que contêm peças oculares, máscaras para dormir, 

lanternas ópticas, vidros ópticos, protectores de lentes 

ópticas, lentes, lupas [óptica], fibras ópticas, lunetas e 

estojos, correntes, cordões e fixações dos mesmo, apa-

relhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, óculos de 

protecção, dispositivos periféricos de computador ves-

tíveis, nomeadamente smartphones, relógios inteligen-

tes, smartbands, óculos inteligentes, pulseiras inteli-

gentes, anéis inteligentes, para terceiros; fornecimento 

de informações de negócios; todos os serviços acima 

referidos no que diz respeito a preparações de limpe-

za e polimento para utilização com artigos de óptica, 

óculos e lentes de contacto, soluções para lentes de 

contacto e lavagem ocular, aparelhos e instrumentos 

científicos e ópticos e partes, lentes de óculos, arma-

ções e estojos, óculos, lentes de contacto e estojos para 

lentes de contacto, óculos [ótica] e estojos, correntes, 

cordões e armações dos mesmos, peças oculares e ins-

trumentos que contêm peças oculares, máscaras para 

dormir, lanternas ópticas, vidros ópticos, protectores 

de lentes ópticas, lentes, lupas [óptica], fibras ópticas, 

lunetas e estojos, correntes, cordões e fixações dos 
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mesmos, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médi-

cos, óculos de protecção, dispositivos periféricos de 

computador vestíveis, nomeadamente smartphones, 

relógios inteligentes, smartbands, óculos inteligentes, 

pulseiras inteligentes, anéis inteligentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189467

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

[730]  Requerente : YVES SAINT LAURENT

  Endereço : 37-39 rue de Bellechasse 75007 Paris 

França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Venda a retalho e venda a retalho on-

line de artigos de ótica, acessórios para telefones e 

tablets, joalharia, instrumentos de relojoaria, sacos e 

pequenos artigos de marroquinaria nomeadamente 

sacos de mão, carteiras, porta-moedas, porta-cartões 

[marroquinaria], porta-notas, pastas [maletas], bolsas 

de couro, estojos para chaves [marroquinaria], eti-

quetas para bagagem, vestuário, calçado, chapelaria, 

meias e artigos de malha, vestuário conectado, vestu-

ário inteligente, calçado conectado, calçado inteligen-

te; publicidade; serviços de marketing; organização, 

realização e promoção de eventos especiais para fins 

comerciais e publicitários; publicidade e organização 

de desfiles de moda (para fins promocionais); serviços 

de modelos para fins publicitários ou de promoção de 

vendas; decoração de montras; serviços de relações 

públicas; difusão [distribuição] de amostras; promoção 

de vendas; difusão de anúncios publicitários, distri-

buição de material publicitário [folhetos, prospetos, 

impressos, amostras]; gestão de negócios comerciais; 

administração de empresas; informações comerciais; 

serviços de trabalhos administrativos; estudos de mer-

cado; pesquisas de mercado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189528

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Fameco Group, LLC

  Endereço : 6920 S. Cimarron Rd., Suite 100 Las 

Vegas, Nevada 89113, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Champôs; condicionadores de cabelo; 

substâncias colorantes para os cabelos; produtos de 

toilette; preparações para a ondulação dos cabelos; 

lacas para os cabelos; cosméticos; sabonetes; sais para 

banho para uso não médico; loções capilares; óleos es-

senciais; perfumes; dentífricos; champôs para animais 

de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189529

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Fameco Group, LLC

  Endereço : 6920 S. Cimarron Rd., Suite 100 Las 

Vegas, Nevada 89113, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Champôs; condicionadores de cabelo; 

substâncias colorantes para os cabelos; produtos de 

toilette; preparações para a ondulação dos cabelos; 

lacas para os cabelos; cosméticos; sabonetes; sais para 

banho para uso não médico; loções capilares; óleos es-

senciais; perfumes; dentífricos; champôs para animais 

de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189661

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

[730]  Requerente : 

 BEAD&NELL LIMITED

  E nd ere ç o : 

NE61 6DU
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 North Barn Moor Farm Station Road Stannington 

NE61 6DU, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189662

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

[730]  Requerente : 

 BEAD&NELL LIMITED

  E nd ere ç o : 

NE61 6DU

 North Barn Moor Farm Station Road Stannington 

NE61 6DU, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190010

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Sacos do bebé (ninhos para camas de 

bebé), colchas para camas, cobertores para crianças, 

cobertores para crianças e para bebés, cobertores de 

agasalho para recém-nascidos, mantas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/14  Estados Unidos 

da América N.º 90/710,953

[210]  N.º : N/190062

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

[730]  Requerente : Catellani, Enzo

  Endereço : Via Papa Giovanni XXIII, 55 I-24020 

Villa di Serio (Bergamo) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190063

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

[730]  Requerente : Catellani, Enzo

  Endereço : Via Papa Giovanni XXIII, 55 I-24020 

Villa di Serio (Bergamo) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190165

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 7 14 1406B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190312

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

[730]  Requerente : The Board of Trustees of The 

Tate Gallery

  Endereço : Millbank, London, SW1P 4RG, Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Reino Unido

N.º UK00003648634

[210]  N.º : N/190426

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : Ricegrowers Limited

  Endereço : Yanco Avenue, Leeton, NSW 2705 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Arroz e produtos derivados do arroz.

[540]  Marca : 

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

dourada e branca, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/190427

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : Ricegrowers Limited

  Endereço : Yanco Avenue, Leeton, NSW 2705 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Arroz e produtos derivados do arroz.

[540]  Marca : 

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

da, amarela, vermelha e branca, tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/190462

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

[730]  Requerente : Marushin Co.,Ltd.

  Endereço : 1-1-5 , Obata-minami, Moriyama, Na-

goya, Aichi, 463-0048, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes; tapetes de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190463

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

[730]  Requerente : Marushin Co.,Ltd.

  Endereço : 1-1-5 , Obata-minami, Moriyama, Na-

goya, Aichi, 463-0048, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Demonstração de produtos; publicida-

de; marketing; decoração de montras; administração 

comercial de licenças de produtos e de serviços de ter-

ceiros; fornecimento de informações comerciais atra-

vés do sítio web; informação sobre negócios; agências 

de importação e exportação; promoção de vendas para 

terceiros; serviços de fornecimento a terceiros [compra 

de produtos e de serviços para outras empresas]; for-

necimento de um mercado online para compradores e 

vendedores de bens e serviços.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190528

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

[730]  Requerente : YVES SAINT LAURENT

  Endereço : 37-39 rue de Bellechasse 75007 Paris 

França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Venda a retalho e venda a retalho on-

line de artigos de ótica, acessórios para telefones e 

tablets, joalharia e bijuteria, instrumentos horológicos, 

sacos e pequenos artigos em couro (marroquinaria) 

nomeadamente malas de senhora, carteiras de bolso, 

bolsas, porta-cartões [marroquinaria], porta-notas, 

pastas [maletas], bolsas de couro, estojos para chaves 

[marroquinaria], etiquetas para bagagem, vestuário, 

calçado, chapelaria, artigos de malha, nomeadamente 

meias de malha, vestuário conectado, vestuário inteli-

gente, calçado conectado, calçado inteligente; publici-

dade; marketing; organização, realização e promoção 

de eventos especiais para fins comerciais e publicitá-

rios; publicidade e organização de desfiles de moda 

(para fins promocionais); serviços de modelos para fins 

publicitários ou de promoção de vendas; decoração de 

montras; serviços de relações públicas; difusão [distri-

buição] de amostras; promoção de vendas; difusão de 

anúncios publicitários, distribuição de material publi-

citário [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; ges-

tão de negócios comerciais; administração de negócios 

comerciais; informações comerciais; serviços de tra-

balhos administrativos; estudos de mercado; pesquisas 

de mercado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190618

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

[730]  Requerente : The Board of Trustees of The 

Tate Gallery

  Endereço : Millbank, London, SW1P 4RG, Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190622

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6-3-11

Base One 404

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190837

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : YVES SAINT LAURENT

  Endereço : 37-39 rue de Bellechasse 75007 Paris 

França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Venda a retalho e venda a retalho on-

line de artigos de ótica, acessórios para telefones e 

tablets, joalharia e bijuteria, instrumentos horológicos, 

sacos e pequenos artigos em couro (marroquinaria) 

nomeadamente malas de senhora, carteiras de bolso, 

bolsas, porta-cartões [marroquinaria], porta-notas, 

pastas [maletas], bolsas de couro, estojos para chaves 

[marroquinaria], etiquetas para bagagem, vestuário, 

calçado, chapelaria, artigos de malha, nomeadamente 

meias de malha, vestuário conectado, vestuário inteli-

gente, calçado conectado, calçado inteligente; publici-

dade; marketing; organização, realização e promoção 

de eventos especiais para fins comerciais e publicitá-

rios; publicidade e organização de desfiles de moda 

(para fins promocionais); serviços de modelos para fins 

publicitários ou de promoção de vendas; decoração de 

montras; serviços de relações públicas; difusão [distri-

buição] de amostras; promoção de vendas; difusão de 
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anúncios publicitários, distribuição de material publi-

citário [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; ges-

tão de negócios comerciais; administração de negócios 

comerciais; informações comerciais; serviços de tra-

balhos administrativos; estudos de mercado; pesquisas 

de mercado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190966

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191031

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : LA NORMANDISE

  Endereço : Rue de l’Allière, 14500 VIRE, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

bebidas para animais de estimação; farinhas para ani-

mais; alimentos para animais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[300]  Pr ior idade : 2021/11/29  França

N.º 4821175

[210]  N.º : N/191120

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

[730]  Requerente : Linaco Specialty Industries Sdn. 

Bhd.

  Endereço : No. 17, Lorong Keluli 1C, Taman Pe-

rindustrian Bukit Raja Selatan, Seksyen 7, 40000 Shah 

Alam, Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191167

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

[730]  Requerente : Gemological Institute of Ameri-

ca, Inc.

  Endereço : 5345 Armada Drive, Carlsbad, Cali-

fornia 92008 (USA)

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos para visualização e 

análise de gemas; instrumentos para visualização e 

análise de inscrições a laser e características de gemas, 
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para fins de semelhanças entre as mesmas; instrumen-

tos de visualização especialmente adaptados para uso 

com telefones inteligentes, tablets ou computadores 

para capturar uma imagem de uma gema para fins 

de análise e verificação da gema ou da inscrição ou 

características da gema; software descarregável para 

aceder e pesquisar bases de dados de classificação de 

pedras preciosas em linha usando captura de imagens; 

software descarregável de reconhecimento de caracte-

res; software descarregável de reconhecimento de ima-

gem; software descarregável para utilização de uma 

câmara que permita identificar imagens para forne-

cimento de informações sobre as imagens, nomeada-

mente, identificação de inscrições de pedras preciosas 

ou características contidas na imagem e pesquisa em 

bases de dados e relatórios de classificação de pedras 

preciosas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/01  Estados Unidos 

da América N.º 97/151,334

[210]  N.º : N/191288

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

[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 : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés; mantas 

de cama; cobertores para crianças; mantas; tecidos de 

malha de fibra de poliéster.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/766,183

[210]  N.º : N/191289

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

[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 : Vestuário de usar por casa; vestuário 

para homem, mulher, crianças e bebés, nomeadamen-

te, pulôveres e calças; chinelos; cobertores vestíveis 

sob a forma de cobertores com mangas; xailes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/766,183

[210]  N.º : N/191290

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

[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 : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés; mantas 

de cama; cobertores para crianças; mantas; tecidos de 

malha de fibra de poliéster.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/766,207

[210]  N.º : N/191291

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

[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 : Vestuário de usar por casa; vestuário 

para homem, mulher, crianças e bebés, nomeadamen-

te, pulôveres e calças; chinelos; cobertores vestíveis 

sob a forma de cobertores com mangas; xailes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/766,207
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[210]  N.º : N/191374

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

[730]  Requerente : MasterCard International Incor-

porated

  Endereço : 2000 Purchase Street, Purchase New 

York, N.Y. 10577, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Consultoria financeira; informação 

financeira; patrocínio financeiro; serviços financeiros, 

nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões 

de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de 

cartões de lançamento em conta corrente, serviços de 

cartões de parcelamento, serviços de cartões pré-pa-

gos oferecidos através de cartões com valor armazena-

do, transações eletrónicas de crédito e débito, serviços 

de pagamento e apresentação de faturas, desembolso 

de dinheiro, verificação de cheques, levantamento de 

cheques, acesso a depósitos e serviços de caixas auto-

máticas, serviços de autorização e liquidação de tran-

sações, reconciliação de transações, gestão de dinhei-

ro, liquidação de fundos consolidados, processamento 

consolidado de litígios, serviços de movimentação de 

fundos no domínio dos cartões de pagamento, serviços 

de processamento de pagamentos eletrónicos, serviços 

de autenticação e verificação de transações de paga-

mento; serviços de transferência eletrónica de fundos 

e de câmbio de moeda; serviços de processamento de 

pagamentos em moeda criptográfica; serviços de câm-

bio de moeda criptográfica com tecnologia blockchain; 

fornecimento de informação financeira no domínio da 

moeda criptográfica; serviços de avaliação financeira e 

de gestão de riscos para outros no domínio do crédito 

ao consumo; divulgação de informação financeira atra-

vés de uma rede informática global; análise e consulta 

financeira; serviços de processamento de transações fi-

nanceiras por titulares de cartões através de caixas au-

tomáticas; manutenção de registos financeiros; serviços 

de carteira eletrónica de valores armazenados; banca 

eletrónica através de uma rede informática global; 

operações de compensação [câmbio]; serviços imobili-

ários; avaliações imobiliárias; gestão de investimentos 

imobiliários; serviços de investimentos imobiliários; 

serviços de seguros imobiliários; financiamento imobi-

liário; corretagem imobiliária; avaliações imobiliárias; 

serviços de agência imobiliária; avaliação imobiliária; 

administração imobiliária; administração de assuntos 

financeiros relacionados com imóveis; concessão de 

empréstimos imobiliários; serviços de financiamento 

relacionados com a promoção imobiliária; serviços 

de corretagem financeira imobiliária; investimento de 

capital em bens imobiliários; serviços de investimento 

imobiliário comercial; serviços financeiros relativos 

à aquisição de bens imobiliários; serviços financeiros 

relativos à venda de bens imobiliários; locação de bens 

imobiliários; serviços de gestão imobiliária relativos 

a transações imobiliárias; avaliação de bens imobili-

ários; gestão de carteiras imobiliárias; financiamento 

hipotecário e titularização de ativos; serviços de con-

sultoria sobre soluções de pagamento, bancos, cartões 

de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; 

serviços de informação, assessoria e consultoria relati-

vos a todos os serviços acima referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul; azul claro.

[210]  N.º : N/191786

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : CELLTRION, INC.

  Endereço : 23 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/17  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0125135

[210]  N.º : N/191787

[220]  Data de pedido : 2021/12/16

[730]  Requerente : CELLTRION, INC.

  Endereço : 23 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/17  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0125133

[210]  N.º : N/191920

[220]  Data de pedido : 2021/12/22

[730]  Requerente : CELLTRION, INC.

  Endereço : 23 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/08  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0186679

[210]  N.º : N/191992

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações, produtos e substâncias 

farmacêuticas para o tratamento e gestão de sintomas 

e / ou diagnósticos médicos relacionados com a saúde 

feminina.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191993

[220]  Data de pedido : 2021/12/23

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações, produtos e substâncias 

farmacêuticas para o tratamento e gestão de sintomas 

e / ou diagnósticos médicos relacionados com a saúde 

feminina.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192216

[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 : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas accionadas eletricamente; motores e enge-

nhos, excepto para veículos terrestres; componentes de 

acoplamento e transmissão de máquinas (excepto para 

veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem ser 

accionados manualmente; incubadoras para ovos; má-

quinas automáticas de vendas; máquinas para barcos; 

máquinas eléctricas para barcos; motores para barcos; 

geradores eléctricos que possam também ser usados 

como motores eléctricos para veículos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/02  Jamaica

N.º 83697

[210]  N.º : N/192217

[220]  Data de pedido : 2021/12/28

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9



7516    14   2022  4  6 

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média descarregáveis, 

software, suportes de armazenamento e de gravação 

digitais ou analógicos virgens; mecanismos para apare-

lhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas 

de calcular; computadores e periféricos informáticos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões 

de ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mer-

gulho e natação, luvas para mergulho, aparelhos de 

respiração para a natação subaquática; dispositivos de 

extinção de fogo; aparelhos de navegação para barcos; 

interfaces para computadores; programas de compu-

tador para design de interface de utilizador; aparelhos 

de bateria eléctrica ligados sem fios com software e 

firmware incorporados e actualizáveis remotamente 

para armazenamento e descarga de electricidade ar-

mazenada; aparelhos de bateria eléctrica ligados sem 

fios com software e firmware incorporados e actualizá-

veis remotamente para armazenamento e descarga de 

electricidade armazenada fornecidos por ou para uma 

rede eléctrica ou outra fonte de produção de energia 

elétrica, para estabilizar e satisfazer as exigências de 

eletricidade e objetivos de utilização; software infor-

mático para monitorização, optimização e regulação 

do armazenamento e descarga de energia eléctrica ar-

mazenada de e para tais aparelhos de bateria eléctrica 

ligados sem fios; baterias para fornecer energia eléc-

trica aos motores para veículos eléctricos; conectores 

elétricos montados na parede para carregar veículos 

eléctricos; conectores eléctricos plug-in móveis para 

carregar veículos eléctricos; software informático 

descarregável na natureza de uma aplicação móvel 

para monitorização da carga eléctrica e do estado dos 

veículos e do controlo remoto dos veículos; software 

infromático descarregável na natureza do software do 

sistema operativo do veículo; aparelhos de navegação 

para veículos [computadores a bordo]; localizador de 

veículos e dispositivo de recuperação programado para 

utilizar o sistema global de posicionamento (GPS) e as 

telecomunicações celulares; rádios para veículos; alar-

mes de roubo; carregadores de baterias para utilização 

com baterias do veículo; transceptores sem fios com 

tecnologia de recolha e exibição para o estado e ras-

treamento de todos os tipos de veículos em ambientes 

locais; baterias elétricas para veículos; equipamento de 

segurança do veículo, nomeadamente, monitores elec-

trónicos de exibição de perda de pressão nos pneus; 

carregadores de baterias de telemóveis para utilização 

em veículos; peças do motor do veículo, nomeadamen-

te, termostatos; equipamentos de áudio para veículos, 

nomeadamente, aparelhagens de som, altifalantes, 

amplificadores, equalizadores, filtros eletrónicos de 

áudio e caixas de altifalantes; altifalantes sem fios; 

altifalantes áudio; aparelhagens de som; software in-

formático descarregável para controlar dispositivos de 

áudio; portas de carregamento USB para utilização 

em veículos; controladores sem fios para monitorizar e 

controlar remotamente a função e o estado de outros 

dispositivos ou sistemas eléctricos, dispositivos eléctri-

cos e mecânicos, nomeadamente, sistemas se bateria, 

segurança, iluminação, rastreio e sistemas de segu-

rança; sistema de localização, rastreio e de segurança 

do veículo constituído por antenas e transmissores de 

rádio a colocar num veículo; equipamentos de áudio 

para veículos, nomeadamente altifalantes para siste-

mas de áudio automóvel; instrumentos de navegação 

para veículos [computadores a bordo]; baterias para 

veículos; aparelhos eléctricos, nomeadamente, postos 

de carregamento para carregamento de veículos eléc-

tricos; analisadores informatizados do motor do veí-

culo; extensões para corrente elétrica para utilização 

com veículos; adaptadores de potência para utilização 

com veículos; cabos elétricos para utilização com veí-

culos; adaptadores elétricos; coberturas de adaptador 

elétrico adaptados a condições meteorológicas extre-

mas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/02  Jamaica

N.º 83697

[210]  N.º : N/192218

[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 : 12
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[511]  Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

por terra, ar e água; barcos; peças estruturais para 

barcos; reboques de barco; cascos de navios; veios de 

hélices para barcos; lemes para barcos; cunhos para 

barcos; coberturas ajustáveis para barcos e veículos 

marinhos; caixas de armazenamento especialmente 

adaptadas para barcos; portalós para barcos; cunhos 

de cames para barcos; defensas para embarcações; 

ganchos de pára-lamas para barcos; turcos de em-

barcações; escoras para barcos; croques para barcos; 

barcos tipo caiaque; hélices para barcos; cana do leme 

para barcos; proteções contra o desgaste para barcos; 

para-choques para barcos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/02  Jamaica

N.º 83697

[210]  N.º : N/192405

[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 : 12

[511]  Produtos : Automóveis; automóveis sem condutor 

[veículos autónomos]; carros autónomos; avisadores de 

marcha atrás para veículos; carrocerias de automóveis; 

peças e acessórios estruturais para automóveis; tra-

vões de emergência autónomos para veículos; sistemas 

de controlo de tração para automóveis; ABS (sistema 

de travagem antibloqueio) para veículos; aparelhos de 

assistência ao estacionamento para automóveis; apa-

relhos de deteção de ângulo morto para automóveis; 

aparelhos de aviso de colisão frontal para automóveis; 

aparelhos de aviso de colisão traseira para automó-

veis; aparelhos de aviso de manutenção na faixa para 

automóveis; aparelhos de aviso de saída da faixa para 

automóveis; aparelhos de controlo de velocidade para 

automóveis; aparelhos de aviso de limite de velocidade 

para automóveis; aparelhos de assistência ao estacio-

namento para automóveis; aparelhos eletrónicos de 

controlo de travagem para automóveis, nomeadamen-

te, travões para veículos controlados por sensores de 

travagem e computadores de bordo; peças e acessórios 

estruturais para automóveis com tecnologia de direção 

e estacionamento próprios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/13  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0144176

[210]  N.º : N/192461

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : PF FORNECEDORES, SOCIE-

DADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereç o : Rua do Dr. L ou renç o Perei ra 

Marques, Ponte Cais n.º 5 B2, 3.º andar, Compartimento 

B, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves, caça e mariscos, 

frescos ou congelados; extractos de carne; alimentos à 

base de carne processada; frutos e legumes em conser-

va, secos e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, azul-claro, azul es-

curo (tal como representado na figura).

[210]  N.º : N/192462

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : PF FORNECEDORES, SOCIE-

DADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereç o : Rua do Dr. L ou renç o Perei ra 

Marques, Ponte Cais n.º 5 B2, 3.º andar, Compartimen-

to B, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de gestão comercial; serviços 

de venda a retalho de supermercado; serviços de com-

pra e venda a grosso a terceiros de produtos alimenta-

res diversos; serviços de importação e exportação; ser-

viços de marketing e promoção na internet; serviços de 
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compra e venda por meios electrónicos; serviços pes-

quisa de mercado e serviços de avaliação de mercado; 

serviços de consultoria e gestão de negócios relaciona-

dos com os serviços acima mencionados. Os serviços 

mencionados acima poderão ser fornecidos por meios 

postais, de vendas directas, telefone, internet e quais-

quer outros meios ou serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, azul-claro, azul es-

curo (tal como representado na figura).

[210]  N.º : N/192463

[220]  Data de pedido : 2022/01/05

[730]  Requerente : PF FORNECEDORES, SOCIE-

DADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : Rua do Dr. Lourenço Pereira Mar-

ques, Ponte Cais n.º 5 B2, 3.º andar, Compartimento B, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços relacionados com a recolha, 

armazenamento, depósito, agrupamento, manusea-

mento, expedição e transporte de mercadorias, produ-

tos alimentares, produtos de uso e consumo comuns, 

fretes ou outras cargas por via aérea, marítima ou ter-

restre. Serviços de arrendamento de salas refrigeradas 

para armazenagem de alimentos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, azul-claro, azul es-

curo (tal como representado na figura).

[210]  N.º : N/192528

[220]  Data de pedido : 2022/01/07

[730]  Requerente : 

 CHAN SOK IN

  Endereço : 27-D 栢 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192712

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Wong Chor Hon Thomas

  Endereço : 氹 20 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192713

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Wong Chor Hon Thomas

  Endereço : 氹 20 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

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

[210]  N.º : N/192714

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Wong Chor Hon Thomas

  Endereço : 氹 20 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192715

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : 

 Wong Chor Hon Thomas

  Endereço : 氹 20 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192723

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Pop Trademarking Company B.V.

  Endereço : Papaverweg 38, 1032 KJ Amsterdam, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192724

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Pop Trademarking Company B.V.

  Endereço : Papaverweg 38, 1032 KJ Amsterdam, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192725

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Pop Trademarking Company B.V.

  Endereço : Papaverweg 38, 1032 KJ Amsterdam, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192726

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Pop Trademarking Company B.V.

  Endereço : Papaverweg 38, 1032 KJ Amsterdam, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192727

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Pop Trademarking Company B.V.

  Endereço : Papaverweg 38, 1032 KJ Amsterdam, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192728

[220]  Data de pedido : 2022/01/13

[730]  Requerente : Pop Trademarking Company B.V.

  Endereço : Papaverweg 38, 1032 KJ Amsterdam, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192774

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 鈎

鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192784

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Biyao Hongyuan (Beijing) Tech-

nology Co., Ltd.

  Endereço : 509, 5th Floor, Building 1, No.8 Xin-

jiekouwai Street, Xicheng District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos de processamento de da-

dos; programas de computador, gravados; programas 

operativos de computador, gravados; software [progra-

mas de computador gravados]; aplicações de software 

informático descarregáveis; etiquetas electrónicas para 

produtos; publicações electrónicas descarregáveis; 

plataformas de software informático, gravado ou des-

carregável; software de jogos de computador gravados; 

computadores; discos ópticos; indicadores de quanti-

dade; aparelhos de para verificação de correio; caixas 

registadoras; dispensadores de bilhetes; aparelhos para 

a fototelegrafia; painéis de informação electrónicos; 

aparelhos de intercomunicação; aparelhos telefónicos; 

dispositivos para sistemas electrónicos de posiciona-

mento global [GPS]; telefones celulares; aparelhos 

para a transmissão de som; câmaras fotográficas; chips 

[circuitos integrados]; telas fluorescentes; aparelhos de 

controlo remoto; óculos [óptica]; carregadores de bate-

rias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192785

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Biyao Hongyuan (Beijing) Tech-

nology Co., Ltd.
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  Endereço : 509, 5th Floor, Building 1, No.8 Xin-

jiekouwai Street, Xicheng District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Aluguer de máquinas de venda auto-

mática; publicidade; publicidade online numa rede 

informática; organização de exposições com f ins 

comerciais ou de publicidade; estudos de mercado; 

investigações em negócios comerciais; fornecimento 

de informações comerciais; avaliações em negócios 

comerciais; pesquisas comerciais; organização de fei-

ras de comércio; promoção de vendas [para terceiros]; 

marketing; disponibilização de um espaço de mercado 

online para compradores e vendedores de produtos e 

serviços; venda em hasta pública [leilão]; serviços de 

agências de importação-exportação; consultadoria em 

gestão de pessoal; serviços de agências de emprego; 

processamento administrativo de ordens de compra; 

compilação de informação numa base de dados in-

formática; sistematização de informação numa base 

de dados informática; actualização e manutenção de 

dados em bases de dados informáticas; pesquisas de 

dados em ficheiros informáticos para terceiros; elabo-

ração de extractos de contas; contabilidade; angaria-

ção de patrocínios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192786

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Biyao Hongyuan (Beijing) Tech-

nology Co., Ltd.

  Endereço : 509, 5th Floor, Building 1, No.8 Xin-

jiekouwai Street, Xicheng District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação tecnológica; pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

controlo de qualidade; investigação em cosmética; en-

saios têxteis; design de embalagens; design de moda; 

design de software; conversão de dados ou documentos 

de suporte físico para formato electrónico; conversão 

de programas e dados informáticos, excepto conversão 

física; serviços de computação quântica; computação 

em nuvem; serviços de motores de busca para a inter-

net; software como serviço [SaaS]; plataformas como 

um serviço [PaaS]; backup externo de dados; arma-

zenamento electrónico de dados; criação e concepção 

de índices baseados em websites com informações 

para terceiros [serviços de tecnologia de informação]; 

desenvolvimento de plataformas para computadores; 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando tec-

nologia de transacções de comércio electrónico; design 

de artes gráficas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192787

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Zhuhai Biyao Industrial Techno-

logy Co., Ltd.

  Endereço : Building 8, No.1, Hagongda Road, 

Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos de processamento de da-

dos; programas de computador, gravados; programas 

operativos de computador, gravados; software [progra-

mas de computador gravados]; aplicações de software 

informático descarregáveis; etiquetas electrónicas para 

produtos; publicações electrónicas descarregáveis; 

plataformas de software informático, gravado ou des-

carregável; software de jogos de computador gravados; 

computadores; discos ópticos; indicadores de quanti-

dade; aparelhos de para verificação de correio; caixas 

registadoras; dispensadores de bilhetes; aparelhos para 

a fototelegrafia; painéis de informação electrónicos; 

aparelhos de intercomunicação; aparelhos telefónicos; 

dispositivos para sistemas electrónicos de posiciona-

mento global [GPS]; telefones celulares; aparelhos 

para a transmissão de som; câmaras fotográficas; chips 

[circuitos integrados]; telas fluorescentes; aparelhos de 

controlo remoto; óculos [óptica]; carregadores de bate-

rias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192788

[220]  Data de pedido : 2022/01/14



7522    14   2022  4  6 

[730]  Requerente : Zhuhai Biyao Industrial Techno-

logy Co., Ltd.

  Endereço : Building 8, No.1, Hagongda Road, 

Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Aluguer de máquinas de venda auto-

mática; publicidade; publicidade online numa rede 

informática; organização de exposições com f ins 

comerciais ou de publicidade; estudos de mercado; 

investigações em negócios comerciais; fornecimento 

de informações comerciais; avaliações em negócios 

comerciais; pesquisas comerciais; organização de fei-

ras de comércio; promoção de vendas [para terceiros]; 

marketing; disponibilização de um espaço de mercado 

online para compradores e vendedores de produtos e 

serviços; venda em hasta pública [leilão]; serviços de 

agências de importação-exportação; consultadoria em 

gestão de pessoal; serviços de agências de emprego; 

processamento administrativo de ordens de compra; 

compilação de informação numa base de dados in-

formática; sistematização de informação numa base 

de dados informática; actualização e manutenção de 

dados em bases de dados informáticas; pesquisas de 

dados em ficheiros informáticos para terceiros; elabo-

ração de extractos de contas; contabilidade; angaria-

ção de patrocínios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192789

[220]  Data de pedido : 2022/01/14

[730]  Requerente : Zhuhai Biyao Industrial Techno-

logy Co., Ltd.

  Endereço : Building 8, No.1, Hagongda Road, 

Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação tecnológica; pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

controlo de qualidade; investigação em cosmética; en-

saios têxteis; design de embalagens; design de moda; 

design de software; conversão de dados ou documentos 

de suporte físico para formato electrónico; conversão 

de programas e dados informáticos, excepto conversão 

física; serviços de computação quântica; computação 

em nuvem; serviços de motores de busca para a inter-

net; software como serviço [SaaS]; plataformas como 

um serviço [PaaS]; backup externo de dados; arma-

zenamento electrónico de dados; criação e concepção 

de índices baseados em websites com informações 

para terceiros [serviços de tecnologia de informação]; 

desenvolvimento de plataformas para computadores; 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando tec-

nologia de transacções de comércio electrónico; design 

de artes gráficas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192848

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

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

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/07/21  Japão

N.º 2021-091725

[210]  N.º : N/192849

[220]  Data de pedido : 2022/01/18

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

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/07/21  Japão

N.º 2021-091726
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[210]  N.º : N/192862

[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 : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas e hortícolas; plan-

tas, plântulas e rebentos (material de plantação); mate-

rial de propagação de plantas, nomeadamente estacas 

de plantas, rebentos e sementes; frutos frescos; fruta 

kiwi fresco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192864

[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 : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações para ilumi-

nação, aquecimento, refrigeração, geração de vapor, 

cozedura, secagem, ventilação, abastecimento de água 

e fins sanitários; fogões eléctricos; fornos de cozedura; 

fornos eléctricos de cozedura; fogões elétricos de cozi-

nha; frigoríficos eléctricos; congeladores eléctricos; fo-

gões a gás; frigoríficos a gás; exaustores eléctricos para 

fogões; fornos micro-ondas para cozinhar; gaveta de 

aquecimento eléctrica para cozinha; cafeteiras eléctri-

cas; cafeteiras eléctricas e máquinas de café cappucci-

no e espresso quentes; cafeteiras eléctricas e máquinas 

de café cappuccino e espresso com gelo; percoladores 

para café eléctricos; máquinas de fazer gelados eléctri-

cos; chaleiras eléctricas; tostadeiras eléctricas; máqui-

nas de fazer waffles eléctricas; refrigerador de vinho 

eléctrico de temperatura controlada; prensas eléctricas 

para pizzelle; grelhador de sanduíche eléctrico; fornos 

eléctricos para tostar; fornos eléctricos de convecção; 

grelhadores eléctricos; panelas de fondue eléctricas; 

torradeiras eléctricas; fogões eléctricos de cozedura 

lenta; panelas eléctricas de arroz; frigideiras elétricas; 

woks eléctricos; máquinas de fazer pipocas, eléctricas; 

refrigeradores eléctricos de água; grelhadores eléc-

tricos planos; prensas eléctricas para panini; grelha-

dores eléctricos de interior; grelhadores eléctricos de 

contacto; grelhadores eléctricos de grelha; fritadeiras 

eléctricas; máquina de fazer pão, eléctrica; panelas 

de pressão, eléctricas; acessórios para defumadores 

para churrasqueiras, nomeadamente, caixas usadas 

para segurar lascas de madeira para defumadores para 

churrasqueiras; máquinas eléctricas de fazer iogurte; 

grelhadores eléctricos; vaporizadores eléctricos de 

alimentos; cartuchos de substituição de filtros de água; 

lâmpadas eléctricas; tomadas inteligentes para luzes 

eléctricas; aparelhos e instalações de ar condicionado; 

ventiladores eléctricos; tomadas para lâmpadas eléc-

tricas e aparelhos eléctricos; válvulas termostáticas 

para radiadores; aparelhos de controlo de iluminação 

computadorizados (instalações de iluminação); tornei-

ras electrónicas; aquecedores de água electrónicos; se-

cadores eléctricos de roupa; fogões eléctricos; micro-

-ondas [aparelhos de cozinha].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192869

[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 : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comi-

da e bebidas; alojamento temporário; restaurantes e 

serviços de catering; hotéis; serviços de reserva de 

hotéis; serviços de reserva de restaurantes; serviços 

de agência de viagens relacionados com a reserva de 

alojamento e comida; reservas e bookings para aloja-

mento temporário; serviços de escanção; fornecimento 

de informações sobre características do vinho; forne-

cimento de informações, aconselhamento, notícias, 

revisões e comentários nos domínios da restauração 

para viajantes; fornecimento de informações, aconse-

lhamento, notícias, revisões e comentários nas áreas 

de hotéis para viajantes; fornecimento de informações, 

aconselhamento, notícias, revisões e comentários nos 

campos de alojamento temporário para viajantes; ser-

viços de creches; serviços de fornecimento de comidas 

e bebidas para lares de idosos; serviços de lares de 

idosos; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de 

mobiliário; aluguer de salas de conferências; serviços 
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de alimentação e alojamento de animais; fornecimento 

de parques e instalações de campismo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192872

[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 : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações para ilumi-

nação, aquecimento, refrigeração, geração de vapor, 

cozedura, secagem, ventilação, abastecimento de água 

e fins sanitários; fogões eléctricos; fornos de cozedura; 

fornos eléctricos de cozedura; fogões elétricos de cozi-

nha; frigoríficos eléctricos; congeladores eléctricos; fo-

gões a gás; frigoríficos a gás; exaustores eléctricos para 

fogões; fornos micro-ondas para cozinhar; gaveta de 

aquecimento eléctrica para cozinha; cafeteiras eléctri-

cas; cafeteiras eléctricas e máquinas de café cappucci-

no e espresso quentes; cafeteiras eléctricas e máquinas 

de café cappuccino e espresso com gelo; percoladores 

para café eléctricos; máquinas de fazer gelados eléctri-

cos; chaleiras eléctricas; tostadeiras eléctricas; máqui-

nas de fazer waffles eléctricas; refrigerador de vinho 

eléctrico de temperatura controlada; prensas eléctricas 

para pizzelle; grelhador de sanduíche eléctrico; fornos 

eléctricos para tostar; fornos eléctricos de convecção; 

grelhadores eléctricos; panelas de fondue eléctricas; 

torradeiras eléctricas; fogões eléctricos de cozedura 

lenta; panelas eléctricas de arroz; frigideiras elétricas; 

woks eléctricos; máquinas de fazer pipocas, eléctricas; 

refrigeradores eléctricos de água; grelhadores eléc-

tricos planos; prensas eléctricas para panini; grelha-

dores eléctricos de interior; grelhadores eléctricos de 

contacto; grelhadores eléctricos de grelha; fritadeiras 

eléctricas; máquina de fazer pão, eléctrica; panelas 

de pressão, eléctricas; acessórios para defumadores 

para churrasqueiras, nomeadamente, caixas usadas 

para segurar lascas de madeira para defumadores para 

churrasqueiras; máquinas eléctricas de fazer iogurte; 

grelhadores eléctricos; vaporizadores eléctricos de 

alimentos; cartuchos de substituição de filtros de água; 

lâmpadas eléctricas; tomadas inteligentes para luzes 

eléctricas; aparelhos e instalações de ar condicionado; 

ventiladores eléctricos; tomadas para lâmpadas eléc-

tricas e aparelhos eléctricos; válvulas termostáticas 

para radiadores; aparelhos de controlo de iluminação 

computadorizados (instalações de iluminação); tornei-

ras electrónicas; aquecedores de água electrónicos; se-

cadores eléctricos de roupa; fogões eléctricos; micro-

-ondas [aparelhos de cozinha].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192877

[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 : 30

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

massas e massa instantânea; tapioca e sagu; farinha 

e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e con-

feitaria; chocolate; gelados, sorvetes e outros gelados 

comestíveis; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento 

em pó; sal, condimentos, especiarias, ervas conserva-

das; gelo (água congelada); grãos de café; cacau em pó; 

chocolate em pó; bebidas preparadas a partir de café, 

cacau e chocolate; gelos e gelados; sal, molho de soja; 

condimentos; vinagre; especiarias; rebuçados; bola-

chas, snacks feitos de grãos; pães; bolos; pudins; pu-

dins em pó; pãezinhos recheados de carne; pãezinhos 

cozidos a vapor; shaomai; pastéis fritos de rabanete 

branco; recheios doces e salgados (incluídos nesta clas-

se); bolinhos massa fresca reacheada com peixe (dum-

plings); bolinhos massa fresca reacheada com ovo; bo-

linhos massa fresca reacheada para hot pot; arroz; tri-

go; farinha; farinha multigrãos; bolinhos massa fresca 

reacheada (dumpling balls); papel de arroz gelatinoso 

(cosmestível); canja de arroz oito tesouros (eight treasure 

congee), em marmitas; pacotes de condimentos para 

arroz instantâneo; massa instantânea; pacotes de 

condimentos para massa instantânea; macarrão; boli-

nhos de massa (dumplings); bases de massa para tortas 

da primavera (spring roll); massa de pasteleiro; levedu-

ra de cerveja; fermento fermentado; aglutinantes para 

salsichas; amaciadores de carne para uso doméstico; 

agentes espessantes para cozinhar.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192881

[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 : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comi-

da e bebidas; alojamento temporário; restaurantes e 

serviços de catering; hotéis; serviços de reserva de 

hotéis; serviços de reserva de restaurantes; serviços 

de agência de viagens relacionados com a reserva de 

alojamento e comida; reservas e bookings para aloja-

mento temporário; serviços de escanção; fornecimento 

de informações sobre características do vinho; forne-

cimento de informações, aconselhamento, notícias, 

revisões e comentários nos domínios da restauração 

para viajantes; fornecimento de informações, aconse-

lhamento, notícias, revisões e comentários nas áreas 

de hotéis para viajantes; fornecimento de informações, 

aconselhamento, notícias, revisões e comentários nos 

campos de alojamento temporário para viajantes; ser-

viços de creches; serviços de fornecimento de comidas 

e bebidas para lares de idosos; serviços de lares de 

idosos; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de 

mobiliário; aluguer de salas de conferências; serviços 

de alimentação e alojamento de animais; fornecimento 

de parques e instalações de campismo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192926

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : KIKI Living Concepts Limited

  Endereço : 11/F., Lai Sun Commercial Centre, 

680 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de pesquisa, de navegação, topográficos, fotográficos, 

cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesagem, 

de medição, de sinalização, de detecção, de ensaio, de 

inspecção, de salvamento e de ensino; aparelhos e ins-

trumentos para condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo de distribuição ou 

utilização de electricidade; aparelhos e instrumentos 

para gravação, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; suportes gravados 

e descarregáveis, software informático, suportes de 

gravação e armazenamento digitais ou analógicos em 

branco; mecanismos para aparelhos acionados por 

moedas; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; 

computadores e periféricos informáticos; fatos de mer-

gulhador, máscaras de mergulho, tampões de ouvidos 

para mergulho, clipes nasais para mergulho e para 

natação, luvas para mergulho, aparelhos de respiração 

para a natação subaquática; aparelhos de extinção de 

fogo; software informático para serviço metaverso 

(metaverse); software de aplicação informático para 

experiência de metaverso (metaverse); passes (tokens) 

de segurança (dispositivos de encriptação); software 

descarregáveis para gestão de transações de cripto-

moedas utilizando a tecnologia de cadeia de blocos 

(blockchain); chaves criptográficas descarregáveis para 

recepção e gasto de criptoativos; carteiras electrónicas 

(e-wallets) descarregáveis; artigos virtuais descarre-

gáveis; colecionáveis digitais e artigos virtuais descar-

regáveis (programas informáticos); artigos virtuais 

descarregáveis, nomeadamente, software apresen-

tando passes (tokens) não fungíveis (NFTs); produtos 

virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas 

informáticos com passes (tokens) digitais para uso em 

mundos virtuais online e jogos informáticos; software 

descarregáveis para dinheiro virtual; passes (tokens) 

(software); software descarregáveis para processamen-

to de transações relacionadas a cripto-coleccionáveis, 

passes (tokens) não fungíveis (NFTs) e outros passes 

(tokens) de aplicações; software descarregáveis para 

uso comercial, armazenamento, envio, recepção, acei-

tação e transmissão por vias electrónicas de cripto-

-coleccionáveis, passes (tokens) não fungíveis (NFTs) e 

outros passes (tokens) de aplicação; software informá-

tico; aplicações móveis; software para dispositivos mó-

veis; software de jogos informáticos, descarregáveis; 

software de jogos informáticos, gravados; programas 

operativos informáticos, gravados; programas infor-

máticos, descarregáveis; programas informáticos, gra-

vados; software de protecção de ecrãs de computador, 
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gravados ou descarregáveis; aplicações de software 

informáticos, descarregáveis; plataformas de software 

informáticos, gravadas ou descarregáveis; software 

informático, gravados; arquivos de imagem descarre-

gáveis; ficheiros de música descarregáveis; publicações 

electrónicas, descarregáveis; publicações electrónicas 

e digitais descarregáveis; suportes de dados magnéti-

cos, discos de gravação; cartões codificados magnéti-

cos; cartões contendo um chip de circuito integrado 

(cartões inteligentes); cartões de trocos (change cards), 

cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débi-

to, cartões de desconto, cartões de fidelização e car-

tões de pagamento, todos codificados ou magnéticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192927

[220]  Data de pedido : 2022/01/19

[730]  Requerente : KIKI Living Concepts Limited

  Endereço : 11/F., Lai Sun Commercial Centre, 

680 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios; serviços de trabalhos ad-

ministrativos (funções de escritório); fornecimento de 

um mercado online para compradores e vendedores 

de bens e serviços; fornecimento de um sítio web com 

um mercado online para venda e troca de produtos 

virtuais com outros utilizadores; distribuição, vendas 

a retalho, vendas a retalho online e vendas por grosso 

de produtos de passes (token) não fungível (NFTs); 

administração e gestão de negócios comerciais no 

domínio de serviços financeiros, tecnologia finan-

ceira, moeda digital, criptomoeda e moeda virtual e 

informações sobre tecnologia de cadeias de blocos 

(blockchain); cadeias de blocos (blockchain) como um 

serviço, nomeadamente, aconselhamento e informa-

ções comerciais no domínio da tecnologia de cadeias 

de blocos (blockchain); serviços de rede de negócios 

para realizar negócios; serviço de rede de negócios 

para investidores realizarem negócios, nomeadamen-

te, transações financeiras e troca de moeda digital, 

moeda virtual, criptomoeda, activos digitais e cadeias 

de blocos (blockchain), activos digitalizados, passes 

(tokens) digitais, passes (tokens) de criptografia e pas-

ses (tokens) de utilidade; serviços de vendas por gros-

so, distribuição, serviços de vendas a retalho e vendas 

a retalho online de cutelaria, instrumentos horológi-

cos e cronométricos, botões de punho, porta-chaves, 

berloques de chaves, papel, cartão e produtos nestas 

matérias, materiais impressos, fotografias, artigos de 

papelaria, materiais plásticos para embalagem, livros, 

canetas (artigos de escritório) e lápis, porta-canetas e 

abridores de cartas, bandejas para cartas, agrafadores, 

agendas (livros), diários, calendários, materiais de pin-

tura, postais, pisa-papéis, embrulhos para presentes, 

caixas para presentes, porta-passaportes, molduras 

para fotos, porta-clipes, capas para blocos de memo-

randos, utensílios e recipientes para uso doméstico ou 

de cozinha, canecas, chávenas, frascos de vácuo, bules, 

cafeteiras, tigelas, pratos, tabuleiros, vasos, vidraria, 

porcelana, faiança e cerâmica, têxteis e produtos têx-

teis, colchas de cama e de mesa, panos, tecidos (artigos 

em peça), vestuário, calçado, chapelaria, cintos (ves-

tuário), café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, 

café artificial, macarrão (massa alimentar), bolinhos 

(dumplings), massa alimentar, farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados 

alimentares, mel, melaço, levedura, fermento em pó, 

sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especia-

rias, gelo, açúcar candy, frutos secos de casca rija com 

cobertura de chocolate, bolachas, chocolate, biscoitos, 

bolachas de água e sal, salgadinhos (snacks) e confei-

taria, produtos de panificação, refeições preparadas, 

pipocas, cabedal e imitações de cabedal, e produtos 

nestas matérias, peles de animais, couros, baús e malas 

de viagem, guarda-chuvas, parasóis e bengalas, chico-

tes, arreios e selaria, porta-chaves, porta-cartões, car-

teiras, porta-moedas, sacos, sacos de compras, sacos 

de viagem, sacos de cintura, sacos de cosméticos, jogos 

e brinquedos, modelos de construção, cartas de jogar, 

carne, peixe, aves domésticas e carnes de caça, extrac-

tos de carne, frutos e vegetais em conserva, congela-

dos, secos e cozidos, gelatinas, geleias, compotas, ovos, 

leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, 

produtos e grãos agrícolas, hortícolas e florestais, animais 

vivos, frutos e vegetais frescos, sementes, plantas e flo-

res naturais, alimentos para animais, malte, flores ar-

tificiais e secas, cervejas, águas minerais e gaseificadas 

e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas de fruta e su-

mos de fruta, xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas, bebidas alcoólicas (excepto cervejas), estojos 

de viagem, estojos de costura, lembranças, alimentos 

e bebidas, artigos pessoais, presentes, acessórios de 
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moda, sacos, latas e recipientes, suplementos medi-

cinais, suplementos dietéticos, software informático, 

aplicações móveis, cartões magnéticos codificados; 

serviços de vendas a retalho em supermercados e gran-

des armazéns; administração de negócios comerciais 

de comércio de vendas a retalho online e/ou lojas de 

vendas a retalho; serviços de compras online; forne-

cimento de um mercado online para compradores e 

vendedores de bens e serviços; agrupamento, para 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

permitindo que os clientes visualizem e comprem con-

venientemente esses produtos em um site de mercado-

rias em geral na Internet ou por meio de telecomunica-

ções; serviços de vendas a retalho online; serviços de 

planeamento de eventos promocionais; organização, 

exploração, administração, gestão e supervisão de pro-

gramas de fidelização e incentivos; organização, ope-

ração, administração, gestão e supervisão de esquemas 

de incentivos de vendas e promocionais; programas de 

recompensa para clientes; serviços promocionais rela-

cionados com ou sob a forma de programas de recom-

pensa para clientes; serviços de informação e assesso-

ria promocionais prestados a membros de programas 

de fidelização de incentivos; publicidade, marketing e 

promoção de serviços de entretenimento, restaurantes, 

bares, cafés, catering, hotéis, serviços de clubes de saú-

de (health club), centros comerciais, parques temáticos 

e serviços de estacionamento; organização, exploração 

e supervisão de programas de fidelização de clientes 

relacionados com serviços de entretenimento, hotéis, 

centros comerciais, parques temáticos, serviços de es-

tacionamento, restaurantes, bares, cafés; fornecimento 

dos serviços atrás referidos através de uma rede infor-

mática global; serviços de consultadoria, assessoria e 

informações relacionados com os serviços atrás referi-

dos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192955

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

3

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192956

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 564C

Metallic 87C

[210]  N.º : N/192957

[220]  Data de pedido : 2022/01/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 564C

Metallic 87C

[210]  N.º : N/193045

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

 CHAO TAT IN

  Endereço : 29 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193046

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

 CHAO TAT IN

  Endereço : 29 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193047

[220]  Data de pedido : 2022/01/21

[730]  Requerente : 

 CHAO TAT IN

  Endereço : 29 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193081

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins me-

dicinais; alimentos dietéticos e substâncias para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; material para chumbar 

os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruir animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

fraldas para bebés e para a incontinência; pensos para 

amamentação; desodorizantes para vestuário e têxteis; 

caixas de primeiros-socorros (abastecidas); alimentos 

liofilizados adaptados para fins médicos; preparados 

de toilete medicinais; álcool medicinal; suplementos 

nutricionais; compostos à base de ervas para utilizar 

como suplementos dietéticos; vitaminas e minerais; 

farmacêuticos à base de plantas; preparados para 

ajudar a digestão; laxantes; preparados para aliviar 

problemas de estômago; loções de cabelo medicinais; 

preparados farmacêuticos para cuidados da pele; 

caixas de medicamentos (portáteis, cheias); sabonete 

medicinal; óleos medicinais; sabão desinfectante; len-

ços impregnados com loções farmacêuticos; algodão 

antiséptico; algodão absorvente; solventes para remo-

ver gessos adesivos; pensos protectores para cuecas; 

cuecas absorventes para incontinência; pensos, toalhas 

e tampões higiénicos; cuecas e calcinhas sanitárias; 

preparados para desodorização de ar; sais para banhos 

de águas minerais; produtos medicinais para lavar as 

mãos; produtos para lavar as mãos antibacterianas; ge-

les antibacterianos à base de álcool para a limpeza da 

pele; álcool isopropílico para uso médico; toalhetes de 

álcool desinfectante.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193082

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; impressos; material 

de encadernação; fotografias; artigos de papelaria 

e artigos de escritório, excepto mobiliário; adesivos 

para fins de papelaria ou domésticos; materiais para 

desenho e materiais para artistas; pincéis; materiais de 

instrução e de ensino; folhas, películas e sacos de plás-

tico para embrulhar e embalar; tipos para impressoras, 

blocos para impressoras; corta-papéis e cortadores de 

papel (artigos de escritório); lenço de papel; lenços de 

papel para remoção da maquilhagem; papel higiéni-

co; toalhas de papel; sacos de papel; guardanapos de 

papel; filtros de café de papel; sacos de lixo em papel 

ou plástico; sacos de plástico e papel para embrulhar; 

sacos de armazenamento de plástico; cartões; bases 

para copos em papel; envelopes; etiquetas de papel ou 

cartão; blocos de notas; cadernos para apontamentos; 

cartazes; postais ilustrados; cartões comemorativos; 

canetas; lápis; almofadas de carimbos; elásticos para 

escritório; réguas; agrafes; agrafadores; almofadas de 

selos; instrumentos e materiais de desenho; colas e fi-

tas adesivas para papelaria ou fins domésticos; álbuns; 

calendários; papel de filtro; bibes em papel; toalhas de 

mesa de papel; película aderente; película plástica para 

embrulhar para uso na cozinha; sacos para cozinhar 

no microondas; papel encerado; autocolantes; calendá-

rios de parede; catálogos; folhas absorventes de papel 

ou plástico para embalagem de alimentos; panfletos; 

bandeiras de papel; periódicos; álbuns de fotografias 

personalizados (álbuns de fotografia); cupões impres-

sos; toalhetes de papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193083

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensí l ios e recipientes para uso 

doméstico ou para a cozinha; utensí lios (trens) de 

cozinha e serviços de mesa, excepto facas, garfos e 

colheres; pentes e esponjas; escovas, excepto pincéis; 

materiais para o fabrico de escovas; artigos para fins 

de limpeza; vidros em bruto ou semi-trabalhados, 

excepto vidros de construção; artigos de vidro, porce-

lana e faiança; cestos para uso doméstico; tábuas para 

cortar; luvas para jardinagem; luvas para fins domésti-

cos; pauzinhos (utensílios de cozinha); palitos; pratos; 

copos; bacias; canecas; tigelas; abridores de garrafas; 

vassouras; baldes; molas para roupa; estendais para se-

car a roupa; agitadores para cocktails; misturadores de 

cocktail; cortadores de biscoitos; panelas e frigideiras 

para cozinhar, não eléctricas; utensílios para cozinhar; 

geleiras portáteis, não eléctricas; saca-rolhas; louças de 

barro; espanadores; oveiros; vasos para flores; mata-

-moscas; baldes do lixo; baldes de gelo; formas (uten-

sílios de cozinha); armadilhas para insectos; tábuas 

de passar a ferro; capas para tábuas de passar a ferro; 

jarros; cântaros; chaleiras não-eléctricas; caixotes de 

areia para animais de estimação; lancheiras; esfregões; 

queimadores de perfume; vaporizadores de perfume; 

esponjas de pó-de-arroz;utensílios cosméticos; espátu-

las cosméticas; aparelhos para remoção de maquilha-

gem; esponjas de maquilhagem; escovas de maquilha-

gem; rolos de cozinha; conjunto de especiarias; espátu-

las e colheres para fins domésticos; colheres e escovas 

para molhos; esponjas de esfregar; peneiras (utensílios 

domésticos); calçadeiras; bules de chá; porta-rolos de 

papel higiénico; escovas de dentes; fio dental; espetos 

para churrascos (instrumentos de cozinha); tabuleiros 

para o forno; mitenes para o forno; bases para vasos 

(sem ser em metais preciosos); moinhos de café; uten-

sílios domésticos para fazer purés, compotas e sopas; 

palhinhas para beber; frascos; baldes de lixo; sacos 

de rede para cozinhar (sem serem para micro-ondas); 

esponjas de banho; esponjas abrasivas para a esfoliar a 

pele; escovas para o banho.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193085

[220]  Data de pedido : 2022/01/24

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensí l ios e recipientes para uso 

doméstico ou para a cozinha; utensí lios (trens) de 

cozinha e serviços de mesa, excepto facas, garfos e 

colheres; pentes e esponjas; escovas, excepto pincéis; 

materiais para o fabrico de escovas; artigos para fins 

de limpeza; vidros em bruto ou semi-trabalhados, 

excepto vidros de construção; artigos de vidro, porce-

lana e faiança; cestos para uso doméstico; tábuas para 

cortar; luvas para jardinagem; luvas para fins domésti-

cos; pauzinhos (utensílios de cozinha); palitos; pratos; 

copos; bacias; canecas; tigelas; abridores de garrafas; 

vassouras; baldes; molas para roupa; estendais para se-

car a roupa; agitadores para cocktails; misturadores de 

cocktail; cortadores de biscoitos; panelas e frigideiras 

para cozinhar, não eléctricas; utensílios para cozinhar; 

geleiras portáteis, não eléctricas; saca-rolhas; louças de 

barro; espanadores; oveiros; vasos para flores; mata-

-moscas; baldes do lixo; baldes de gelo; formas (uten-

sílios de cozinha); armadilhas para insectos; tábuas 

de passar a ferro; capas para tábuas de passar a ferro; 

jarros; cântaros; chaleiras não-eléctricas; caixotes de 

areia para animais de estimação; lancheiras; esfregões; 

queimadores de perfume; vaporizadores de perfume; 

esponjas de pó-de-arroz;utensílios cosméticos; espátu-

las cosméticas; aparelhos para remoção de maquilha-

gem; esponjas de maquilhagem; escovas de maquilha-

gem; rolos de cozinha; conjunto de especiarias; espátu-

las e colheres para fins domésticos; colheres e escovas 

para molhos; esponjas de esfregar; peneiras (utensílios 

domésticos); calçadeiras; bules de chá; porta-rolos de 

papel higiénico; escovas de dentes; fio dental; espetos 

para churrascos (instrumentos de cozinha); tabuleiros 

para o forno; mitenes para o forno; bases para vasos 

(sem ser em metais preciosos); moinhos de café; uten-

sílios domésticos para fazer purés, compotas e sopas; 

palhinhas para beber; frascos; baldes de lixo; sacos 

de rede para cozinhar (sem serem para micro-ondas); 

esponjas de banho; esponjas abrasivas para a esfoliar a 

pele; escovas para o banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193112

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

  Endereço : 2-13-3, Fujimi Chiyoda-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos descarregáveis; 

circuitos electrónicos, CD-ROMs, DVDs, fitas mag-

néticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos, 

cassetes e outros suportes de registo gravados com 

programas de jogos descarregáveis; programas de jo-

gos descarregáveis para máquinas de jogos de vídeo 

para uso comercial ou uso doméstico, ou para consolas 

de jogos portáteis incluindo jogos portáteis; suportes 

gravados com programas de jogos para máquinas de 

jogos de vídeo para uso comercial ou uso doméstico, 

ou para consolas de jogos portáteis incluindo jogos 

portáteis; programas de jogos para máquinas de jogos 

de vídeo de arcada; máquinas e aparelhos fotográficos; 

máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas 

e aparelhos ópticos; correias, estojos e capas para 

smartphones, telemóveis ou assistentes pessoais digi-

tais; headsets audiovisuais para jogos de vídeo; má-

quinas e aparelhos de telecomunicações; programas 

de jogos descarregáveis para computador, telemóveis, 

smartphones ou assistentes pessoais digitais; suportes 

gravados com programas de jogos para computado-

res, telemóveis, smartphones ou assistentes pessoais 

digitais; assistentes pessoais digitais sob a forma de 

relógios de pulso; smartphones; assistentes pessoais 

digitais e respetivas peças; programas de computa-

dor para organizar, preparar e realizar concursos e 

competições de desportos electrónicos; programas de 

computador para actividades de edição e edição ele-

trónica; programas de computador para a concepção e 

desenvolvimento de programas de jogos; programas de 
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computador para o fornecimento, aluguer ou consulta 

de publicações electrónicas; programas de computa-

dor; hardware e respectivas peças; outras máquinas 

electrónicas e respectivas peças; sacos, capas e estojos 

concebidos para computadores e respectivos periféri-

cos; tapetes de rato; cartões SIM; suportes de registo 

virgens; grandes dados (big data), registos de dados 

ou dados electrónicos para o aumento de vendas in-

cluindo marketing e promoção; suportes gravados com 

grandes dados (big data), registos de dados ou dados 

electrónicos para o aumento de vendas incluindo 

marketing e promoção; circuitos eletrónicos e CD-

-ROM gravados com programas para jogos portáteis 

com ecrãs de cristais líquidos; metrónomos; circuitos 

eletrónicos e CD-ROM gravados com programas de 

execução automática de instrumentos musicais elec-

trónicos; instrumentos eléctricos e electrónicos para 

efeitos musicais; discos acústicos; circuitos electróni-

cos, CD-ROMs, DVDs, fitas magnéticas, discos mag-

néticos, discos ópticos, cartuchos, cassetes e outros 

suportes de registo gravados com música e som; fichei-

ros de música ou de áudio descarregáveis; ficheiros de 

imagem e vídeo descarregáveis; discos de vídeo, fitas 

de vídeo, CD-ROMs, DVDs e outros suportes de re-

gisto gravados com imagens animadas, imagens fixas 

e filmes; filmes cinematográficos impressos; películas 

para diapositivos impressionados; molduras para fil-

mes de diapositivos; publicações electrónicas descar-

regáveis sob a forma de revistas, jornais, periódicos, 

livros de revista, livros com pistas para jogos, séries 

de livros, jornais de banda desenhada, livros, cartões 

postais com imagens, partituras musicais impressas, 

cancioneiros [livros de canções], catálogos, horários 

impressos, cartas geográficas, dicionários, circulares 

ou panfletos [brochuras]; publicações electrónicas des-

carregáveis com efeitos incluindo de voz, música, som, 

vídeo ou de vibrações; revistas descarregáveis por 

correio electrónico que prestam informações relativas 

a novos produtos, filmes, divertimento, restaurantes, 

salas de casamentos e outras informações; publicações 

electrónicas descarregáveis; publicações electrónicas 

on-line; música, som, imagens animadas e fixas descar-

regáveis; dados de publicações recitados ou textuais 

descarregáveis; suportes gravados com programas para 

máquinas e aparelhos de jogos; ímanes decorativos; 

CD-ROMs, DVDs e outros suportes de dados pré-gra-

vados; óculos 3D; óculos [óculos e óculos de protec-

ção]; estojos para óculos; máquinas automáticas para 

a criação de selos fotográficos accionadas por moedas; 

tubos de néon para sinalização.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/17  Japão

N.º 2021-116457

[210]  N.º : N/193113

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

  Endereço : 2-13-3, Fujimi Chiyoda-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Pastas e outras matérias adesivas para 

papelaria ou para uso doméstico; máquinas para im-

primir endereços; fitas de tinta; máquinas automáticas 

de afixar os selos; agrafadores eléctricos de escritório; 

máquinas de escritório para fechar os envelopes; má-

quinas de obliteração de selos; instrumentos para de-

senho; máquinas de escrever; impressoras de cheques; 

mimeógrafos; duplicadores de relevos; cortadores de 

papel [artigo de escritório]; máquinas para franquiar; 

duplicadores rotativos; artigos para escritório (com 

excepção de móveis); apara-lápis eléctricos ou não-

-eléctricos; embalagens em papel para embalagem; 

sacos [bolsinhas] para embalagens [em matérias plás-

ticas]; papel e cartão; artigos de papelaria; maquetas 

de arquitectura; revistas [publicações]; jornais; peri-

ódicos; livros de revista; livros com pistas para jogos; 

séries de livros; jornais de banda desenhada; livros; 

cartões postais com imagens; partituras musicais im-

pressas; cancioneiros [livros de canções]; catálogos; 

calendários; horários impressos; cartas geográficas; 

dicionários; diários; circulares; folhetos; cartas de co-

lecção; publicações impressas; produtos de impressão, 

pinturas e obras de caligrafia; fotografias; suportes 

para fotografias; retratos; bases para secretárias; pas-

tas em matérias plásticas; cartazes; protecções para 

guardar cartões colecionáveis (artigos de papelaria); 

peças e acessórios para cartões colecionáveis (artigos 

de papelaria);. bases para copos, em papel; figuras em 

papel maché; pinças metálicas para notas; anéis para 

charutos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/17  Japão

N.º 2021-116457
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[210]  N.º : N/193114

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

  Endereço : 2-13-3, Fujimi Chiyoda-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Cartas para jogos de cartas de colec-

ção; cartas para outros jogos; máquinas e aparelhos de 

jogo para parques de diversão; brinquedos para ani-

mais de estimação; aparelhos de jogos de vídeo para 

uso doméstico; jogos portáteis com ecrãs de cristais lí-

quidos; comandos de jogos de vídeo para aparelhos de 

jogos de vídeo de uso doméstico; controladores para 

jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; outros 

brinquedos; figuras de brincar; acessórios para figu-

ras de brincar; vestuário de bonecas; outras bonecas; 

jogos de tabuleiro Go; jogos de xadrez Japonês [jogos 

Shogi]; cartas de jogar Japonesas [Utagaruta]; dados; 

jogos de dados Japoneses [Sugoroku]; copos para da-

dos; jogos de tabuleiro Go diamante; jogos de xadrez; 

damas [conjuntos de jogos de damas]; aparelhos de 

prestidigitação; jogos de dominós; cartas de jogar; car-

tas de jogar Japonesas [Hanafuda]; mahjong [jogos]; 

máquinas e aparelhos de jogos; equipamento para jo-

gos de bilhar; equipamento desportivo (sem ser para a 

prática de escalada, surf, esqui aquático e mergulho); 

arneses para alpinistas; equipamento de desporto para 

a práctica do surf, esqui aquático e mergulho; equi-

pamento desportivo; aparelhos para a pesca; artigos 

para coleccionadores de insectos; artigos para jogos; 

protecções para guardas cartas colecionáveis [jogos de 

cartas]; peças e acessórios para cartas colecionáveis 

[jogos de cartas]; tabuleiros para jogos de cartas cole-

cionáveis [jogos de cartas]; jogos de tabuleiro; porta-

-chaves de brincar; brinquedos sob a forma de porta-

-chaves; brinquedos sob a forma de correias; bonecos 

de brincar.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/17  Japão

N.º 2021-116457

[210]  N.º : N/193115

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

  Endereço : 2-13-3, Fujimi Chiyoda-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de jogos através de redes 

informáticas; fornecimento de música, som, imagens 

animadas e fixas, ou de filmes através de redes in-

formáticas; serviços de educação e de instrução nos 

domínios das artes, ofícios (artesanais), desporto e 

conhecimento geral; aprovação de exames de aptidão 

e emissão de certificações; preparação, direcção e 

organização de seminários; treino de animais; expo-

sições de plantas; fornecimento de jardins zoológicos, 

museus ou bibliotecas; exposições de animais; publi-

cações electrónicas sob a forma de revistas, jornais, 

periódicos, livros de revista, livros com pistas para 

jogos, séries de livros, jornais de banda desenhada, li-

vros, cartões postais com imagens, partituras musicais 

impressas, cancioneiros [livros de canções], catálogos, 

horários impressos, cartas geográficas, dicionários, 

circulares ou panfletos [brochuras]; publicações elec-

trónicas com efeitos incluindo de voz, música, som, 

vídeo ou de vibrações; fornecimento de revistas por 

correio electrónico relacionadas com novos produtos, 

filmes, divertimento, restaurantes, salas de casamentos 

e outras informações; prestação de publicações elec-

trónicas; aluguer de publicações electrónicas através 

de redes informáticas; bibliotecas de referência de lite-

ratura e registos documentais; serviços de aluguer de 

livros; fornecimento de dados de publicações recitados 

ou textuais; serviços de exposições de arte; jardins 

públicos; grutas abertas ao público; fornecimento de 

informações relativas a locais históricos ou de pontos 

turísticos de referência; preparação, edição e publi-

cação de revistas, livros de revista, livros e outras 

publicações incluindo publicações electrónicas; orga-

nização e planeamento de filmes, espectáculos, peças 

de teatro ou actuações musicais; exibição de filmes, 

produção de filmes cinematográficos ou distribuição 

de filmes cinematográficos; exibição de espetáculos 

ao vivo; encenação e apresentação de peças de teatro; 

apresentação de espectáculos de música; produção de 

programas de rádio e televisão; produção de vídeos 

nos domínios da educação, cultura, divertimento ou 

desporto (não sendo para filmes cinematográficos ou 

programas de televisão e não sendo para anúncios ou 

publicidade); direcção de programas de televisão; di-

recção e produção de programas de rádio ou televisão, 

filmes e peças de teatro através de equipamento áudio 

e vídeo; produção de gravações de som e vídeos de 

música; produção de som e música; fornecimento de 
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informações relativas a rankings de popularidade de 

conteúdos de música, conteúdos de filmes, conteúdos 

de jogos e outros conteúdos de divertimento; selecção 

de música (serviços de entretenimento); fornecimento 

de letras de canções através de redes informáticas; for-

necimento de informações relacionadas com títulos de 

canções e artistas; operação de equipamentos de vídeo 

e de áudio para a produção de programas de rádio e de 

televisão, filmes e peças de teatro; organização, plane-

amento e direção de competições desportivas; organi-

zação, planeamento e direção de competições de des-

porto electrónico e competições de jogos; organização 

de eventos recreativos, excluindo filmes, espetáculos, 

peças de teatro, atuações musicais, desporto, corridas 

de cavalos, corridas de bicicletas, corridas de barcos e 

corridas de automóveis; organização, planeamento e 

direção de eventos ou competições relacionadas com 

romances, livros de banda desenhada, filmes ou outros 

trabalhos de vídeo, jogos, personagens e outros traba-

lhos; organização, planeamento e direção de eventos 

ou competições relacionadas com educação, cultura, 

divertimento ou desporto; organização, planeamento e 

direção de prémios relacionados com romances, livros 

de banda desenhada, filmes ou outros trabalhos de 

vídeo, jogos, personagens e outros trabalhos; organi-

zação, planeamento e direção de prémios relacionados 

com educação, cultura, divertimento ou desporto; or-

ganização, planeamento e direção de prémios; organi-

zação, planeamento e direção de programas televisivos 

de entrevistas, eventos de fotografia ou concursos de 

beleza; organização, planeamento e direção de even-

tos ou concursos relacionados com moda, culinária, 

alimentação, beleza, cabeleireiros, maquilhagem, di-

vertimento, celebridades ou viagens; planeamento e 

realização de corridas de cavalos; organização, planea-

mento e realização de corridas de bicicletas; organiza-

ção, planeamento e realização de corridas de barcos; 

organização, planeamento e realização de corridas de 

automóveis; disponibilização de estúdios de áudio ou 

vídeo; exploração de instalações desportivas; forneci-

mento de instalações de entretenimento para experi-

ências de realidade virtual; prestação de instalações 

de divertimento; fornecimento de instalações para 

filmes, espetáculos, peças de teatro, música ou for-

mação didáctica; serviços de agência de bilhetes para 

divertimento; organização e reserva de bilhetes para 

divertimento; informações sobre o estado de reserva 

[divertimento]; aluguer de máquinas e instrumentos 

cinematográficos; aluguer de filmes cinematográficos; 

aluguer de instrumentos musicais; aluguer de discos, 

fitas magnéticas pré-gravadas de áudio ou gravações 

de áudio; aluguer de fitas magnéticas com registos de 

imagens ou gravações de vídeo; aluguer de negativos 

de filmes; aluguer de diapositivos; serviços de fotogra-

fia e filmagem; serviços de divertimento; reportagens 

fotográficas; reportagens de imagem e reportagens de 

vídeo; aluguer de cenários tais como cenários para 

espectáculos e acessórios de marcenaria, etc, e acessó-

rios de palco tais como mobiliário e ornamentos para 

uso pessoal etc., para a produção de programas de 

rádio e televisão, filmes e peças de teatro; digitaliza-

ção de fotografias analógicas; correcção, modificação, 

composição, reprodução e edição de imagens digitais, 

vídeos digitais, e processamento digital de imagens; 

correcção, modificação, composição, reprodução e 

edição de películas cinematográficas; serviços de In-

terpretação linguística e de tradução; organização de 

lotarias; serviços de exposições culturais e de artigos 

culturais; serviços de aluguer de discos ópticos de jo-

gos de computador e outros meios de armazenamento 

para fins de uso doméstico; aluguer de brinquedos; 

serviços de aluguer de máquinas de diversão e apare-

lhos; serviços de aluguer de caça níqueis [máquinas de 

jogo]; aluguer de máquinas e aparelhos de jogos; ser-

viços de informação, aconselhamento e consultadoria 

em relação a todos os serviços acima-mencionados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/17  Japão

N.º 2021-116457

[210]  N.º : N/193194

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 WestVac Biopharma Co., Ltd

  Endereço : 

552

 No. 552 Fenghuang Road, Chengdu Tianfu Internatio-

nal Bio-Town, Chengdu, Sichuan, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193195

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 WestVac Biopharma Co., Ltd

  Endereço : 

552

 No. 552 Fenghuang Road, Chengdu Tianfu Internatio-

nal Bio-Town, Chengdu, Sichuan, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193196

[220]  Data de pedido : 2022/01/25

[730]  Requerente : 

 WestVac Biopharma Co., Ltd

  Endereço : 

552

 No. 552 Fenghuang Road, Chengdu Tianfu Internatio-

nal Bio-Town, Chengdu, Sichuan, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193232

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : JAVIER GARCIA CELADA

  Endereço : Calle Valverde 44 Local Salon 44 

28004 Madrid Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193233

[220]  Data de pedido : 2022/01/26

[730]  Requerente : JAVIER GARCIA CELADA

  Endereço : Calle Valverde 44 Local Salon 44 

28004 Madrid Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193302

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : Eisai R&D Management Co., Ltd.

  Endereço : 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-

-ku, Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193303

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : Eisai R&D Management Co., Ltd.

  Endereço : 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-

-ku, Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193323

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : SANGÜL KATAK

  Endereço : Franz-Lehar Strasse 39B 33335 Güter-

sloh, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193324

[220]  Data de pedido : 2022/01/27

[730]  Requerente : SANGÜL KATAK

  Endereço : Franz-Lehar Strasse 39B 33335 Güter-

sloh, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193362

[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 : 16

[511]  Produtos : Artigos de papelaria; produtos de 

impressão; pinturas e obras caligráficas; fotografias 

impressas; suportes para fotografias; lapiseiras; ca-

netas esferográficas; canetas de tinta permanente; 

autocolantes [papelaria]; autocolantes impressos com 

emblemas; placas para máquinas de endereçamento; 

prensas para cartões de crédito não elétricas; máqui-

nas de escrever, elétricas ou não elétricas; aparelhos 

manuais para etiquetar; tipos de letras; máquinas de 

encadernação para uso em escritórios; máquinas de 

selagem de envelopes para escritórios; laminadores de 

documentos para uso em escritório; telas de tinta para 

máquinas de reprodução de documentos; trituradores 

de papel para uso em escritório; stencils; prensas de 

agrafar para escritório; instrumentos para o traçado 

de curvas; perfuradores de papel para escritório; es-

quadros em T para desenho; canetas de desenho; com-

passos para desenho; máquinas de franquear para uso 

em escritório; materiais de desenho; réguas de secção 

quadrada; afiadores de lápis não elétricos; sacos có-

nicos de papel; recipientes de embalagens industriais 

em papel; caixas para chapéus em cartão; caixas em 

cartão ou papel; papel de embalagem; envelopes em 

cartão ou papel para garrafas; invólucros em cartão 

ou papel para garrafas; papel para embrulho e emba-

lagem; tubos de cartão; embalagens de plástico com 

bolhas de ar para embrulho e embalagem; película 

plástica para embrulhar; bases em papel para copos 

de cerveja; bases em papel para copos; filtros de papel 

para café; toalhetes de papel; papel higiénico; etique-

tas de envio; ampara-livros (papelaria); rolos de papel 

higiénico; materiais de filtragem em papel; filtros de 

papel; papel Xuan para a pintura e caligrafia chinesas; 

papel para máquinas de gravação; mata-borrões; fo-

lhas de celulose reciclada para embrulho [papel celo-

fane]; papel de polpa de madeira; folhas de papel para 

papelaria; carimbos de endereços; álbuns; repertórios 

(índices); cartões; cartões de felicitações; pranchetas; 

marcadores de livros; álbuns de recortes; tinteiros; 

almofadas de tinta; livros de notas; pastéis (lápis); lá-

pis de cera (crayons); fitas de papel; canetas [artigos 

de escritório]; marcadores para papelaria; cartões de 
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felicitações musicais; etiquetas não em matérias têx-

teis; biblioraptos (pastas para folhas soltas); sinetes ou 

carimbos; almofadas para carimbos; porta-carimbos; 

estojos para carimbos ou sinetes; lápis; pioneses; cai-

xas de tintas para uso escolar; tabelas aritméticas; 

ardósias para escrever; dedeiras [artigos de escritório]; 

agrafos para escritórios; pastas de arquivo [artigos de 

escritório]; facas ou corta-papéis para uso em escri-

tório; raspadeiras (borrachas de apagar) para uso em 

escritório; aparelhos para a montagem de fotografias; 

bandejas para cartas; porta-documentos (artigos de 

papelaria); capas para papéis; apagadores de borracha; 

papel para eletrocardiógrafos; gráficos; distribuidores 

de fita adesiva para uso em escritório; registos (livros); 

globos terrestres; placas de gravura; instrumentos de 

escrita; estojos de escrita; obreias para cartas; selos 

para carimbar; envelopes para papelaria; papel de 

cópia para papelaria; pisa-papéis; blocos de papel de 

escrita; envoltórios para artigos de papelaria; argila 

para modelagem; pincéis para escrever; cartão de pas-

ta de madeira para papelaria; lápis de carvão; postais; 

materiais de instrução e de ensino [exceto aparelhos]; 

catálogos; calendários; impressões gráficas; bilhetes; 

boletins informativos; manuais impressos; panfletos; 

cartazes; livros de canções; revistas [periódicos]; pu-

blicações impressas; livros; folhetos; jornais; plantas 

(projetos); planos impressos; prospetos; mapas geográ-

ficos; atlas; periódicos; almanaques; banda desenhada; 

materiais impressos publicitários e promocionais; 

panfletos publicitários e promocionais; papel cane-

lado; emblemas impressos (papelaria); emblemas de 

papel (papelaria); papel e cartão; autocolantes deco-

rativos para veículos de duas rodas; autocolantes para 

veículos de duas rodas; crachás de papel; tabuleiros 

para tintas; rolos para pintores de edifícios; branque-

tas para tipografia, não em matérias têxteis; pinturas 

(quadros); sacos para o lixo em papel; tinta corretora 

para heliografia; aquarelas; pasta para modelar; pentes 

para marmorear; oleografias; pastas e outros adesivos 

para papelaria ou para uso doméstico; lacre; regretas 

para tipografia; máquinas de endereçamento; fitas de 

tinta; máquinas de carimbar automáticas para uso 

em escritório; agrafadores elétricos para escritórios; 

máquinas de obliterar selos; instrumentos de desenho; 

máquinas de escrever; máquinas para preenchimento 

de cheques (checkwriters); mimeógrafos; duplicadores 

de relevo; duplicadores rotativos; moldes de marcação; 

pincéis para decoradores; sacos [bolsas] em plástico 

para embalagem; películas de plástico para embalagem 

de alimentos para uso doméstico; sacos para o lixo em 

papel para uso doméstico; sacos para o lixo em plás-

tico; moldes em papel; giz de alfaiate; estandartes em 

papel; bandeirolas de papel; toalhas de mão higiénicas 

em papel; guardanapos de mesa em papel; toalhas de 

mão em papel; lenços em papel; tiras de papel impres-

sas usadas em adivinhação, exceto brinquedos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193363

[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 : 18

[511]  Produtos : Vestuário para animais domésticos; 

sacos; bolsas; estojos para artigos de toilette vendidos 

vazios; chapéus-de-chuva; malas de viagem; sacolas; 

malas de mão; sacos para livros; mochilas; estojos para 

chaves (porta-chaves); carteiras; estojos para bilhetes 

de transportes suburbanos; estojos para cartões de 

visita; sacos para desporto; mochilas; baús de viagem; 

pastas para documentos; sacos de tiracolo; carteiras de 

bolso; porta-cartões (marroquinaria); pochetes para 

homens; bolsas de couro; alforjes; bolsas; sacos de via-

gem; sacos de bagagem de mão; bolsas para usar à cin-

tura; sacos para compras; chapéus-de-chuva com cabo 

telescópico; acessórios metálicos para sacos; armações 

para porta-moedas; ferraduras; peças metálicas para 

bengalas e bastões de caminhada; cabos para bengalas 

e bastões de caminhada; bengalas; bastões de cami-

nhada; recipientes de embalagem industrial em couro; 

selaria; tecido em couro; couro e peles em bruto ou 

semitrabalhadas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193365

[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 : 26

[511]  Produtos : Lançadeiras para a confeção de redes 

de pesca; agulhas para teares de malha; rolos para o 

cabelo elétricos; agulhas; ilhós para vestuário; fitas 

adesivas [retrosaria]; fitas; tecidos tricotados com ren-

da Raschel [passamanaria]; tecidos de renda bordados 

[passamanaria]; tufos e borlas [passamanaria] [semia-

cabados]; cordões trançados (cordões para vestuário); 

agulhas de tricô; enfia-agulhas; caixas de costura; 

espátulas para costura (dressmakers’ impressing bla-

des); dedais para costura; alfinetes e almofadas para 

agulhas; caixas para agulhas; braçadeiras para segurar 

mangas; insígnias vestir, não em metais preciosos; five-

las para vestuário [fivelas de vestuário]; emblemas para 

vestir não em metais preciosos; broches para vestuário 

não em metais preciosos; alfinetes especiais para fai-

xas de quimono (obi-dome); alfinetes para bonés não 

em metais preciosos; remendos ornamentais adesivos 

para casacos; braçadeiras; ornamentos para o cabelo; 

botões; barbas postiças; bigodes postiços; frisadores de 

cabelo não elétricos; enfeites para sapatos não em me-

tais preciosos; ilhós para sapatos; atacadores para cal-

çado; fechos metálicos para calçado; cabelo humano; 

emblemas bordados; emblemas bordados em roupas 

e em roupas para motociclistas; emblemas impressos 

para decoração de vestuário (emblemas ornamentais).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193404

[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 : 21

[511]  Produtos : Cafeteiras não de metais preciosos; 

chávenas de café; pires; jarras de leite; açucareiros; ti-

gelas; pratos; recipientes para alimentos; conjuntos de 

vasilhas; serviços de café [louça de mesa]; serviços de 

café de metais preciosos; louça de porcelana chinesa; 

taças; louça de porcelana.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193406

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho relaciona-

dos com cafeteiras não de metais preciosos, chávenas 

de café, pires, garrafões de leite, açucareiros, tigelas, 

bacias [tigelas], pratos, recipientes para alimentos, 

conjuntos de vasilhas, serviços de café [louça de mesa], 

serviços de café de metais preciosos, louça de porce-

lana chinesa, louça de porcelana, café, café torrado 

em grãos, bebidas à base de café, cacau, chá, açúcar, 

arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinhas e prepara-

ções feitas de cereais, massas [pastelaria], confeitaria, 

bolos, biscoitos, maçapão [pastelaria], chocolates, ge-

lados [sorvetes], gelados alimentares, mel, xarope de 

melaço, molhos (condimentos), especiarias, bebidas 

à base de chá, moinhos de café (não manuais), moe-

dores de café (não manuais), máquinas combinadas 

de café expresso e moinho de café, misturadores de 

café eléctricos, moinhos de café eléctricos, colheres de 

café, colheres de chá, guardanapos, filtros de café em 

papel, coadores de café, torradores de café, aparelhos 

para fazer café, chávenas de café, chávenas de chá, 

filtros de café, não eléctricos, copos para café e chá, e 

bebidas não-alcoólicas aromatizadas com café ou chá; 

serviços de loja de venda a retalho; serviços de venda 

por grosso relacionados com cafeteiras não de metais 

preciosos, chávenas de café, pires, garrafões de leite, 

açucareiros, tigelas, bacias [tigelas], pratos, recipientes 

para alimentos, conjuntos de vasilhas, serviços de café 

[louça de mesa], serviços de café de metais preciosos, 
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louça de porcelana chinesa, louça de porcelana, café, 

café torrado em grãos, bebidas à base de café, cacau, 

chá, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, fari-

nhas e preparações feitas de cereais, massas [pastela-

ria], confeitaria, bolos, biscoitos, maçapão [pastelaria], 

chocolates, gelados [sorvetes], gelados alimentares, 

mel, xarope de melaço, molhos (condimentos), espe-

ciarias, bebidas à base de chá, moinhos de café (não 

manuais), moedores de café (não manuais), máquinas 

combinadas de café expresso e moinho de café, mistu-

radores de café eléctricos, moinhos de café eléctricos, 

colheres de café, colheres de chá, guardanapos, filtros 

de café em papel, coadores de café, torradores de café, 

aparelhos para fazer café, chávenas de café, chávenas 

de chá, filtros de café, não eléctricos, copos para café 

e chá, e bebidas não-alcoólicas aromatizadas com café 

ou chá; serviços de venda a retalho on-line; serviços 

de venda a retalho por correspondência; gestão de ne-

gócios comerciais; serviços de logística que consistem 

na gestão de negócios e organização de instalações 

e recursos; consultoria em organização de negócios; 

promoção on-line numa rede de computadores; publi-

cidade on-line numa rede de computadores; serviços 

de consultadoria e assessoria no domínio da estratégia 

de negócios; serviços de assessoria, aconselhamento e 

consultoria em matéria de gestão de negócios comer-

ciais; serviços de aconselhamento às empresas relacio-

nados com o estabelecimento de franquias; serviços 

de aconselhamento às empresas relacionados com o 

funcionamento de franquias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193416

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : Bellecell Limited

  Endereço : 21 Arlington Street, London SW1A 

1RN United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações cosméticas; 

produtos cosméticos para o cuidado da pele; cosméti-

cos não medicinais; produtos de limpeza e hidratantes 

para o rosto, não medicinais; substâncias não medi-

cinais na forma de cremes, óleos, loções, emulsões, 

séruns, géis e concentrados para a proteção da pele, a 

revitalização e o rejuvenescimento da pele; prepara-

ções para bronzear [cosméticas]; preparações de auto-

bronzeamento [cosméticas]; champô; produtos para o 

cuidado do cabelo; loções para o cabelo; dentífricos; 

desodorizantes e antitranspirantes para uso pessoal; 

hidratantes; cremes para o rosto e para o corpo; más-

caras e exfoliantes para a pele [cosméticos]; cremes 

de noite [cosméticos]; creme para os olhos; cremes 

para os lábios; produtos de limpeza e tónicos para uso 

cosmético; produtos de antienvelhecimento para o cui-

dado da pele; cremes dermatológicos, não medicinais; 

preparações de toilette, não medicinais; produtos de 

toilette; produtos de beleza para uso cosmético; perfu-

maria; extratos perfumados; óleos essenciais; sabone-

tes; géis de duche e de banho e sais de banho; cosméti-

cos e produtos de toilette para os cuidados da pele, do 

corpo, do rosto, das unhas e do cabelo; cremes, leites, 

tónicos, géis e pó para o rosto, o corpo e as mãos; pre-

parações para maquilhagem; maquilhagem; prepara-

ções para desmaquilhagem; cotonetes algodoados para 

uso cosmético; preparações cosméticas para regenerar 

tecidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193420

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : Bellecell Limited

  Endereço : 21 Arlington Street, London SW1A 

1RN United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos e cirúrgicos; clínicas 

médicas; serviços clínicos de cirurgia plástica e es-

tética; serviços de higiene e cuidados de beleza para 

pessoas; clínicas de beleza e serviços de estâncias ter-

mais; serviços de centro de bem-estar, nomeadamente, 

fornecimento de um centro único para a prestação de 

saúde, beleza, nutrição, controlo do peso, meditação 

e saúde mental; serviços de salões de beleza; serviços 

fornecidos por especialistas na área de cuidado de 

estética, saúde, bem-estar e nutrição; serviços de diag-

nóstico médico [testes e análises]; serviços médicos de 

tratamentos da pele; consultadoria profissional na área 

de cosméticos e cosmetologia; fornecimento de trata-
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mentos higénicos e de estética; serviços médicos; ser-

viços de aconselhamento, informação, consultadoria 

e assessoria nas áreas de nutrição, dieta, controlo do 

peso e saúde; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento em relação aos acima referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193428

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : Specialized Bicycle Components, 

Inc.

  Endereço : 15130 Concord Circle, Morgan Hill, 

CA 95037, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Controladores de velocidade para 

veículos; registadores quilométricos para veículos; 

dispositivos de pilotagem automática para veículos; 

indicadores de velocidade; manómetros; medidores de 

pressão; contadores; registadores de pressão; proteções 

para a cabeça; taquímetros; conta-voltas; simuladores 

de condução e controlo de veículos; proteções para a 

cabeça; capacetes de proteção para desporto; dispo-

sitivos de proteção pessoal contra os acidentes; luvas 

para proteção contra acidentes; baterias elétricas para 

veículos; baterias elétricas para veículos; carregadores 

de baterias; carregadores de baterias recarregáveis; 

indicadores de quantidade; cronógrafos [aparelhos de 

registo do tempo]; velocímetros para bicicletas; indi-

cadores automáticos de perda de pressão nos pneus; 

óculos para desporto; óculos antirreflexo; vestuário de 

proteção contra acidentes; sapatos de proteção contra 

acidentes ou ferimentos; aparelhos de processamento 

de dados; aparelhos de controle de franquias; caixas 

registadoras; dispensadores de bilhetes; máquinas 

de ditar; hologramas; marcadores de baínhas para a 

costura; máquinas de voto; equipamento de reconhe-

cimento facial; fotocopiadoras; balanças; medidores; 

letreiros luminosos; aparelhos de navegação por saté-

lite; gravadores ou registadores de fita magnética; câ-

maras fotográficas; instrumentos de medida; espelhos 

[óptica]; fios eléctricos; semicondutores; ímanes; ecrãs 

de vídeo; controladores remotos; aparelhos de regula-

ção térmica; para-raios; electrolisadores; dispositivos 

de extinção de fogo; aparelhos de radiologia para uso 

industrial; aparelhos de alerta antirroubo; óculos (óp-

ticos); óculos; desenhos animados; ímanes decorativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193429

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : Specialized Bicycle Components, 

Inc.

  Endereço : 15130 Concord Circle, Morgan Hill, 

CA 95037, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos para locomoção por terra, 

por ar, por água e sobre carris; veículos eléctricos; aros 

para rodas de bicicletas; pedaleiras para bicicletas; 

cubos para rodas de bicicletas; pedais para bicicletas; 

raios para rodas de bicicletas; rodas para bicicletas; se-

lins para bicicletas; guarda-saias para bicicletas; cober-

turas de selins para bicicletas; cestos adaptados para 

bicicletas; alforges adaptados para bicicletas; campai-

nhas de bicicletas; quadros de bicicletas; descansos 

para bicicletas; correntes para bicicletas; guiadores de 

bicicletas; travões para bicicletas; bombas para pneus 

de bicicletas; bicicletas; teleféricos; carrinhos de carga 

manuais; trenós [veículos]; estojos para a reparação de 

câmaras-de-ar; pneus para bicicletas; veículos aéreos; 

barcos; jantes para veículos; bicicletas elétricas; veícu-

los de duas rodas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193430

[220]  Data de pedido : 2022/01/31

[730]  Requerente : Specialized Bicycle Components, 

Inc.

  Endereço : 15130 Concord Circle, Morgan Hill, 

CA 95037, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado de ciclismo; maillots desporti-

vos; t-shirts; calças; vestuário; casacos [vestuário]; ca-

misolas desportivas; vestuário para ciclista; vestuário 

impermeável; botas para desporto; sapatos de despor-
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to; solas interiores para sapatos; antiderrapantes para 

calçado; calçado; fitas para cabeça [vestuário]; chape-

laria; meias de malha; luvas [vestuário]; lenços para 

o pescoço; cintos [vestuário]; chapéus para crianças; 

trajes de fantasia; toucas para duche; echarpes; más-

caras para dormir; capas de cabeleireiros [coberturas]; 

vestidos de noiva.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193441

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Marriott Worldwide Corporation

  Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Ma-

ryland 20817, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; promoção de 

vendas [para terceiros]; aluguer de máquinas e apare-

lhos de escritório; assistência na direção de empresas 

comerciais ou industriais; organização de feiras para 

fins comerciais ou de publicidade; consultadoria em 

gestão de pessoal; serviços de sublocação para em-

presas; contabilidade; aluguer de máquinas de venda 

automáticas; angariação de patrocínios; consultadoria 

para direção de negócios comerciais; gestão de negó-

cios comerciais em relação aos serviços de franquia; 

assistência na direção de negócios comerciais; gerência 

administrativa de hotéis e serviços de assessores para 

a direção de negócios comerciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193442

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Marriott Worldwide Corporation

  Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Ma-

ryland 20817, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel; serviços de res-

taurante, catering, bar e “lounge”; serviços de alo-

jamento em complexos hoteleiros; fornecimento de 

instalações de uso geral para reuniões, conferências e 

exposições; fornecimento de instalações para banque-

tes e eventos sociais para ocasiões especiais; e serviços 

de reservas para alojamento em hotéis para terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193443

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Marriott Worldwide Corporation

  Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Ma-

ryland 20817, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; promoção de 

vendas [para terceiros]; aluguer de máquinas e apare-

lhos de escritório; assistência na direção de empresas 

comerciais ou industriais; organização de feiras para 

fins comerciais ou de publicidade; consultadoria em 

gestão de pessoal; serviços de sublocação para em-

presas; contabilidade; aluguer de máquinas de venda 

automáticas; angariação de patrocínios; consultadoria 

para direção de negócios comerciais; gestão de negó-

cios comerciais em relação aos serviços de franquia; 

assistência na direção de negócios comerciais; gerência 

administrativa de hotéis e serviços de assessores para 

a direção de negócios comerciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193444

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Marriott Worldwide Corporation

  Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, Ma-

ryland 20817, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel; serviços de res-

taurante, catering, bar e “lounge”; serviços de alo-

jamento em complexos hoteleiros; fornecimento de 

instalações de uso geral para reuniões, conferências e 

exposições; fornecimento de instalações para banque-

tes e eventos sociais para ocasiões especiais; e serviços 

de reservas para alojamento em hotéis para terceiros.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193445

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador; software 

de computador; aplicações de software de computador, 

descarregáveis; aplicações de software descarregáveis 

para telefones inteligentes; software descarregável 

como dispositivo médico [SaMD].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193446

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

dispositivos médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193447

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha; plataforma como 

serviço [PaaS]; software como serviço [SaaS].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193448

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Otsuka America, Inc.

  Endereço : One Embarcadero Center, Suite 2020 

San Francisco, CA 94111, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos e fornecimento de 

informações e aconselhamento relacionados com os 

mesmos; serviços de terapia e fornecimento de infor-

mações e aconselhamento relacionados com os mes-

mos; fornecimento de informações médicas; serviços 

de tratamento médico e fornecimento de informações 

e aconselhamento relacionados com os mesmos; ser-

viços de aconselhamento médico e fornecimento de 

informações e conselhos relacionados com os mesmos; 

serviços de reabilitação de pacientes com doenças 

mentais e fornecimento de informações e conselhos 

relacionados com os mesmos; serviços de psicoterapia 

e fornecimento de informações e conselhos relacio-

nados com os mesmos; serviços de terapia cognitiva e 

fornecimento de informações e conselhos relacionados 

com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193449

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Tecnica Group S.p.A.

  Endereço : Via Fante d’Italia, 56 31040 Giavera 

del Montello (Treviso), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; calçado 

informal; botas de esqui, calçado para a neve.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193450

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : CHARMANT INC.

  Endereço : 6-1, Kawasari-cho, Sabae-shi, Fukui, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos, estojos para óculos, armações 

de óculos, óculos de sol na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193451

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193452

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), kretek  (tabaco); snus  (tabaco); suce-

dâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros para fumadores, cachimbos, aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros, isqueiros para fumado-

res, fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193453

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco em bruto ou tabaco tratado; 

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco), kretek  (tabaco); snus  (tabaco); suce-

dâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a fim de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros para fumadores, cachimbos, aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros, isqueiros para fumado-

res, fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193454

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

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

  Endereço : 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de gel à base de mentol para 

aplicação tópica; produtos não medicinais para cui-

dados de pele e do corpo; pomada mentolada de uso 

geral não para uso médico; pomadas não medicinais; 
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manteiga corporal não medicinal, óleo corporal não 

medicinal; óleos e cremes não medicinais para massa-

gens corporais; géis não medicinais para massagens; 

bálsamos não medicinais; produtos não medicinais à 

base de plantas e terapêuticos para cuidados do corpo, 

nomeadamente óleos corporais, pomadas de fricção 

terapêuticos para dores musculares, óleos de aromate-

rapia à base de ervas; cremes e bálsamos de ervas tópi-

cos não medicinais para dores musculares; dentífricos; 

preparações para protecção solar; produtos para tra-

tamento do cabelo; leites, óleos e cremes de limpeza; 

preparações cosméticas para bronzear; produtos nutri-

tivos para o cabelo; sabonetes e detergentes; champôs; 

sabonetes para a lavagem do rosto; sabonetes para o 

corpo; perfumaria; fragrâncias; cosméticos; óleos es-

senciais; cremes para a pele; incensos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193455

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

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

  Endereço : 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de gel à base de mentol para 

aplicação tópica; produtos não medicinais para cui-

dados de pele e do corpo; pomada mentolada de uso 

geral não para uso médico; pomadas não medicinais; 

manteiga corporal não medicinal, óleo corporal não 

medicinal; óleos e cremes não medicinais para massa-

gens corporais; géis não medicinais para massagens; 

bálsamos não medicinais; produtos não medicinais à 

base de plantas e terapêuticos para cuidados do corpo, 

nomeadamente óleos corporais, pomadas de fricção 

terapêuticos para dores musculares, óleos de aromate-

rapia à base de ervas; cremes e bálsamos de ervas tópi-

cos não medicinais para dores musculares; dentífricos; 

preparações para protecção solar; produtos para tra-

tamento do cabelo; leites, óleos e cremes de limpeza; 

preparações cosméticas para bronzear; produtos nutri-

tivos para o cabelo; sabonetes e detergentes; champôs; 

sabonetes para a lavagem do rosto; sabonetes para o 

corpo; perfumaria; fragrâncias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193461

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : MEIJI CO., LTD.

  Endereço : 2-2-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Farinhas lácteas para bebés; prepara-

ções alimentares para bebés; leite líquido em pó para 

crianças; leite dietético para mulheres grávidas e mu-

lheres lactantes; suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos nutricionais; bebidas dietéticas para uso 

médico; alimentos dietéticos para uso médico; bebidas 

para bebés; alimentos para bebés; açúcar lácteo para 

uso farmacêutico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193462

[220]  Data de pedido : 2022/02/04

[730]  Requerente : MEIJI CO., LTD.

  Endereço : 2-2-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó para uso alimentar; leite 

em pó para mulheres grávidas e lactantes; leite líquido 

em pó, não para bebés; leite and produtos lácteos para 

mulheres grávidas e mulheres lactantes; produtos lác-

teos; iogurtes; bebidas à base de iogurtes; bebidas com 

bactérias de ácido láctico; queijo; manteiga; margarina; 

nata [láctea]; leite; bebidas lácteas, onde predomina 

o leite; leite de soja [substitutos do leite]; preparações 

para fazer sopa; sopas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193466

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193467

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193468

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193469

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193470

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193471

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193472

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193473

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193474

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂 爲

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193475

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[730]  Requerente : Dr. Martens  International 

Trading GmbH

  Endereço : Ahornstrasse 8a, D-82166 Grafelfing, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Dr. Maertens  Marketing 

GmbH

  Endereço : An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado, botas, sandálias, sapatos, gás-

peas para botas, solas interiores, acessórios em metal 

para calçado, solas para calçado, palmilhas para calça-

do.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193480

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

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

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

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

azul clara, azul escura e azul-verde tal como represen-

tado na figura.

[210]  N.º : N/193481

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[730]  Requerente : Shiseido Company, Limited

  Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; cosméticos; produtos de per-

fumaria, incenso e fragrâncias; dentífricos; unhas pos-

tiças; pestanas postiças; algodão para fins cosméticos; 

cotonetes para fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193482

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[730]  Requerente : Shiseido Company, Limited

  Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Sabões; cosméticos; produtos de per-

fumaria, incenso e fragrâncias; dentífricos; unhas pos-

tiças; pestanas postiças; algodão para fins cosméticos; 

cotonetes para fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193483

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10AC, 10AB

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193485

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193486

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193487

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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 : 
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[210]  N.º : N/193488

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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-

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/193489

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193490

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193491

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong
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  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/193492

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193493

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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 sim-

pósios; organização e direcção de seminários; organi-

zação e direcção de reuniões (com fins culturais, edu-

cativos ou entretenimento); organização de exposições 

com fins culturais ou educativos; serviços de biblioteca 

móvel; publicação em linha de livros e periódicos 

electrónicos não descarregáveis; publicação de textos 

não descarregáveis, sem ser textos publicitários; for-

necimento 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/193494

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong
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  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/193495

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193496

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193497

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193498

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong
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  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 sim-

pósios; organização e direcção de seminários; organi-

zação e direcção de reuniões (com fins culturais, edu-

cativos ou entretenimento); organização de exposições 

com fins culturais ou educativos; serviços de biblioteca 

móvel; publicação em linha de livros e periódicos 

electrónicos não descarregáveis; publicação de textos 

não descarregáveis, sem ser textos publicitários; for-

necimento 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/193499

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193500

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193501

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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
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[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/193502

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193503

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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 sim-

pósios; organização e direcção de seminários; organi-

zação e direcção de reuniões (com fins culturais, edu-

cativos ou entretenimento); organização de exposições 

com fins culturais ou educativos; serviços de biblioteca 

móvel; publicação em linha de livros e periódicos 

electrónicos não descarregáveis; publicação de textos 

não descarregáveis, sem ser textos publicitários; for-

necimento 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/193504

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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
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[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/193505

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193506

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193507

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193508

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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



7554    14   2022  4  6 

[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 sim-

pósios; organização e direcção de seminários; organi-

zação e direcção de reuniões (com fins culturais, edu-

cativos ou entretenimento); organização de exposições 

com fins culturais ou educativos; serviços de biblioteca 

móvel; publicação em linha de livros e periódicos 

electrónicos não descarregáveis; publicação de textos 

não descarregáveis, sem ser textos publicitários; for-

necimento 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/193509

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193510

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193511

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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; 



N.º 14 — 6-4-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7555

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193512

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193513

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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 sim-

pósios; organização e direcção de seminários; organi-

zação e direcção de reuniões (com fins culturais, edu-

cativos ou entretenimento); organização de exposições 

com fins culturais ou educativos; serviços de biblioteca 

móvel; publicação em linha de livros e periódicos 

electrónicos não descarregáveis; publicação de textos 

não descarregáveis, sem ser textos publicitários; for-

necimento 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/193514

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong
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  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/193515

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193516

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193517

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193518

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited
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  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 sim-

pósios; organização e direcção de seminários; organi-

zação e direcção de reuniões (com fins culturais, edu-

cativos ou entretenimento); organização de exposições 

com fins culturais ou educativos; serviços de biblioteca 

móvel; publicação em linha de livros e periódicos 

electrónicos não descarregáveis; publicação de textos 

não descarregáveis, sem ser textos publicitários; for-

necimento 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/193519

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193520

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193521

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812
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 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/193522

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193523

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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 sim-

pósios; organização e direcção de seminários; organi-

zação e direcção de reuniões (com fins culturais, edu-

cativos ou entretenimento); organização de exposições 

com fins culturais ou educativos; serviços de biblioteca 

móvel; publicação em linha de livros e periódicos 

electrónicos não descarregáveis; publicação de textos 

não descarregáveis, sem ser textos publicitários; for-

necimento 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 : 
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[210]  N.º : N/193524

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193525

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193526

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193527

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193528

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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 sim-

pósios; organização e direcção de seminários; organi-

zação e direcção de reuniões (com fins culturais, edu-

cativos ou entretenimento); organização de exposições 

com fins culturais ou educativos; serviços de biblioteca 

móvel; publicação em linha de livros e periódicos 

electrónicos não descarregáveis; publicação de textos 

não descarregáveis, sem ser textos publicitários; for-

necimento 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/193529

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

[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/193530

[220]  Data de pedido : 2022/02/07

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

  Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para cuida-

dos de beleza; preparações cosméticas adelgaçantes; 

soros de beleza; estojos de cosmética; preparações 

cosméticas para o rosto; preparações cosméticas para 

o cuidado da pele; preparações de aloe vera para fins 

cosméticos; preparações para maquilhagem; cremes 

para branquear a pele; máscaras de beleza; loções 

para a pele [cosméticas]; loções para o cabelo; loções 

corporais; cremes para o cuidado do cabelo; produtos 

nutritivos para o cabelo [para uso cosmético]; hidra-

tantes para o cabelo; pó cosmético para o rosto; leites 

de toilette; cremes cosméticos; batons para os lábios; 
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hidratantes; correctores faciais; glosses para os lábios; 

lenços impregnados de loções cosméticas; cosméticos 

não medicinais para acnes; adstringentes para uso 

em cosmética; loções para uso cosmético; aerossóis 

para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; 

refrescantes para o hálito e higiene pessoal; cremes 

desmaquilhantes; preparações para desmaquilhagem; 

leites de limpeza facial; desodorizantes corporais 

[perfumaria]; preparações para fixar o cabelo; tónicos 

capilares [cosméticos]; cremes para as mãos [cosméti-

cos]; bálsamo para os lábios [cosméticos]; cremes para 

remoção de manchas [cosméticos]; loções para bebés 

[cosméticos]; pó para bebés [cosméticos]; hidratantes 

para depois da exposição ao sol; preparações de prote-

ção solar; preparações antitranspirantes para higiene 

pessoal; cremes de barbear; cotonetes algodoados para 

uso cosmético; preparações para a coloração do cabe-

lo; preparações depilatórias; unhas postiças; pestanas 

postiças; adesivos para afixar pestanas postiças; ade-

sivos [matérias colantes] para uso cosmético; adesivos 

para afixar cabelo postiço; preparações para remover 

tintas; champôs; sabonetes; elixires orais, não para uso 

médico; desodorizantes para uso pessoal ou para ani-

mais [perfumaria]; sabonetes para uso cosmético; pro-

dutos de limpeza para fins de higiene íntima pessoal, 

não medicinais; sabões antitranspirantes; preparações 

para a lavagem dos olhos, não sendo para fins médicos; 

sabões desodorizantes; produtos para a lavagem do 

corpo; produtos para lavar o rosto [cosméticos]; sa-

bões não medicinais para acnes; sabões para as mãos; 

preparações para o banho, não sendo para fins médi-

cos; preparações cosméticas para o banho; banhos de 

espuma; sais de banho, não medicinais; dentífricos; 

fragrâncias; fragrâncias para perfumar; fragrâncias 

para perfumar o ambiente; incenso; óleos essenciais; 

óleos de aromaterapia [para uso cosmético]; óleos de 

massagem; produtos de lavandaria; lixívia para roupa; 

amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; goma 

de amido para lavandaria; preparações para limpar e 

lavar; panos de limpeza impregnados com detergente; 

preparações antiestáticas para uso doméstico; desen-

gordurantes, sem ser para uso em processos de fabrico; 

preparações para remoção de ferrugem; telas e lixa 

para polir; cremes para couro; polimentos para móveis; 

cremes e lustradores de calçado; cera para polir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193531

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

 NIPPON K ENDAI R ESEARCH & DEV ELOP-

MENT LIMITED

  Endereço : 308 1406

 1406, FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road 

Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193534

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

3D

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193535

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193536

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193537

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193538

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193539

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193540

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193541

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193542

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193543

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193544

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas



7564    14   2022  4  6 

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193545

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193546

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193547

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193548

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/193549

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193550

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193551

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193552

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193553

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193555

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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-
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fónicos; amplificadores; amplificadores de potência; 

microfones; gira-discos; pratos de gira-discos; grava-

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; 
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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-

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; equipamento en-

doscópico para uso industrial; peças e acessórios para 

todos os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193557

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Washington State University

  Endereço : Lighty 280/286, P.O. Box 641060, 

Pullman, Washington 99164-1060, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31
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[511]  Produtos : Árvores [plantas], plântulas, materiais 

de propagação de plantas [sementes]; macieiras; frutas 

frescas; maçãs frescas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193558

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Washington State University

  Endereço : Lighty 280/286, P.O. Box 641060, 

Pullman, Washington 99164-1060, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Árvores [plantas], plântulas, materiais 

de propagação de plantas [sementes]; macieiras; frutas 

frescas; maçãs frescas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193559

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Washington State University

  Endereço : Lighty 280/286, P.O. Box 641060, 

Pullman, Washington 99164-1060, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Árvores [plantas], plântulas, materiais 

de propagação de plantas [sementes]; macieiras; frutas 

frescas; maçãs frescas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193560

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : ELEMIS USA, INC.

  Endereço : 1140 Broadway, Suite 1601, New York, 

NY 10001, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes; sabonetes para uso domés-

tico; sabonetes para o banho; sabonetes de beleza; 

sabonetes para uso pessoal; sabonetes para uso cosmé-

tico; sabonetes de toilette; perfumes; águas de toilette; 

águas perfumadas; óleos essenciais; cosméticos; loções 

para o cabelo; dentífricos; óleos de toilette; óleos para 

a perfumaria; óleo de amêndoas; champôs; géis de du-

che; banhos de espuma; espuma para banho; géis para 

uso cosméticos; loções para uso cosméticos; máscaras 

de beleza; preparações cosméticas para o banho; pre-

parações cosméticas para o cuidado da pele; cremes 

antienvelhecimento para o rosto; cremes antirrugas 

para o rosto; preparações de colagénio para uso cos-

mético; cremes cosméticos para o rosto; hidratantes 

para a pele; tónicos faciais [cosméticos]; tónicos para 

a pele [cosméticos]; loções corporais; séruns para uso 

cosmético; maquilhagem; preparações para desma-

quilhagem; esfoliantes para os pés; esfoliantes para 

as mãos; esfoliantes para o rosto; esfoliantes para o 

corpo; cremes para a limpeza da pele; loções para a 

limpeza da pele; esfoliantes para a limpeza da pele; lá-

pis para uso cosmético; cosméticos para sobrancelhas; 

preparações cosméticas para pestanas; pó de talco 

para a toilette; preparações para barbear; géis para 

barbear; espuma de barbear; sabonetes para barbear; 

preparações para barbear; loções pós-barba [after-

-shave]; leites de limpeza para a toilette; estojos de 

cosmética; máscara [rímel]; rouges cosméticos; pó para 

a maquilhagem; bases de maquilhagem; vernizes para 

as unhas; preparações para o cuidado das unhas; en-

durecedores de unhas; batons para os lábios; bálsamos 

para os lábios [não medicinais]; desodorizantes para 

uso pessoal; preparações depilatórias; cera para depi-

lar; depilatórios; preparações cosméticas adelgaçantes; 

preparações cosméticas para bronzear; preparações 

cosméticas de protecção solar; lenços impregnados de 

loções cosméticas; incenso; preparações para perfu-

mar interiores; fragrâncias para perfumar ambiente; 

saquetas para perfumar roupa; vaporizadores perfu-

mados para roupa; potpourris aromáticos; cremes para 

branquear a pele; preparações para remoção de cores; 

massas para couros de afiamento de navalhas de bar-

ba; papeis abrasivos; cosméticos para animais.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193561

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : ELEMIS USA, INC.

  Endereço : 1140 Broadway, Suite 1601, New York, 

NY 10001, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de aromaterapia; serviços de 

salões de beleza; serviços de salões de cabeleireiro; 

serviços de cuidado das unhas; serviços de manicura; 

serviços de pedicura; serviços de massagens; serviços 

de massagens aos pés; serviços de estações termais/ 

/spa; serviços para o cuidado da pele; serviços de visa-

gistas; serviços cosméticos para o cuidado do corpo; 

serviços de consultoria relacionados com cosméticos; 

serviços de depilação a cera para o corpo; serviços de 

implante de cabelo; serviços de sauna; serviços de so-

lário; serviços de visagistas; serviços médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193562

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : ELEMIS USA, INC.

  Endereço : 1140 Broadway, Suite 1601, New York, 

NY 10001, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes; sabonetes para uso domés-

tico; sabonetes para o banho; sabonetes de beleza; 

sabonetes para uso pessoal; sabonetes para uso cosmé-

tico; sabonetes de toilette; perfumes; águas de toilette; 

águas perfumadas; óleos essenciais; cosméticos; loções 

para o cabelo; dentífricos; óleos de toilette; óleos para 

a perfumaria; óleo de amêndoas; champôs; géis de du-

che; banhos de espuma; espuma para banho; géis para 

uso cosméticos; loções para uso cosméticos; máscaras 

de beleza; preparações cosméticas para o banho; pre-

parações cosméticas para o cuidado da pele; cremes 

antienvelhecimento para o rosto; cremes antirrugas 

para o rosto; preparações de colagénio para uso cos-

mético; cremes cosméticos para o rosto; hidratantes 

para a pele; tónicos faciais [cosméticos]; tónicos para 

a pele [cosméticos]; loções corporais; séruns para uso 

cosmético; maquilhagem; preparações para desma-

quilhagem; esfoliantes para os pés; esfoliantes para 

as mãos; esfoliantes para o rosto; esfoliantes para o 

corpo; cremes para a limpeza da pele; loções para a 

limpeza da pele; esfoliantes para a limpeza da pele; lá-

pis para uso cosmético; cosméticos para sobrancelhas; 

preparações cosméticas para pestanas; pó de talco 

para a toilette; preparações para barbear; géis para 

barbear; espuma de barbear; sabonetes para barbear; 

preparações para barbear; loções pós-barba [after-

-shave]; leites de limpeza para a toilette; estojos de 

cosmética; máscara [rímel]; rouges cosméticos; pó para 

a maquilhagem; bases de maquilhagem; vernizes para 

as unhas; preparações para o cuidado das unhas; en-

durecedores de unhas; batons para os lábios; bálsamos 

para os lábios [não medicinais]; desodorizantes para 

uso pessoal; preparações depilatórias; cera para depi-

lar; depilatórios; preparações cosméticas adelgaçantes; 

preparações cosméticas para bronzear; preparações 

cosméticas de protecção solar; lenços impregnados de 

loções cosméticas; incenso; preparações para perfu-

mar interiores; fragrâncias para perfumar ambiente; 

saquetas para perfumar roupa; vaporizadores perfu-

mados para roupa; potpourris aromáticos; cremes para 

branquear a pele; preparações para remoção de cores; 

massas para couros de afiamento de navalhas de bar-

ba; papeis abrasivos; cosméticos para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193563

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : ELEMIS USA, INC.

  Endereço : 1140 Broadway, Suite 1601, New York, 

NY 10001, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de aromaterapia; serviços de 

salões de beleza; serviços de salões de cabeleireiro; 

serviços de cuidado das unhas; serviços de manicura; 

serviços de pedicura; serviços de massagens; serviços 

de massagens aos pés; serviços de estações termais/ 

/spa; serviços para o cuidado da pele; serviços de visa-

gistas; serviços cosméticos para o cuidado do corpo; 

serviços de consultoria relacionados com cosméticos; 

serviços de depilação a cera para o corpo; serviços de 
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implante de cabelo; serviços de sauna; serviços de so-

lário; serviços de visagistas; serviços médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193564

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Higher Education Skincare, LLC

  Endereço : 15707 Rockfield Blvd. Suite 220 Irvi-

ne, California, 92618 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de cuidado de pele, nome-

adamente loções para a pele, produtos de limpeza, e 

hidratantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193566

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos para máquinas 

de jogos de vídeo de arcada; circuitos electrónicos 

ou CD-ROMs gravados com programas para jogos 

portáteis com ecrãs de cristais líquidos; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo domésti-

cos e suportes de armazenamento gravados com os 

ditos programas de jogos; máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; óculos; programas de jogos para 

computadores; programas de jogos para computadores 

electrónicos que podem ser descarregados através de 

redes informáticas; áudio ou vídeo gravados em discos 

compactos, DVDs, cartões magnéticos, discos magné-

ticos ou discos ópticos; imagens, vídeos, filmes ou mú-

sica que podem ser recebidos e guardados através de 

Internet; imagens, vídeos, filmes ou música que podem 

ser recebidos através de telefones celulares; discos de 

vídeo ou fitas de vídeo gravados; programas de jogos 

para telefones celulares; publicações electrónicas (des-

carregáveis); peças e acessórios para assistentes pesso-

ais digitais (PDAs); capas para telefones inteligentes 

(smartphones); estojos para telefones inteligentes 

(smartphones).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193567

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

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

escritório ou uso doméstico; recipientes de papel para 

embalagem; papel e cartão; artigos de papelaria; mate-

riais impressos; fotografias; suportes para fotografias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193568

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Fatos de baile de máscaras; roupas 

exteriores de estilo não Japonês; casacos; camisolas de 

lã; camisas; roupa de noite; roupa interior; fatos de ba-

nho; toucas de banho; t-shirts; máscaras para dormir; 

aventais; echarpes (cachecóis); peúgas e meias sem 

ser vestuário especial para desporto; cachecóis; luvas 

como vestuário; gravatas; lenços de pôr ao pescoço; 

bandanas (lenços para pescoço); isolamento térmico 

(vestuário); echarpes; aquecedores de orelhas (vestuá-

rio); chapelaria para vestir; sapatos e botas, sem serem 

calçado especial para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193569

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.
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  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos que são modelados em 

personagens; brinquedos; bonecas; máquinas de jogos 

de vídeo domésticos; equipamentos desportivos, sem 

ser para escalada, surf, esqui aquático e mergulho 

submarino; redes para borboletas; caixas para colec-

cionadores de insecto (brinquedos); recipientes para 

transportar insectos coleccionados (brinquedos); má-

quinas e aparelhos de diversão para uso em parques 

de diversões; máquinas caça-níqueis; máquinas de 

flippers verticais Japonesas; jogos de dados Japoneses; 

jogos de damas Chineses; aparelhos de prestidigitação; 

jogos de dominós; cartas de jogar; mah-jong (jogos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193570

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Planeamento, organização ou realiza-

ção de filmes, espectáculos, peças de teatro ou repre-

sentações musicais; exibição, produção ou distribuição 

de filmes; fornecimento de imagens, vídeos ou filmes 

que podem ser recebidos através da Internet; produção 

de programas de rádio ou de televisão; produção de 

vídeos nas áreas de educação, cultura, entretenimento 

ou desporto; direcção de programas de rádio ou de 

televisão; serviços de fotografia; serviços de jogos on-

-line; fornecimento de música, imagens, vídeos e filmes 

on-line; fornecimento de vídeos através de Internet, 

não descarregáveis; fornecimento de música digital 

através de Internet, não descarregáveis; organização, 

direcção e organização de eventos, excluindo filmes, 

espectáculos, peças de teatro, representações musicais, 

desportos, corridas de cavalos, corridas de bicicleta, 

corridas de barcos e corridas de automóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193571

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos para máquinas 

de jogos de vídeo de arcada; circuitos electrónicos 

ou CD-ROMs gravados com programas para jogos 

portáteis com ecrãs de cristais líquidos; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo domésti-

cos e suportes de armazenamento gravados com os 

ditos programas de jogos; máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; óculos; programas de jogos para 

computadores; programas de jogos para computadores 

electrónicos que podem ser descarregados através de 

redes informáticas; áudio ou vídeo gravados em discos 

compactos, DVDs, cartões magnéticos, discos magné-

ticos ou discos ópticos; imagens, vídeos, filmes ou mú-

sica que podem ser recebidos e guardados através de 

Internet; imagens, vídeos, filmes ou música que podem 

ser recebidos através de telefones celulares; discos de 

vídeo ou fitas de vídeo gravados; programas de jogos 

para telefones celulares; publicações electrónicas (des-

carregáveis); peças e acessórios para assistentes pesso-

ais digitais (PDAs); capas para telefones inteligentes 

(smartphones); estojos para telefones inteligentes 

(smartphones).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193572

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

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

escritório ou uso doméstico; recipientes de papel para 

embalagem; papel e cartão; artigos de papelaria; mate-

riais impressos; fotografias; suportes para fotografias.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193573

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Fatos de baile de máscaras; roupas 

exteriores de estilo não Japonês; casacos; camisolas 

de lã; camisas; roupa de noite; roupa interior; fatos de 

banho; toucas de banho; t-shirts; máscaras para dormir; 

aventais; echarpes (cachecóis); peúgas e meias sem 

ser vestuário especial para desporto; cachecóis; luvas 

como vestuário; gravatas; lenços de pôr ao pescoço; 

bandanas (lenços para pescoço); isolamento térmico 

(vestuário); echarpes; aquecedores de orelhas (vestuá-

rio); chapelaria para vestir; sapatos e botas, sem serem 

calçado especial para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193574

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos que são modelados em 

personagens; brinquedos; bonecas; máquinas de jogos 

de vídeo domésticos; equipamentos desportivos, sem 

ser para escalada, surf, esqui aquático e mergulho 

submarino; redes para borboletas; caixas para colec-

cionadores de insecto (brinquedos); recipientes para 

transportar insectos coleccionados (brinquedos); má-

quinas e aparelhos de diversão para uso em parques 

de diversões; máquinas caça-níqueis; máquinas de 

flippers verticais Japonesas; jogos de dados Japoneses; 

jogos de damas Chineses; aparelhos de prestidigitação; 

jogos de dominós; cartas de jogar; mah-jong (jogos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193575

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Planeamento, organização ou realiza-

ção de filmes, espectáculos, peças de teatro ou repre-

sentações musicais; exibição, produção ou distribuição 

de filmes; fornecimento de imagens, vídeos ou filmes 

que podem ser recebidos através da Internet; produção 

de programas de rádio ou de televisão; produção de 

vídeos nas áreas de educação, cultura, entretenimento 

ou desporto; direcção de programas de rádio ou de 

televisão; serviços de fotografia; serviços de jogos on-

-line; fornecimento de música, imagens, vídeos e filmes 

on-line; fornecimento de vídeos através de Internet, 

não descarregáveis; fornecimento de música digital 

através de Internet, não descarregáveis; organização, 

direcção e organização de eventos, excluindo filmes, 

espectáculos, peças de teatro, representações musicais, 

desportos, corridas de cavalos, corridas de bicicleta, 

corridas de barcos e corridas de automóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193576

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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 : 
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[210]  N.º : N/193577

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193578

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193579

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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 : 

[210]  N.º : N/193580

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193581

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193582

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193583

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193584

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193585

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193586

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

 LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 12 1407

 1407 Decca Industrial Centre, 12 Kut Shing Street, 

Chai Wan, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193587

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193588

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193589

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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 : 

[210]  N.º : N/193590

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193591

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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 : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193592

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193593

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193594

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193595

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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 : 
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[210]  N.º : N/193596

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193597

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193612

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : E. REMY MARTIN & Cº

  Endereço : 20 rue de la Société Vinicole, 16100 

Cognac, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Aguardente (eaux-de-vie) com a deno-

minação de origem Cognac.

[540]  Marca : 

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

do e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193613

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

( : 160-0022)

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193615

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

( : 160-0022)

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193616

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.
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  Endereço : 8 8

( : 160-0022)

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/13  Japão

N.º 2021-155590

[210]  N.º : N/193618

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

( : 160-0022)

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/13  Japão

N.º 2021-155590

[210]  N.º : N/193619

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

( : 160-0022)

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/13  Japão

N.º 2021-155589

[210]  N.º : N/193621

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

( : 160-0022)

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/13  Japão

N.º 2021-155589

[210]  N.º : N/193622

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 901( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193623

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 901( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193624

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 901( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193625

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 901( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193626

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193627

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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 : 
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[210]  N.º : N/193629

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193630

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[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/193633

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Shiseido Company, Limited

  Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos para uso no fabrico 

de cosméticos, sabões, perfumaria e produtos indus-

triais; químicos; preparações para a regularização do 

crescimento das plantas; fertilizantes; ácidos gordos 

superiores; papel para testes químicos; adoçantes arti-

ficiais [produtos químicos]; farinha e amido para fins 

industriais; farinha e amido para fins industriais, para 

uso no fabrico de cosméticos; colágeno usado como 

matéria-prima no fabrico de cosméticos; preparações 

químicas para uso no fabrico de cosméticos; proteí-

nas para uso no fabrico de cosméticos; complexo de 

ingredientes químicos usados como um componente 

em maquilhagem e preparações não medicinais para 

cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193634

[220]  Data de pedido : 2022/02/08

[730]  Requerente : Shiseido Company, Limited

  Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; cosméticos; produtos de per-

fumaria, incenso e fragrâncias; dentífricos; unhas pos-

tiças; pestanas postiças; algodão para fins cosméticos; 

cotonetes para fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193648

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193651

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 121A 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193652

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 121A 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193653

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 121A 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193655

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 3

R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193656

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 3

R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193657

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

 Eyenovia, Inc.

  Endereço : 295 2400

10017

 295 Madison Avenue Suite 2400. New York, NY 10017, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções oftalmológicas; preparações terapêuticas para o 

tratamento de presbiopia; colírio; sprays oculares tera-

pêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193660

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; distin-

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193661

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho e por gros-

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 

em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 

pedras preciosas e semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

de bolso e relógios de parede e mesa; serviços de pu-

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-

sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-preciosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e mesa; 

promoção de vendas para terceiros; assistência em ges-

tão comercial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193662

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

de pesquisa e de design relacionados com os mesmos; 

serviços de análises e pesquisas industriais; concep-

ção, pesquisa técnica, desenvolvimento e testes de 

hardware informático, software, instrumentos cien-

tíficos e laboratório todos relacionados à triagem, 

classificação, identificação, autenticação, observação, 

pesagem, medição, teste, verificação, limpeza, análise, 

classificação, inspecção, avaliação, inscrição, verifica-

ção incluindo verificação de pacote e certificação de 

diamantes incluindo diamantes engastados, diaman-

tes pequenos usados para embelezar montagens para 
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gemas maiores (melee), jóias, pedras preciosas e se-

mipreciosas; testes a materiais e exames de aparelhos 

e de instrumentos todos relacionados com a triagem, 

classificação, identificação, autenticação, observação, 

pesagem, medição, teste, verificação, limpeza, análise, 

classificação, inspecção, avaliação, inscrição, verifi-

cação incluindo verificação de pacote e certificação 

de diamantes incluindo diamantes engastados, dia-

mantes pequenos usados para embelezar montagens 

para gemas maiores (melee), jóias, pedras preciosas e 

semipreciosas; serviços gemológicos, nomeadamente, 

à triagem, classificação, identificação, autenticação, 

observação, pesagem, medição, teste, verif icação, 

limpeza, análise, classificação, inspecção, avaliação, 

inscrição, verificação incluindo verificação de pacote 

e certificação de diamantes incluindo diamantes en-

gastados, diamantes pequenos usados para embelezar 

montagens para gemas maiores (melee), jóias, pedras 

preciosas e semipreciosas; serviços de gestão de quali-

dade, nomeadamente, avaliação e análise de qualida-

de, garantia de qualidade e controlo de qualidade no 

domínio dos diamantes, jóias, pedras preciosas e semi-

preciosas; serviços de consultoria e assessoria técnica 

em nome de hardware informático, software, instru-

mentos científicos e de laboratório todos relacionados 

com à triagem, classificação, identificação, autentica-

ção, observação, pesagem, medição, teste, verificação, 

limpeza, análise, classificação, inspecção, avaliação, 

inscrição, verificação incluindo verificação de pacote 

e certificação de diamantes incluindo diamantes en-

gastados, diamantes pequenos usados para embelezar 

montagens para gemas maiores (melee), jóias, pedras 

preciosas e semipreciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193667

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

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

pientes, cilindros, tanques, válvulas, recipientes de alta 

e baixa pressão, cilindros de alta e baixa pressão feitos 

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

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

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

rias ou de plástico; recipientes, cilindros e tanques em 

materiais compostos (não metálicos); tanques de alta e 

baixa pressão não metálicos; cilindros de alta e baixa 

pressão não metálicos; recipientes de alta e baixa pres-

são não metálicos; recipientes de alta e baixa pressão 

em materiais compostos (não metálicos) para gases, 

fluidos, ar ou produtos químicos; cilindros de alta e 

baixa pressão em materiais compostos (não metálicos) 

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

culos de alta e baixa pressão em materiais compostos 

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

químicos; tanques de alta e baixa pressão em materiais 

compostos (não metálicos) para gases, fluidos, ar ou 

produtos químicos; válvulas, não metálicas [exceto 

peças de máquinas]; recetáculos de compostagem não 

metálicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193668

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção de produtos 

compostos e sistemas de combustível; serviços de ins-

talação e reparação de produtos compostos e sistemas 

de combustível; serviços de instalação e reparação de 

motorizações; serviços de manutenção de produtos 

compostos e sistemas de combustível; serviços de subs-

tituição de produtos compostos e sistemas de combus-

tível; instalação, manutenção, reparação e substituição 

de peças de sistemas de combustível para veículos; 

serviços de apoio técnico, nomeadamente fornecimen-

to de assessoria técnica no domínio da reparação e 

manutenção da instalação de sistemas de combustível 

para veículos; serviços de apoio a OEM  (original 

equipment manufacturer), nomeadamente na insta-

lação, manutenção, reparação, substituição e suporte 

de sistemas de gás natural comprimido, gás natural 
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líquido, hidrogénio e sistemas de combustível de gás 

industrial comprimido.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193669

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Tratamento de materiais compostos, 

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

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

bono, materiais de reforço de fibra híbrida; tratamento 

de materiais para o fabrico de recipientes de alta e 

baixa pressão, cilindros e recipientes para gás, fluidos, 

ar e produtos químicos, fabrico de válvulas e equipa-

mentos para válvulas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193670

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

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

metálicos para construção; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para vias férreas; 

cabos e fios não eléctricos de metal comum; pequenos 

itens de ferragens metálicas; tanques (tanks) metálicos 

de alta e baixa pressão, cilindros metálicos de alta e 

baixa pressão e tanques (tanks) metálicos de alta e 

baixa pressão; válvulas metálicas (sem serem partes de 

máquinas); recipientes, cilindros, tanques e recipientes 

metálicos para armazenamento ou transporte; mine-

rais metálicos; recipientes de metal, cilindros, tanques 

e recipientes de metal, para combustível, produtos quí-

micos, gases comprimidos e líquidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193671

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Sistemas de distribuição de combus-

tível para motores de combustão interna de veículos 

terrestres, aéreos, aquáticos ou ferroviários; motoriza-

ções, incluindo motores e motores, para veículos aére-

os ou aquáticos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193673

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

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

não metálicos; cilindros de alta e baixa pressão não 

metálicos; recipientes de alta e baixa pressão não me-

tálicos; tanques de alta e baixa pressão não metálicos; 

recipientes, cilindros, recipientes e tanques não me-

tálicos para armazenamento, transporte; recipientes, 

cilindros, recipientes e tanques de alta e baixa pressão, 

não metálicos, para armazenamento e transporte; 
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recipientes, cilindros, recipientes e tanques, não metá-

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

químicos; recipientes de alta e baixa pressão, cilindros, 

recipientes e tanques, não metálicos, para combustí-

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

recipientes de compostagem não metálicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193674

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : HEXAGON TECHNOLOGY 

AS

  Endereço : Korsegata 4B, 6002 Ålesund, Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção de produtos 

compostos e sistemas de combustível; serviços de ins-

talação e reparação de produtos compostos e sistemas 

de combustível; serviços de instalação e reparação de 

motorizações; serviços de manutenção de produtos 

compostos e sistemas de combustível; serviços de subs-

tituição de produtos compostos e sistemas de combus-

tível; instalação, manutenção, reparação e substituição 

de peças de sistemas de combustível para veículos; 

serviços de apoio técnico, nomeadamente fornecimen-

to de assessoria técnica no domínio da reparação e 

manutenção da instalação de sistemas de combustível 

para veículos; serviços de apoio a OEM  (original 

equipment manufacturer), nomeadamente na insta-

lação, manutenção, reparação, substituição e suporte 

de sistemas de gás natural comprimido, gás natural 

líquido, hidrogénio e sistemas de combustível de gás 

industrial comprimido.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193675

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 146

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193676

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

 Beijing Qiandaifu Information & Technology Co., Ltd.

  Endereço : 2 1 11

32101

 32101, Floor 11, Building 1, No.2 Nanzhugan Hutong, 

Dongcheng District, Beijing 100010, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193677

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

 Beijing Qiandaifu Information & Technology Co., Ltd.

  Endereço : 2 1 11

32101

 32101, Floor 11, Building 1, No.2 Nanzhugan Hutong, 

Dongcheng District, Beijing 100010, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193678

[220]  Data de pedido : 2022/02/09

[730]  Requerente : 

 Beijing Qiandaifu Information & Technology Co., Ltd.

  Endereço : 2 1 11

32101

 32101, Floor 11, Building 1, No.2 Nanzhugan Hutong, 

Dongcheng District, Beijing 100010, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193679

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Specialized Bicycle Components, 

Inc.

  Endereço : 15130 Concord Circle, Morgan Hill, 

CA 95037, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Controladores de velocidade para 

veículos; registadores quilométricos para veículos; 

dispositivos de pilotagem automática para veículos; 

indicadores de velocidade; manómetros; medidores de 

pressão; contadores; registadores de pressão; proteções 

para a cabeça; taquímetros; conta-voltas; simuladores 

de condução e controlo de veículos; proteções para a 

cabeça; capacetes de proteção para desporto; dispo-

sitivos de proteção pessoal contra os acidentes; luvas 

para proteção contra acidentes; baterias elétricas para 

veículos; baterias elétricas para veículos; carregadores 

de baterias; carregadores de baterias recarregáveis; 

indicadores de quantidade; cronógrafos [aparelhos de 

registo do tempo]; velocímetros para bicicletas; indi-

cadores automáticos de perda de pressão nos pneus; 

óculos para desporto; óculos antirreflexo; vestuário de 

proteção contra acidentes; sapatos de proteção contra 

acidentes ou ferimentos; aparelhos de processamento 

de dados; aparelhos de controle de franquias; caixas 

registadoras; dispensadores de bilhetes; máquinas 

de ditar; hologramas; marcadores de baínhas para a 

costura; máquinas de voto; equipamento de reconhe-

cimento facial; fotocopiadoras; balanças; medidores; 

letreiros luminosos; aparelhos de navegação por saté-

lite; gravadores ou registadores de fita magnética; câ-

maras fotográficas; instrumentos de medida; espelhos 

[óptica]; fios eléctricos; semicondutores; ímanes; ecrãs 

de vídeo; controladores remotos; aparelhos de regula-

ção térmica; para-raios; electrolisadores; dispositivos 

de extinção de fogo; aparelhos de radiologia para uso 

industrial; aparelhos de alerta antirroubo; óculos (óp-

ticos); óculos; desenhos animados; ímanes decorativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193680

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Specialized Bicycle Components, 

Inc.

  Endereço : 15130 Concord Circle, Morgan Hill, 

CA 95037, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos para locomoção por terra, 

por ar, por água e sobre carris; veículos eléctricos; aros 

para rodas de bicicletas; pedaleiras para bicicletas; 

cubos para rodas de bicicletas; pedais para bicicletas; 

raios para rodas de bicicletas; rodas para bicicletas; se-

lins para bicicletas; guarda-saias para bicicletas; cober-

turas de selins para bicicletas; cestos adaptados para 

bicicletas; alforges adaptados para bicicletas; campai-

nhas de bicicletas; quadros de bicicletas; descansos 

para bicicletas; correntes para bicicletas; guiadores de 

bicicletas; travões para bicicletas; bombas para pneus 

de bicicletas; bicicletas; teleféricos; carrinhos de carga 

manuais; trenós [veículos]; estojos para a reparação de 

câmaras-de-ar; pneus para bicicletas; veículos aéreos; 

barcos; jantes para veículos; bicicletas elétricas; veícu-

los de duas rodas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193681

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Specialized Bicycle Components, 

Inc.

  Endereço : 15130 Concord Circle, Morgan Hill, 

CA 95037, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado de ciclismo; maillots desporti-

vos; t-shirts; calças; vestuário; casacos [vestuário]; ca-

misolas desportivas; vestuário para ciclista; vestuário 

impermeável; botas para desporto; sapatos de despor-

to; solas interiores para sapatos; antiderrapantes para 

calçado; calçado; fitas para cabeça [vestuário]; chape-

laria; meias de malha; luvas [vestuário]; lenços para 

o pescoço; cintos [vestuário]; chapéus para crianças; 

trajes de fantasia; toucas para duche; echarpes; más-

caras para dormir; capas de cabeleireiros [coberturas]; 

vestidos de noiva.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193682

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193683

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Monde Nissin Corporation

  Endereço : 21st Floor 6750 Office Tower, Ayala 

Avenue, Makati City, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Extratos de frutas e legumes congela-

dos, foscos, em conserva, processados, secos, cozidos 

ou cristalizados para uso em refeições ou alimentos 

preparados; caldos de carne concentrados; prepara-

ções para fazer caldos de carne; extratos de carne; 

sopas; preparações para fazer sopa; caldos; caldos con-

centrados; molhos de feijão; molhos de queijo; molhos 

à base de produtos lácteos; molhos de azeite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193684

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Monde Nissin Corporation

  Endereço : 21st Floor 6750 Office Tower, Ayala 

Avenue, Makati City, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Massa instantânea; especiarias; macar-

rão; massas alimentares; farinha de mistura para uso 

alimentar; farinha de trigo; pão; cereais processados; 

preparações à base de cereais; snacks à base de cere-

ais; biscoitos [bolinhos]; bolos; produtos de pastelaria; 

doces e confeitaria, nomeadamente, chocolates, bolos 

de arroz, bolachas; café; chá; sucedâneos do café; ca-

cau; açúcar; arroz; tapioca; sagú; mel; melaço; levedu-

ra; fermento em pó; gelados alimentares; iogurte gela-

do [gelados alimentares]; sorvete em pó [confeitaria]; 

coberturas de cacau para barrar; coberturas de bordo 

para barrar; coberturas para barrar à base de chocola-

te; coberturas para barrar, de chocolate, contendo ole-

aginosas; extratos de levedura para barrar; maionese; 

caril [condimento]; temperos; molhos [condimentos]; 

pimenta da Jamaica; sal; mostarda; vinagres.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193685

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Monde Nissin Corporation

  Endereço : 21st Floor 6750 Office Tower, Ayala 

Avenue, Makati City, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Caldos de carne; extratos de frutas e 

legumes congelados, foscos, em conserva, processados, 

secos, cozidos ou cristalizados para uso em refeições 

ou alimentos preparados; caldos de carne concentra-

dos; preparações para fazer caldos de carne; extratos 

de carne; sopas; preparações para fazer sopa; caldos; 

caldos concentrados; molhos de feijão; molhos de quei-

jo; molhos à base de produtos lácteos; molhos de azei-

te.

[540]  Marca : 

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

lha e amarela tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193686

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Monde Nissin Corporation

  Endereço : 21st Floor 6750 Office Tower, Ayala 

Avenue, Makati City, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Massa instantânea; especiarias; macar-

rão; massas alimentares; farinha de mistura para uso 

alimentar; farinha de trigo; pão; cereais processados; 

preparações à base de cereais; snacks à base de cere-

ais; biscoitos [bolinhos]; bolos; produtos de pastelaria; 

doces e confeitaria, nomeadamente, chocolates, bolos 

de arroz, bolachas; café; chá; sucedâneos do café; ca-

cau; açúcar; arroz; tapioca; sagú; mel; melaço; levedu-

ra; fermento em pó; gelados alimentares; iogurte gela-

do [gelados alimentares]; sorvete em pó [confeitaria]; 

coberturas de cacau para barrar; coberturas de bordo 

para barrar; coberturas para barrar à base de chocola-

te; coberturas para barrar, de chocolate, contendo ole-

aginosas; extratos de levedura para barrar; maionese; 

caril [condimento]; temperos; molhos [condimentos]; 

pimenta da Jamaica; sal; mostarda; vinagres.

[540]  Marca : 

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

lha e amarela tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193687

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Monde Nissin Corporation

  Endereço : 21st Floor 6750 Office Tower, Ayala 

Avenue, Makati City, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193688

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Monde Nissin Corporation

  Endereço : 21st Floor 6750 Office Tower, Ayala 

Avenue, Makati City, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório, 

anúncio e serviços de venda a retalho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193689

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Monde Nissin Corporation

  Endereço : 21st Floor 6750 Office Tower, Ayala 

Avenue, Makati City, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193690

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Monde Nissin Corporation

  Endereço : 21st Floor 6750 Office Tower, Ayala 

Avenue, Makati City, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193691

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Kyowa Kirin Co., Ltd.

  Endereço : 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193693

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : The Garden Company Limited

  Endereço : 58 Castle Peak Road, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos e artigos de brincar; artigos de 

ginástica e desporto não incluídos noutras classes; de-

corações para árvores de Natal; brinquedos, nomeada-

mente, camiões de brinquedo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193694

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e 

veterinárias; produtos higiénicos para uso medicinal; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para humanos e animais; emplas-

tros, materiais para pensos; matérias para obturações 

dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medicinais; cataplasmas medicinais; ma-

lagmas (emplastros) medicinais; óleos medicinais; 

linimentos medicinais; pomadas medicinais; pensos 

adesivos medicinais; pensos medicinais; espumas me-

dicinais; comprimidos medicinais; gaze para pensos; 

ligaduras para pensos; gessos adesivos; medicamentos 

analgésicos e anti-inflamatórios transdérmicos; sprays 

refrigerantes para uso médico; preparações farmacêu-

ticas para o tratamento da dor oncológica; adesivos 

transdérmicos medicinais para o tratamento da dor 

oncológica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193695

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e 

veterinárias; produtos higiénicos para uso medicinal; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para humanos e animais; emplas-

tros, materiais para pensos; matérias para obturações 

dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medicinais; cataplasmas medicinais; ma-

lagmas (emplastros) medicinais; óleos medicinais; 

linimentos medicinais; pomadas medicinais; pensos 

adesivos medicinais; pensos medicinais; espumas me-

dicinais; comprimidos medicinais; gaze para pensos; 

ligaduras para pensos; gessos adesivos; medicamentos 

analgésicos e anti-inflamatórios transdérmicos; sprays 

refrigerantes para uso médico; preparações farmacêu-

ticas para o tratamento da dor oncológica; adesivos 

transdérmicos medicinais para o tratamento da dor 

oncológica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193696

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e 

veterinárias; produtos higiénicos para uso medicinal; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para humanos e animais; emplas-

tros, materiais para pensos; matérias para obturações 

dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medicinais; cataplasmas medicinais; ma-

lagmas (emplastros) medicinais; óleos medicinais; 

linimentos medicinais; pomadas medicinais; pensos 

adesivos medicinais; pensos medicinais; espumas me-

dicinais; comprimidos medicinais; gaze para pensos; 

ligaduras para pensos; gessos adesivos; medicamentos 

analgésicos e anti-inflamatórios transdérmicos; sprays 

refrigerantes para uso médico; preparações farmacêu-

ticas para o tratamento de doenças e perturbações do 

sistema nervoso central; preparações farmacêuticas 

para o tratamento da doença de Parkinson.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193697

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e 

veterinárias; produtos higiénicos para uso medicinal; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para humanos e animais; emplas-

tros, materiais para pensos; matérias para obturações 

dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medicinais; cataplasmas medicinais; ma-

lagmas (emplastros) medicinais; óleos medicinais; 

linimentos medicinais; pomadas medicinais; pensos 

adesivos medicinais; pensos medicinais; espumas me-

dicinais; comprimidos medicinais; gaze para pensos; 

ligaduras para pensos; gessos adesivos; medicamentos 

analgésicos e anti-inflamatórios transdérmicos; sprays 

refrigerantes para uso médico; preparações farmacêu-

ticas para o tratamento da dor oncológica; adesivos 

transdérmicos medicinais para o tratamento da dor 

oncológica.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193698

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e 

veterinárias; produtos higiénicos para uso medicinal; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para humanos e animais; emplas-

tros, materiais para pensos; matérias para obturações 

dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medicinais; cataplasmas medicinais; ma-

lagmas (emplastros) medicinais; óleos medicinais; 

linimentos medicinais; pomadas medicinais; pensos 

adesivos medicinais; pensos medicinais; espumas me-

dicinais; comprimidos medicinais; gaze para pensos; 

ligaduras para pensos; gessos adesivos; medicamentos 

analgésicos e anti-inflamatórios transdérmicos; sprays 

refrigerantes para uso médico; preparações farmacêu-

ticas para o tratamento de bexiga hiperactiva; prepa-

rações farmacêuticas para o tratamento da doenças 

urológicas; adesivos transdérmicos para tratamento 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193699

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas e 

veterinárias; produtos higiénicos para uso medicinal; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para humanos e animais; emplas-

tros, materiais para pensos; matérias para obturações 

dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; géis medicinais; cremes medicinais; loções 

medicinais; aerossóis medicinais; sprays medicinais; 

emplastros medicinais; cataplasmas medicinais; ma-

lagmas (emplastros) medicinais; óleos medicinais; 

linimentos medicinais; pomadas medicinais; pensos 

adesivos medicinais; pensos medicinais; espumas me-

dicinais; comprimidos medicinais; gaze para pensos; 

ligaduras para pensos; gessos adesivos; medicamentos 

analgésicos e anti-inflamatórios transdérmicos; sprays 

refrigerantes para uso médico; preparações farmacêu-

ticas para o tratamento das doenças cutâneas; agentes 

farmacêuticos para a epiderme; pomadas medicinais 

para a pele; preparações para o tratamento da acne; 

agentes medicinais relacionados à epiderme.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193700

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 Mingwo Rich Limited

  Endereço : 43 12

1201

 Room 1201, 12/F, Core 45, 43 Tsun Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

CC T V
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193701

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 Mingwo Rich Limited

  Endereço : 43 12

1201

 Room 1201, 12/F, Core 45, 43 Tsun Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

42

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193705

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Cristiana Ribeiro Soares de 

Figueiredo

  Endereço : Hellene Gardens, Lot 5, Torre 3 – 

Violet Court, 2F, Hac Sa, Coloane, Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobília, vidros (espelhos), molduras; 

produtos não incluídos noutras classes, em madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso 

de baleia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-

-mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em maté-

rias plásticas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e dourado tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/193706

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Cristiana Ribeiro Soares de Fi-

gueiredo

  Endereço : Hellene Gardens, Lot 5, Torre 3 – 

Violet Court, 2F, Hac Sa, Coloane, Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Consultoria e decoração de interiores, 

decoração de interiores de edifícios; design de decora-

ção de interiores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e dourado tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/193707

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M22 Y100 K0

C42 M33 Y31 K1 C0 M0 Y0 K0

[210]  N.º : N/193708

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C32 M0 Y6 K0

C42 M33 Y31 K1 C0 M0 Y0 K0

[210]  N.º : N/193709

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M60 Y13 K0

C42 M33 Y31 K1) C0 M0 Y0 K0

[210]  N.º : N/193710

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C69 M0 Y33 K0

C42 M33 Y31 K1 C0 M0 Y0 K0

[210]  N.º : N/193713

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C49 M70 Y0 K0

C42 M33 Y31 K1 C0 M0 Y0 K0

[210]  N.º : N/193714

[220]  Data de pedido : 2022/02/10
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C99 M95 Y29 K18

C42 M33 Y31 K1 C0 M0 Y0 K0

[210]  N.º : N/193715

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 810

17 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193716

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 810

17 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193717

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 810

17 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193718

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 810

17 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/193719

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 810

17 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193720

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes cosméticos; kits de 

cosméticos; máscaras de beleza; cremes para branque-

ar a pele; leite de limpeza para uso no banheiro; pro-

dutos cosméticos para os cuidados da pele; sabonetes; 

óleo de amêndoa; sabão de amêndoa; preparações cos-

méticas para o banho; batons; verniz para unhas; pro-

dutos de maquilhagem loções para os cabelos; espuma 

de cabelo; tinturas de cabelo; produtos cosméticos 

para pestanas; água-de-colônia; lápis para cosméticos; 

água perfumada; extratos de flores (perfumes); óleo de 

jasmim; óleo de lavanda; óleos para perfumes e aro-

mas; óleo de rosa; loções para uso cosmético; cosméti-

cos para sobrancelhas; shampoos; perfumes; produtos 

para os cuidados das unhas; lápis para sobrancelhas; 

leite de amêndoa para uso cosmético; aromáticos (óleos 

essenciais); preparações cosméticas para fins de ema-

grecimento; lenços impregnados com loções cosméti-

cas; loções para depois de barbear; spray para o cabe-

lo; rímel; preparações de aloé vera para uso cosmético; 

géis de massagem, sem ser para uso médico; brilho 

labial; bálsamos sem ser para uso médico; autocolantes 

para unhas artísticas; preparações de proteção solar; 

condicionadores de cabelo; preparações de colágeno 

para uso cosmético; preparações para branquear e ou-

tras substâncias para uso em lavandaria; preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabonetes 

não medicinais; perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos não medicinais, loções para os cabelos não medici-

nais; dentífricos não medicinais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 508C Pantone 

[210]  N.º : N/193721

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Venda a grosso e a retalho, importação, 

exportação e venda on-line de cosméticos e produtos 

de beleza; a reunião, para o benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo que os clientes 

visualizem e comprem convenientemente esses pro-

dutos em uma loja de departamentos, loja de atacado, 

supermercado, parque de varejo de desconto, loja de 

varejo, rede de lojas, através do canal de compras de 

televisão, catálogo de correio, telecomunicações ou 

site de e-start; serviços de venda a retalho e por gros-

so, incluindo venda a retalho e por grosso em linha ou 

por encomenda postal relacionados com a venda de 

cosméticos e produtos de beleza; assessoria e consulta-

doria de negócios relacionados com franquia; serviços 

de assessoria de gestão relacionados com franquia; 

serviços de publicidade comercial relacionados com 

franquia; prestação de assistência comercial na opera-

ção de franquias; assistência na gestão de negócios no 

âmbito de um contrato de franquia; serviços de asses-

soria de negócios relacionados com o estabelecimento 

e operação de franquias; organização de exposições 

com fins comerciais ou publicitários; apresentação de 

produtos em meios de comunicação para fins de re-

talho; administração comercial do licenciamento de 

produtos e serviços de terceiros; marketing; serviços 

de venda a retalho ou por grosso de produtos farma-

cêuticos, veterinários e higiénicos e artigos médicos; 

gestão, assistência e assessoria de negócios comerciais 
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para o estabelecimento e gestão de lojas retalhistas; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; fornecimento de um mercado online para 

compradores e vendedores de produtos e serviços; in-

dexação da web para fins comerciais ou publicitários; 

assistência na gestão de negócios; serviços de agência 

de importação-exportação; consultadoria em gestão 

de negócios; demonstração de produtos; publicidade 

por mala direta; assistência à gestão comercial ou in-

dustrial; distribuição de amostras; leilão; estudos de 

mercado; publicidade; relações públicas; decoração de 

montras; serviços de agência de publicidade; informa-

ção de negócios; promoção de vendas para terceiros; 

compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; organização de feiras comerciais com fins 

comerciais ou publicitários; publicidade online numa 

rede informática; serviços de aquisição para terceiros 

(compra de produtos e serviços para outras empresas); 

processamento administrativo de ordens de compra; 

serviços de terceirização (assistência comercial); ser-

viços de intermediação comercial; atualização e ma-

nutenção de dados em bases de dados informáticas; 

administração de programas de fidelidade do consu-

midor; compilação de índices de informações para fins 

comerciais ou publicitários; produção de programas de 

televendas; anúncio; gestão de negócios; administração 

de empresas; funções de escritório.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 508C Pantone 

[210]  N.º : N/193722

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de beleza; cuidados de saúde; 

serviços de consultoria em beleza relacionados com 

a seleção e uso de produtos para os cuidados da pele, 

produtos para os cuidados pessoais e tratamentos de 

beleza; fornecimento de informações dermatológicas 

e de beleza relacionadas com a seleção e utilização de 

produtos para os cuidados da pele, produtos para os 

cuidados pessoais e tratamentos de beleza; serviços de 

tratamento cosmético; consultadoria relacionada com 

os cuidados da pele; serviços para o cuidado da pele; 

consultadoria relacionada com cuidados de beleza; 

serviços de cuidados com os cabelos; aconselhamen-

to de farmácia; serviços de aromaterapia; serviços 

de sauna; serviços de spa de saúde; serviços de spa, 

nomeadamente, fornecimento de tratamentos faciais, 

de cabelo, de pele e do corpo, serviços de manicura e 

pedicura, serviços de massagens, serviços de depila-

ção corporal e serviços de salão de beleza; serviços de 

terapia; serviços de medicina alternativa; aconselha-

mento de saúde; serviços de clínica médica; terapia a 

laser; serviços de consultoria em cuidados de saúde 

relacionados com suplementos alimentares saudáveis e 

produtos relacionados com cuidados de saúde e bem-

-estar; cabeleireiro; serviços de massagem; serviços de 

aromaterapia; assistência médica; fisioterapia; fisiote-

rapia; cirurgia plástica; implantação de cabelo; aluguel 

de equipamentos médicos; serviços de centro de saúde; 

manicure; serviços de solário; serviços de visagistas; 

depilação depilatória; piercing corporal; fornecimento 

de serviços de informação, assessoria e consultadoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

compilação de informações relacionadas com produtos 

para os cuidados de saúde, cuidados com a pele, cabe-

lo e beleza; fornecimento de informações relacionadas 

com cuidados de saúde, cuidados com a pele, cuidados 

com os cabelos e beleza por meio de publicações, li-

vros, boletins informativos, revistas, catálogos, panfle-

tos, manuais e brochuras em linha; serviços médicos; 

serviços veterinários; cuidados de higiene e beleza 

para seres humanos ou animais; serviços de agricultu-

ra, horticultura e silvicultura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 508C Pantone 

[210]  N.º : N/193723

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68 405

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5



7598    14   2022  4  6 

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193724

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193725

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193726

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193727

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193728

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193729

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193730

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193731

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193732

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193733

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193734

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193735

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193736

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193737

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193738

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193739

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193740

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193741

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193742

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193743

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193744

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193745

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193746

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193747

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193748

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193749

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193752

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  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/193753

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193754

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193755

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193756

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193757

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193758

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193759

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193760

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193761

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 療 療

療 理療

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193763

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : MJADE

  Endereço : 27 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193767

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 874C 

[210]  N.º : N/193775

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : ( )

 TECH CHAIR (HK) LIMITED

  Endereço : 148 9

 9Th Floor, Amtel Bldg 148 Des Voeux Road Central 

Central 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/193776

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 500 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193777

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 500 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193780

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : EASYWIN LIMITED

  Endereço : 15/F, LiFung Centre, 2 On Ping Stre-

et, Siu Lek Yuen, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático descarregáveis 

para implementação de controlos, avaliações, e apó-

lices, e monitorização, relatórios e comunicação de 

práticas ambientais, sociais, de governação e de sus-

tentabilidade para terceiros; plataformas de software 

informático sendo software informático descarregáveis 

para implementação de controlos, avaliações, e apó-

lices, e monitorização, relatórios, e comunicação de 

práticas ambientais, sociais, de governação e de sus-

tentabilidade para terceiros; publicações electrónicas 

descarregáveis sob a forma de boletins informativos no 

domínio ambiental, social, governação e sustentabili-

dade; todos incluídos na classe 9.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, azul, amarelo e 

branco.

[210]  N.º : N/193781

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : EASYWIN LIMITED

  Endereço : 15/F, LiFung Centre, 2 On Ping Stre-

et, Siu Lek Yuen, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e artigos feitos a partir dos mes-

mos; cartas de menú; panfletos; brochuras (livretes); 

catálogos de produtos; fotografias; material impresso; 

materiais de embalagem; materiais plásticos para em-

balagem; papelaria; todos incluídos na classe 16.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, azul, amarelo e 

branco.

[210]  N.º : N/193782

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : EASYWIN LIMITED

  Endereço : 15/F, LiFung Centre, 2 On Ping Stre-

et, Siu Lek Yuen, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, café artificial, sucedâneos de 

café; chá; cacau; açúcar; arroz; tapioca; sagu; farinhas 

e preparações feitas a partir de cereais; pão; biscoitos; 

bolachas; biscoitos de água e sal; bolos, bolos lunares 

(moon cakes); pastelaria e confeitaria; gelados alimen-

tares; mel; xarope de melaço; levedura; fermento em 

pó; sal; mostarda; pimenta; vinagre; molhos, especia-

rias; gelo para refrescar; todos incluídos na classe 30.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, azul, amarelo e 

branco.

[210]  N.º : N/193783

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : EASYWIN LIMITED

  Endereço : 15/F, LiFung Centre, 2 On Ping Stre-

et, Siu Lek Yuen, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços de vendas a reta-

lho e vendas por grosso e serviços de vendas a retalho 

on-line relacionados com papel e artigos feitos a partir 

dos mesmos, cartas de menú, material impresso, ma-

teriais de embalagem, materiais plásticos para emba-
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lagem, papelaria, utensílios domésticos ou de cozinha 

e recipientes (sem serem em metais preciosos ou em 

plaqué), vidraria, porcelana e faiança não incluídas 

noutras classes, carne, peixe, aves domésticas e carnes 

de caça, extractos de carne, frutos e vegetais em con-

serva, secos e cozidos, gelatinas, geleias, ovos, leite e 

outros produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, 

conservas, picles (pickles), café, chá, cacau, açúcar, 

arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café, farinhas e 

preparações feitas a partir de cereais, pão, biscoitos, 

bolos, bolos lunares (moon cakes), pastelaria e confei-

taria, gelados alimentares, mel, xarope de melaço, le-

vedura, fermento em pó, sal, mostarda, pimenta, vina-

gre, molhos, especiarias, gelo para refrescar, cerveja, 

cerveja (ale) e porter (cervejas pretas), águas minerais 

e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, xaropes e 

outras preparações para fazer bebidas; sendo os ser-

viços atrás mencionados fornecidos através de venda 

directa, por telefone, pela Internet e meios de comuni-

cação; todos incluídos na classe 35.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, azul, amarelo e 

branco.

[210]  N.º : N/193784

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : EASYWIN LIMITED

  Endereço : 15/F, LiFung Centre, 2 On Ping Stre-

et, Siu Lek Yuen, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de transações financeiras elec-

trónicas; fornecimento de processamento electrónico 

de transferências de fundos, serviços automáticos de 

câmara de compensação (ACH), cartões de crédito e 

pagamentos electrónicos; serviços de pagamento auto-

mático; pagamento automatizado de contas fornecido 

on-line a partir da Internet; serviços de carteira elec-

trónica (serviços de pagamentos) (e-wallet); serviços fi-

nanceiros; compensação e reconciliação de transações 

financeiras através de uma rede informática global; 

todos incluídos na classe 36.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, azul, amarelo e 

branco.

[210]  N.º : N/193786

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : Lam Soon Trademark Limited

  Endereço : Bci House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Cook

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpeza, polimento, desengordurantes e abrasivas; 

sabonetes; detergentes; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; loções para o cabelo; dentífricos; prepa-

rações para limpeza doméstica; detergentes para a la-

vagem de louça; preparações e substâncias de limpeza 

para máquinas de lavar loiças; detergentes líquidos 

para a lavagem de roupa; detergentes em pó para a la-

vagem de roupa; cápsulas de lavandaria; amaciadores 

para uso em lavandaria; pérolas de fragrância; sprays 

perfumados para têxteis para tecidos; produtos de 

limpeza para cozinhas; produtos de limpeza multiusos; 

pós de limpeza; produtos para limpar o chão; toalhetes 

de limpeza impregnados com detergentes domésti-

cos; produtos para limpeza de sanitas; produtos para 

limpeza de vidro; produtos para limpeza de janelas; 

produtos para limpeza de frigoríficos; detergentes de 

lavagem de frutos e vegetais; produtos de limpeza em 

forma de cápsulas; produtos para lavar as mãos e géis 

para as mãos; preparações para cuidados pessoais para 

a pele, rosto, corpo, mãos, pés e unhas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e tons de dourado.

[210]  N.º : N/193787

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : Lam Soon Trademark Limited
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  Endereço : Bci House, Avarua, Rarotonga, Cook 

Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Cook

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações esterilizantes para fins 

domésticos e para a lavandaria; preparações esterili-

zantes; desinfectantes para fins de higiene; papel anti-

-séptico; desinfectantes multiusos; toalhetes desinfec-

tantes; toalhetes anti-sépticos; hidratante degermante; 

toalhetes desinfectantes húmidos; preparações ou 

substâncias para refrescar o ambiente (desodorizantes); 

preparações ou substâncias para purificar o ambiente.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e tons de dourado.

[210]  N.º : N/193788

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 141 5

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193789

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e suas partes estruturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193790

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : The Procter & Gamble Company

  Endereço : One Procter & Gamble Plaza, Cincin-

nati Ohio 45202, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes, géis para o duche, produtos 

para lavar as mãos, loções para o corpo, perfumes, 

anti-transpirantes, desodorizantes para uso pessoal, 

óleos essenciais, preparados cosméticos para o corpo 

e tratamentos de beleza, cosméticos, batons, sombras 

para os olhos, rímel, base para o rosto, base de maqui-

lhagem, cremes para humedecer a pele, produtos para 

os cuidados da pele, champô para o cabelo, champôs 

secos; sprays para o cabelo; máscara para o cabelo; gél 

para o cabelo; condicionador para cabelo, espuma para 

moldar o cabelo, loções para os cabelos, tintas para 

cabelo; óleo para o cabelo; preparados para o cuidado, 

tratamento e embelezamento da pele, couro cabeludo 

e cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193791

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193792

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193793

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193794

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193795

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193796

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 
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jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193797

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193798

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

 HONGYI TRADING CO., LTD.

  Endereço : 181-187

11 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193799

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

 HONGYI TRADING CO., LTD.

  Endereço : 181-187

11 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193811

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193812

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193813

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193814

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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-

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/193815

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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 
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de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193816

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193817

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193818

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193819

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193820

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193821

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193822

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193823

[220]  Data de pedido : 2022/02/15
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[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/193824

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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-

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/193825

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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 electrónicos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193826

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193827

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193828

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193829

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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 
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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/193830

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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 electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193831

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193832

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193833

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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
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[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/193834

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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-

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/193835

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193836

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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
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[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/193837

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193838

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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/193839

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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-

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-
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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/193840

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[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 electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193841

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

 ZENWICH FOOD COMPANY LIMITED

  Endereço : 172-180

3 8 F

 Unit F, 8/F., Block 3, Golden Dragon Industrial Cen-

tre, 172-180 Tai Lin Pai Road, Kwai Fong, 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/193842

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 420 426

C D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193843

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 420 426

C D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193844

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 420 426

C D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193845

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 420 426

C D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193846

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 420 426

C D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193847

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 420 426

C D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193848

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

 WU TAT CHONG

  Endereço : 256-258

39

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193849

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

 WU TAT CHONG

  Endereço : 256-258

39

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193850

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2B 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193851

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2B 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193852

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2B 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193853

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2B 301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193854

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 351 2

30 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193855

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 351 2

30 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193856

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 351 2

30 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193857

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 351 2

30 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193858

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 351 2

30 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193859

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 351 2

30 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de 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/172334 2022/03/10 2022/03/10 頴

IAO WENG MAN 

21
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/172335 2022/03/10 2022/03/10 頴

IAO WENG MAN 

25

N/172336 2022/03/10 2022/03/10 頴

IAO WENG MAN 

35

N/172337 2022/03/10 2022/03/10 頴

IAO WENG MAN 

21

N/172338 2022/03/10 2022/03/10 頴

IAO WENG MAN

25

N/172339 2022/03/10 2022/03/10 頴

IAO WENG MAN 

35

N/173229 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/173230 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/173231 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/173232 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/173233 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/173234 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/173235 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/173236 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/174047 2022/03/10 2022/03/10 36

N/174049 2022/03/10 2022/03/10 39

N/174051 2022/03/10 2022/03/10 43

N/175922 2022/03/10 2022/03/10

VETEMENTS GROUP AG

03

N/175923 2022/03/10 2022/03/10

VETEMENTS GROUP AG

09

N/175924 2022/03/10 2022/03/10

VETEMENTS GROUP AG

14

N/181178 2022/03/10 2022/03/10 Innocoll Pharmaceuticals Limited 05

N/182720 2022/03/10 2022/03/10 The Digital Candle Company, LLC 11

N/183190 2022/03/10 2022/03/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

26

N/183205 2022/03/10 2022/03/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

26

N/183302 2022/03/10 2022/03/10 ASC REGENITY LTD 03

N/183303 2022/03/10 2022/03/10 ASC REGENITY LTD 05

N/183304 2022/03/10 2022/03/10 ASC REGENITY LTD 10

N/183411 2022/03/10 2022/03/10 CHANEL 16

N/183412 2022/03/10 2022/03/10 CHANEL 41

N/183562 2022/03/10 2022/03/10 Ecolab USA Inc. 11

N/183669 2022/03/10 2022/03/10 Shani Darden Skincare, Inc. 03

N/183670 2022/03/10 2022/03/10 Shani Darden Skincare, Inc. 05

N/183671 2022/03/10 2022/03/10 Shani Darden Skincare, Inc. 10
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/183672 2022/03/10 2022/03/10 Shani Darden Skincare, Inc. 44

N/183929 2022/03/10 2022/03/10

CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

35

N/183930 2022/03/10 2022/03/10

CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

43

N/184712 2022/03/10 2022/03/10 Faith in Nature Limited 03

N/184714 2022/03/10 2022/03/10 Faith in Nature Limited 16

N/184724 2022/03/10 2022/03/10 Digital Entertainment Inc.

Hazuki Co., Ltd.

26

N/184742 2022/03/10 2022/03/10 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/184799 2022/03/10 2022/03/10 HEXAGON TECHNOLOGY AS 40

N/184861 2022/03/10 2022/03/10 HERMES INTERNATIONAL 14

N/184940 2022/03/10 2022/03/10

G1 THERAPEUTICS, INC.

42

N/184941 2022/03/10 2022/03/10

G1 THERAPEUTICS, INC.

05

N/185077 2022/03/10 2022/03/10 Apple Inc. 42

N/185236 2022/03/10 2022/03/10 Rivian IP Holdings, LLC 36

N/185240 2022/03/10 2022/03/10 Rivian IP Holdings, LLC 41

N/185246 2022/03/10 2022/03/10 Rivian IP Holdings, LLC 36

N/185250 2022/03/10 2022/03/10 Rivian IP Holdings, LLC 41

N/185312 2022/03/10 2022/03/10 ROUJE 03

N/185318 2022/03/10 2022/03/10 ROUJE 21

N/185321 2022/03/10 2022/03/10 ROUJE 03

N/185327 2022/03/10 2022/03/10 ROUJE 21

N/185330 2022/03/10 2022/03/10 Trias Holding AG 18

N/185331 2022/03/10 2022/03/10 Trias Holding AG 25

N/185530 2022/03/10 2022/03/10 LEDGER 36

N/185532 2022/03/10 2022/03/10 LEDGER 42

N/185536 2022/03/10 2022/03/10 LEDGER 36

N/185538 2022/03/10 2022/03/10 LEDGER 42

N/185600 2022/03/10 2022/03/10 Ekaf - Industria Nazionale Del Caffé S.P.A. 30

N/185621 2022/03/10 2022/03/10

Dr. Vranjes Firenze S.p.A.

03

N/185717 2022/03/10 2022/03/10 COSTA CROCIERE S.P.A. 43

N/185721 2022/03/10 2022/03/10 COSTA CROCIERE S.P.A. 43

N/185771 2022/03/10 2022/03/10 GFM GmbH Trademarks 25

N/185858 2022/03/10 2022/03/10 SEGA CORPORATION 09

N/185859 2022/03/10 2022/03/10 SEGA CORPORATION 41

N/185871 2022/03/10 2022/03/10 LATIFOGLIA S.R.L. 19

N/186068 2022/03/10 2022/03/10 Asprey Holdings Limited 04
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186071 2022/03/10 2022/03/10 Asprey Holdings Limited 16

N/186072 2022/03/10 2022/03/10 Asprey Holdings Limited 18

N/186080 2022/03/10 2022/03/10 03

N/186081 2022/03/10 2022/03/10 35

N/186098 2022/03/10 2022/03/10 Sandcastle Gaming LLC 41

N/186099 2022/03/10 2022/03/10 Sandcastle Gaming LLC 41

N/186329 2022/03/10 2022/03/10 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/186518 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 43

N/186519 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 43

N/186520 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 43

N/186524 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 33

N/186525 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 33

N/186526 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 33

N/186527 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 32

N/186528 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 32

N/186529 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 32

N/186530 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 31

N/186531 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 31

N/186532 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 31

N/186533 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 30

N/186534 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 30

N/186535 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 30

N/186551 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 28

N/186552 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 28

N/186553 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 28

N/186554 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 27

N/186555 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 27

N/186556 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 27

N/186557 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 26

N/186558 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 26

N/186559 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 26

N/186560 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 21

N/186561 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 21

N/186562 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 21

N/186563 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 11

N/186564 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 11

N/186565 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 11

N/186566 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 10

N/186567 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 10

N/186568 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 10
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186569 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 08

N/186570 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 08

N/186572 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 08

N/186573 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 06

N/186574 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 06

N/186575 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 06

N/186576 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 03

N/186577 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 03

N/186579 2022/03/10 2022/03/10 DC COMICS 09

N/186581 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 03

N/186582 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 25

N/186583 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 25

N/186584 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 25

N/186585 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 24

N/186586 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 24

N/186587 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 24

N/186588 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 20

N/186589 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 20

N/186590 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 20

N/186620 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/186624 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/186675 2022/03/10 2022/03/10

FMCG Asia Capital Limited

30

N/186676 2022/03/10 2022/03/10

FMCG Asia Capital Limited

35

N/186750 2022/03/10 2022/03/10

WONG KENG IAN

05

N/186772 2022/03/10 2022/03/10 Mazda Motor Corporation 09

N/186774 2022/03/10 2022/03/10 Mazda Motor Corporation 12

N/186776 2022/03/10 2022/03/10 Mazda Motor Corporation 16

N/186781 2022/03/10 2022/03/10 Mazda Motor Corporation 28

N/186792 2022/03/10 2022/03/10 BFF KOZMETIK TEMIZLIK PLASTIK URUNLERI VE 

TURIZM SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI

03

N/186813 2022/03/10 2022/03/10

FOK IM LENG

43

N/186820 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

09

N/186821 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

25
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186822 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

27

N/186823 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

28

N/186824 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

41

N/186825 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

09

N/186826 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

25

N/186827 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

28

N/186828 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

41

N/186829 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

27

N/186830 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

09

N/186831 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

25

N/186832 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

28

N/186833 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

41

N/186834 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

27

N/186835 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

09

N/186836 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

25

N/186837 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

28

N/186838 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

41

N/186839 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

27

N/186840 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

09

N/186841 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

25

N/186842 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

28

N/186843 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

41
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186844 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

27

N/186845 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

09

N/186846 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

25

N/186847 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

28

N/186848 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

41

N/186849 2022/03/10 2022/03/10

Fiture (Hong Kong) Limited

27

N/186858 2022/03/10 2022/03/10 ARNHOLD & CO., LTD. 11

N/186866 2022/03/10 2022/03/10 BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 30

N/186891 2022/03/10 2022/03/10 BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 30

N/187005 2022/03/10 2022/03/10 20

N/187206 2022/03/10 2022/03/10 Ube Industries, Ltd. 19

N/187249 2022/03/10 2022/03/10 Lemon Inc. 09

N/187252 2022/03/10 2022/03/10 Lemon Inc. 09

N/187330 2022/03/10 2022/03/10 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 09

N/187331 2022/03/10 2022/03/10 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 42

N/187395 2022/03/10 2022/03/10 Wen Ken Drug Company (Pte.) Limited 32

N/187397 2022/03/10 2022/03/10 Wen Ken Drug Company (Pte.) Limited 32

N/187399 2022/03/10 2022/03/10

Kou Wai Peng

03

N/187400 2022/03/10 2022/03/10

Kou Wai Peng

05

N/187441 2022/03/10 2022/03/10 NANOLAYR LIMITED 24

N/187442 2022/03/10 2022/03/10 NANOLAYR LIMITED 42

N/187505 2022/03/10 2022/03/10 KEAWORLD PTE. LTD. 18

N/187507 2022/03/10 2022/03/10 KEAWORLD PTE. LTD. 24

N/187508 2022/03/10 2022/03/10 KEAWORLD PTE. LTD. 25

N/187509 2022/03/10 2022/03/10 KEAWORLD PTE. LTD. 35

N/187660 2022/03/10 2022/03/10

Wuhan Hulang Technology Co., Ltd.

09

N/187678 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 09

N/187679 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 10

N/187680 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 11

N/187681 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 17

N/187683 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 21

N/187684 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 09

N/187685 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 10
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/187686 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 11

N/187687 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 17

N/187689 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 21

N/187690 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 09

N/187691 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 10

N/187692 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 11

N/187693 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 17

N/187695 2022/03/10 2022/03/10 INVENTIO AG 21

N/187860 2022/03/10 2022/03/10 Monster Energy Company 32

N/187887 2022/03/10 2022/03/10

Chongqing Pangzi Tianjiao Rongxing Food Co., Ltd.

35

N/187899 2022/03/10 2022/03/10 A.S. Watson TM Limited 08

N/187916 2022/03/10 2022/03/10 KATALIN DOBOS-KIRALY 25

N/187917 2022/03/10 2022/03/10 KATALIN DOBOS-KIRALY 35

N/187920 2022/03/10 2022/03/10 29

N/187921 2022/03/10 2022/03/10 30

N/187922 2022/03/10 2022/03/10 32

N/187923 2022/03/10 2022/03/10 33

N/187924 2022/03/10 2022/03/10 43

N/187951 2022/03/10 2022/03/10 Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd) 09

N/188001 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 44

N/188002 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 40

N/188003 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 34

N/188004 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 15

N/188005 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 12

N/188007 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 05

N/188009 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 02

N/188010 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 44

N/188011 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 40

N/188012 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 34

N/188013 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 15

N/188014 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 12

N/188016 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 05

N/188018 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 02

N/188019 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 44

N/188020 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 40

N/188021 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 34

N/188022 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 15

N/188023 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 12

N/188025 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 05
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N/188027 2022/03/10 2022/03/10 Bytedance Ltd. 02

N/188061 2022/03/10 2022/03/10 Incyte Holdings Corporation 16

N/188062 2022/03/10 2022/03/10 Incyte Holdings Corporation 16

N/188063 2022/03/10 2022/03/10 Incyte Holdings Corporation 16

N/188097 2022/03/10 2022/03/10 20

N/188098 2022/03/10 2022/03/10 24

N/188099 2022/03/10 2022/03/10 30

N/188100 2022/03/10 2022/03/10 Incyte Holdings Corporation 05

N/188101 2022/03/10 2022/03/10 Incyte Holdings Corporation 16

N/188102 2022/03/10 2022/03/10 Incyte Holdings Corporation 44

N/188106 2022/03/10 2022/03/10 Smash Inc. 41

N/188138 2022/03/10 2022/03/10 Lemon Inc. 45

N/188279 2022/03/10 2022/03/10 Gemological Institute of America, Inc. 09

N/188280 2022/03/10 2022/03/10 Gemological Institute of America, Inc. 42

N/188321 2022/03/10 2022/03/10 IRVINS INTERNATIONAL ADDICTION PTE. LTD. 30

N/188322 2022/03/10 2022/03/10 LANCEL INTERNATIONAL S.A. 18

N/188323 2022/03/10 2022/03/10 12

N/188324 2022/03/10 2022/03/10 12

N/188325 2022/03/10 2022/03/10 12

N/188348 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 09

N/188349 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 41

N/188350 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 09

N/188351 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 41

N/188352 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 09

N/188353 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 41

N/188354 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 09

N/188355 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 41

N/188356 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 09

N/188357 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 25

N/188358 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 41

N/188359 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 09

N/188360 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 25

N/188361 2022/03/10 2022/03/10 Hard Rock Holdings Limited 41

N/188448 2022/03/10 2022/03/10 General Mills, Inc. 16

N/188567 2022/03/10 2022/03/10

Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

09

N/188568 2022/03/10 2022/03/10

Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

35

N/188569 2022/03/10 2022/03/10

Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

38
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N/188570 2022/03/10 2022/03/10

Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

41

N/188571 2022/03/10 2022/03/10

Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

42

N/188572 2022/03/10 2022/03/10

Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

45

N/188583 2022/03/10 2022/03/10 The Somerset Toiletry Company Limited 03

N/188670 2022/03/10 2022/03/10 IGT 28

N/188717 2022/03/10 2022/03/10 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

33

N/188723 2022/03/10 2022/03/10 Green River Spirits Company 33

N/188745 2022/03/10 2022/03/10 Lawrence Technological University 41

N/188752 2022/03/10 2022/03/10 05

N/188754 2022/03/10 2022/03/10 05

N/188760 2022/03/10 2022/03/10 Islestarr Holdings Limited 03

N/188763 2022/03/10 2022/03/10 Allogene Therapeutics, Inc. 05

N/188764 2022/03/10 2022/03/10 Allogene Therapeutics, Inc. 05

N/188775 2022/03/10 2022/03/10

PINGAN INDUSTRIAL CO. LIMITED

06

N/188796 2022/03/10 2022/03/10

Beijing Sankuai Technology Co., Ltd.

09

N/188797 2022/03/10 2022/03/10

Beijing Sankuai Technology Co., Ltd.

37

N/188803 2022/03/10 2022/03/10

CHEN JINGYU

33

N/188804 2022/03/10 2022/03/10

CHEN JINGYU

33

N/188818 2022/03/10 2022/03/10

ENRIQUE ORTEGA VALLEJO

ANIBAL RAFAEL ROMERO CARRENO

33

N/188849 2022/03/10 2022/03/10

GOLD MEDTECH LIMITED

29

N/188852 2022/03/10 2022/03/10

GOLD MEDTECH LIMITED

29

N/188896 2022/03/10 2022/03/10 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 09

N/188897 2022/03/10 2022/03/10 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 42

N/188898 2022/03/10 2022/03/10 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 09

N/188899 2022/03/10 2022/03/10 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 42

N/188900 2022/03/10 2022/03/10 16

N/188901 2022/03/10 2022/03/10 20

N/188902 2022/03/10 2022/03/10 28

N/188925 2022/03/11 2022/03/11

FU ION NAM

37

N/188940 2022/03/10 2022/03/10 07
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N/188945 2022/03/10 2022/03/10 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MACAU, S.A. 36

N/188946 2022/03/10 2022/03/10 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MACAU, S.A. 38

N/188949 2022/03/10 2022/03/10 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MACAU, S.A. 45

N/188982 2022/03/10 2022/03/10 Incyte Holdings Corporation 16

N/188986 2022/03/10 2022/03/10

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/188987 2022/03/10 2022/03/10

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/188988 2022/03/10 2022/03/10

Huawei Technologies Co., Ltd.

44

N/189001 2022/03/10 2022/03/10 25

N/189002 2022/03/10 2022/03/10 35

N/189003 2022/03/10 2022/03/10 25

N/189016 2022/03/10 2022/03/10 Suzhou Abogen Biosciences Co., Ltd. 05

N/189017 2022/03/10 2022/03/10 Suzhou Abogen Biosciences Co., Ltd. 42

N/189021 2022/03/10 2022/03/10 VILLAGE NISHIMURA CO., LTD. 30

N/189066 2022/03/10 2022/03/10 Marc Cain GmbH 18

N/189067 2022/03/10 2022/03/10 Marc Cain GmbH 25

N/189068 2022/03/10 2022/03/10 07

N/189069 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189070 2022/03/10 2022/03/10 11

N/189071 2022/03/10 2022/03/10 12

N/189072 2022/03/10 2022/03/10 07

N/189073 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189074 2022/03/10 2022/03/10 11

N/189075 2022/03/10 2022/03/10 12

N/189076 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189077 2022/03/10 2022/03/10 11

N/189078 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189079 2022/03/10 2022/03/10 11

N/189080 2022/03/10 2022/03/10 43

N/189081 2022/03/10 2022/03/10 33

N/189082 2022/03/10 2022/03/10 24

N/189083 2022/03/10 2022/03/10

LEI IO SENG

03

N/189084 2022/03/10 2022/03/10

LEI IO SENG

44

N/189086 2022/03/10 2022/03/10 03

N/189087 2022/03/10 2022/03/10 05

N/189088 2022/03/10 2022/03/10 32

N/189089 2022/03/10 2022/03/10 05
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N/189091 2022/03/10 2022/03/10 Conizon System Limited 42

N/189092 2022/03/10 2022/03/10 Vixon Technology Limited 42

N/189098 2022/03/10 2022/03/10 Dr. Harold Katz, LLC 03

N/189099 2022/03/10 2022/03/10 Dr. Harold Katz, LLC 03

N/189101 2022/03/10 2022/03/10 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 29

N/189102 2022/03/10 2022/03/10 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 29

N/189103 2022/03/10 2022/03/10 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 29

N/189104 2022/03/10 2022/03/10 36

N/189105 2022/03/10 2022/03/10 CHATEAU MALESCASSE 33

N/189106 2022/03/10 2022/03/10 MAISON AUSTRUY 33

N/189107 2022/03/10 2022/03/10 PACHECO & IRMÃOS LDA 33

N/189108 2022/03/10 2022/03/10 T E N U TA C AS E N U OV E S O C I E TA ' AG R I C O LA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

33

N/189113 2022/03/10 2022/03/10 Cartier International AG 14

N/189115 2022/03/10 2022/03/10

YU WANER

43

N/189116 2022/03/10 2022/03/10

YU WANER

43

N/189117 2022/03/10 2022/03/10 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 09

N/189118 2022/03/10 2022/03/10 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 42

N/189119 2022/03/10 2022/03/10

LEONG CHI LONG

43

N/189120 2022/03/10 2022/03/10

WONG CHON FAI

43

N/189121 2022/03/10 2022/03/10 05

N/189122 2022/03/10 2022/03/10 05

N/189123 2022/03/10 2022/03/10

IEONG CHENG SON

03

N/189124 2022/03/10 2022/03/10

IEONG CHENG SON

03

N/189125 2022/03/10 2022/03/10

IEONG CHENG SON

03

N/189126 2022/03/10 2022/03/10

IEONG CHENG SON

30

N/189128 2022/03/10 2022/03/10

LAM SEONG CHENG

34

N/189129 2022/03/10 2022/03/10

LAM SEONG CHENG

05

N/189130 2022/03/10 2022/03/10 10

N/189131 2022/03/10 2022/03/10 41

N/189132 2022/03/10 2022/03/10

LOU CHON LAM

29
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N/189133 2022/03/10 2022/03/10

LOU CHON LAM

30

N/189134 2022/03/10 2022/03/10

LOU CHON LAM

35

N/189135 2022/03/10 2022/03/10 35

N/189139 2022/03/10 2022/03/10 06

N/189140 2022/03/10 2022/03/10 19

N/189141 2022/03/10 2022/03/10 35

N/189144 2022/03/10 2022/03/10 Blue Buffalo Enterprises, Inc. 31

N/189145 2022/03/10 2022/03/10 NH Foods Ltd. 29

N/189146 2022/03/10 2022/03/10 NH Foods Ltd. 30

N/189147 2022/03/10 2022/03/10 NH Foods Ltd. 29

N/189148 2022/03/10 2022/03/10 NH Foods Ltd. 30

N/189149 2022/03/10 2022/03/10 NH Foods Ltd. 29

N/189150 2022/03/10 2022/03/10 NH Foods Ltd. 30

N/189151 2022/03/10 2022/03/10

Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

29

N/189152 2022/03/10 2022/03/10

Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

30

N/189153 2022/03/10 2022/03/10

Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

31

N/189154 2022/03/10 2022/03/10

Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

32

N/189155 2022/03/10 2022/03/10

Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

33

N/189156 2022/03/10 2022/03/10

Shenzhen Da Sixi Trading Co., Ltd.

43

N/189158 2022/03/10 2022/03/10

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/189159 2022/03/10 2022/03/10

Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

28

N/189160 2022/03/10 2022/03/10

Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

09

N/189161 2022/03/10 2022/03/10

Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

28

N/189162 2022/03/10 2022/03/10

Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

41

N/189167 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189168 2022/03/10 2022/03/10 42

N/189171 2022/03/10 2022/03/10 BECCHERIE DI LAI PAOLO 30

N/189172 2022/03/10 2022/03/10 BECCHERIE DI LAI PAOLO 43

N/189173 2022/03/10 2022/03/10

GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XIJIU CO., 

LTD.

33
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N/189174 2022/03/10 2022/03/10

GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY (GROUP) XIJIU CO., 

LTD.

33

N/189181 2022/03/10 2022/03/10 Nisshin Seifun Group Inc. 29

N/189183 2022/03/10 2022/03/10 Nisshin Seifun Group Inc. 29

N/189185 2022/03/10 2022/03/10 Nisshin Seifun Group Inc. 29

N/189187 2022/03/10 2022/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/189188 2022/03/10 2022/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

16

N/189189 2022/03/10 2022/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/189190 2022/03/10 2022/03/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/189193 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/189194 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/189195 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/189196 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/189197 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 41

N/189198 2022/03/10 2022/03/10 SCIP Holdings Limited 43

N/189199 2022/03/10 2022/03/10 35

N/189200 2022/03/10 2022/03/10 35

N/189201 2022/03/10 2022/03/10

MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 

LTD.

09

N/189202 2022/03/10 2022/03/10

MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 

LTD.

35

N/189203 2022/03/10 2022/03/10

MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 

LTD.

42

N/189204 2022/03/10 2022/03/10

MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 

LTD.

09

N/189205 2022/03/10 2022/03/10

MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 

LTD.

35

N/189206 2022/03/10 2022/03/10

MEETSOCIAL DIGITAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., 

LTD.

42

N/189214 2022/03/10 2022/03/10 AIGLE INTERNATIONAL S.A. 18

N/189215 2022/03/10 2022/03/10 AIGLE INTERNATIONAL S.A. 25

N/189218 2022/03/10 2022/03/10 Kellogg Company 30

N/189224 2022/03/10 2022/03/10 05
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N/189225 2022/03/10 2022/03/10 10

N/189226 2022/03/10 2022/03/10 30

N/189227 2022/03/10 2022/03/10 44

N/189230 2022/03/10 2022/03/10 03

N/189231 2022/03/10 2022/03/10 05

N/189232 2022/03/10 2022/03/10 03

N/189233 2022/03/10 2022/03/10 05

N/189234 2022/03/10 2022/03/10

Lio Weng Wa

20

N/189235 2022/03/10 2022/03/10

Lio Weng Wa

39

N/189236 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189237 2022/03/10 2022/03/10 41

N/189238 2022/03/10 2022/03/10 42

N/189239 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189240 2022/03/10 2022/03/10 41

N/189241 2022/03/10 2022/03/10 42

N/189242 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189243 2022/03/10 2022/03/10 41

N/189244 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189245 2022/03/10 2022/03/10 41

N/189246 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189247 2022/03/10 2022/03/10 41

N/189248 2022/03/10 2022/03/10 42

N/189249 2022/03/10 2022/03/10

Chen Xianghao

25

N/189250 2022/03/10 2022/03/10 14

N/189254 2022/03/10 2022/03/10

SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM MACAU CO. 

LTD.

30

N/189255 2022/03/10 2022/03/10

SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM MACAU CO. 

LTD.

30

N/189256 2022/03/10 2022/03/10

SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM MACAU CO. 

LTD.

35

N/189257 2022/03/10 2022/03/10

SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM MACAU CO. 

LTD.

30

N/189259 2022/03/10 2022/03/10

SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM MACAU CO. 

LTD.

43

N/189266 2022/03/10 2022/03/10 29
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N/189267 2022/03/10 2022/03/10 30

N/189268 2022/03/10 2022/03/10 Chubb INA Holdings Inc. 36

N/189285 2022/03/10 2022/03/10 AJ HACKETT INTERNATIONAL PTE. LTD. 25

N/189286 2022/03/10 2022/03/10 AJ HACKETT INTERNATIONAL PTE. LTD. 41

N/189287 2022/03/10 2022/03/10 AJ HACKETT INTERNATIONAL PTE. LTD. 43

N/189288 2022/03/10 2022/03/10 43

N/189290 2022/03/10 2022/03/10 25

N/189291 2022/03/10 2022/03/10 25

N/189292 2022/03/10 2022/03/10 30

N/189293 2022/03/10 2022/03/10 35

N/189295 2022/03/10 2022/03/10 35

N/189296 2022/03/10 2022/03/10 43

N/189297 2022/03/10 2022/03/10

Guangzhou Yucaitang Cosmetics Co., Ltd

03

N/189305 2022/03/10 2022/03/10

CHANG, Chuen Man Geoffrey

14

N/189316 2022/03/10 2022/03/10 STEM 41

N/189317 2022/03/10 2022/03/10 STEM 41

N/189339 2022/03/10 2022/03/10

Sharing (Beijing) Tech & Trade Co., Ltd.

10

N/189340 2022/03/10 2022/03/10

Sharing (Beijing) Tech & Trade Co., Ltd.

25

N/189345 2022/03/10 2022/03/10

VICO FOUNDATION LIMITED

09

N/189346 2022/03/10 2022/03/10

VICO FOUNDATION LIMITED

16

N/189347 2022/03/10 2022/03/10

VICO FOUNDATION LIMITED

35

N/189348 2022/03/10 2022/03/10

VICO FOUNDATION LIMITED

36

N/189349 2022/03/10 2022/03/10

VICO FOUNDATION LIMITED

38

N/189350 2022/03/10 2022/03/10

VICO FOUNDATION LIMITED

42

N/189351 2022/03/10 2022/03/10 24

N/189352 2022/03/10 2022/03/10 35

N/189355 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189356 2022/03/10 2022/03/10

Lo Wang Chun

16

N/189357 2022/03/10 2022/03/10

Lo Wang Chun

35

N/189358 2022/03/10 2022/03/10 35
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N/189359 2022/03/10 2022/03/10 41

N/189360 2022/03/10 2022/03/10 43

N/189361 2022/03/10 2022/03/10

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/189365 2022/03/10 2022/03/10 25

N/189366 2022/03/10 2022/03/10 42

N/189369 2022/03/10 2022/03/10

Eyenovia, Inc.

05

N/189370 2022/03/10 2022/03/10

Eyenovia, Inc.

10

N/189371 2022/03/10 2022/03/10

Eyenovia, Inc.

42

N/189374 2022/03/10 2022/03/10

Nissin Koikeya Foods (China & HK) Co., Ltd.

29

N/189375 2022/03/10 2022/03/10 29

N/189376 2022/03/10 2022/03/10 30

N/189379 2022/03/10 2022/03/10

VICO FOUNDATION LIMITED

41

N/189386 2022/03/10 2022/03/10 ABBVIE INC. 05

N/189387 2022/03/10 2022/03/10 ABBVIE INC. 05

N/189388 2022/03/10 2022/03/10 ABBVIE INC. 05

N/189389 2022/03/10 2022/03/10 ABBVIE INC. 05

N/189390 2022/03/10 2022/03/10

Lun Kam Kuan

29

N/189391 2022/03/10 2022/03/10

Chao Kam Cheong

43

N/189392 2022/03/10 2022/03/10

Chao Kam Cheong

43

N/189393 2022/03/10 2022/03/10

Chao Kam Cheong

43

N/189399 2022/03/10 2022/03/10 FAST RETAILING CO., LTD. 36

N/189400 2022/03/10 2022/03/10

UNIFORM POWER LIMITED

25

N/189401 2022/03/10 2022/03/10

UNIFORM POWER LIMITED

42

N/189402 2022/03/10 2022/03/10

UNIFORM POWER LIMITED

25

N/189403 2022/03/10 2022/03/10

UNIFORM POWER LIMITED

42

N/189406 2022/03/10 2022/03/10

Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.

09

N/189407 2022/03/10 2022/03/10 14
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N/189408 2022/03/10 2022/03/10

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

35

N/189409 2022/03/10 2022/03/10

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

32

N/189410 2022/03/10 2022/03/10

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

30

N/189411 2022/03/10 2022/03/10

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

29

N/189412 2022/03/10 2022/03/10

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

05

N/189416 2022/03/10 2022/03/10 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 09

N/189417 2022/03/10 2022/03/10 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 42

N/189419 2022/03/10 2022/03/10 05

N/189420 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189422 2022/03/10 2022/03/10 41

N/189423 2022/03/10 2022/03/10 42

N/189424 2022/03/10 2022/03/10 44

N/189425 2022/03/10 2022/03/10 06

N/189426 2022/03/10 2022/03/10 20

N/189427 2022/03/10 2022/03/10 21

N/189428 2022/03/10 2022/03/10 35

N/189429 2022/03/10 2022/03/10 07

N/189430 2022/03/10 2022/03/10 08

N/189431 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189432 2022/03/10 2022/03/10 16

N/189433 2022/03/10 2022/03/10 35

N/189440 2022/03/10 2022/03/10 H & M Hennes & Mauritz AB 09

N/189441 2022/03/10 2022/03/10 H & M Hennes & Mauritz AB 10

N/189442 2022/03/10 2022/03/10 H & M Hennes & Mauritz AB 18

N/189443 2022/03/10 2022/03/10 H & M Hennes & Mauritz AB 25

N/189444 2022/03/10 2022/03/10 H & M Hennes & Mauritz AB 28

N/189445 2022/03/10 2022/03/10 H & M Hennes & Mauritz AB 35

N/189446 2022/03/10 2022/03/10 H & M Hennes & Mauritz AB 41

N/189447 2022/03/10 2022/03/10

Leong Keng Cheong

29

N/189448 2022/03/10 2022/03/10

Leong Keng Cheong

30
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N/189449 2022/03/10 2022/03/10

Leong Keng Cheong

35

N/189462 2022/03/10 2022/03/10 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/189463 2022/03/10 2022/03/10 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/189464 2022/03/10 2022/03/10 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/189479 2022/03/10 2022/03/10 06

N/189482 2022/03/10 2022/03/10

Chan Pan Chun

25

N/189484 2022/03/10 2022/03/10 Incyte Holdings Corporation 05

N/189485 2022/03/10 2022/03/10 Incyte Holdings Corporation 16

N/189486 2022/03/10 2022/03/10 Incyte Holdings Corporation 44

N/189490 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189491 2022/03/10 2022/03/10 11

N/189492 2022/03/10 2022/03/10 34

N/189493 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189494 2022/03/10 2022/03/10 11

N/189495 2022/03/10 2022/03/10 34

N/189496 2022/03/10 2022/03/10 09

N/189497 2022/03/10 2022/03/10 11

N/189498 2022/03/10 2022/03/10 34

N/189505 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

35

N/189506 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

38

N/189507 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

41

N/189508 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

42

N/189511 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

35

N/189512 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

38

N/189513 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/189514 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

42

N/189516 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09
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N/189517 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

35

N/189518 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

38

N/189519 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/189520 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

42

N/189522 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/189523 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

35

N/189524 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

38

N/189525 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/189526 2022/03/10 2022/03/10

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

42

N/189530 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/189531 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

35

N/189532 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

38

N/189533 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/189534 2022/03/10 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

42

N/189543 2022/03/10 2022/03/10 CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 43

N/189544 2022/03/10 2022/03/10 Cisco Technology, Inc. 09

N/189545 2022/03/10 2022/03/10 Cisco Technology, Inc. 35

N/189553 2022/03/10 2022/03/10 JMM COOKIES (M) SDN. BHD. 30

N/189561 2022/03/10 2022/03/10  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

35

N/189562 2022/03/10 2022/03/10  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

35

N/189571 2022/03/10 2022/03/10 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/189572 2022/03/10 2022/03/10 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05
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N/189573 2022/03/10 2022/03/10 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/189574 2022/03/10 2022/03/10 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/189575 2022/03/10 2022/03/10

CHONG CHI SENG 

43

N/189582 2022/03/10 2022/03/10

LEI DE ASSIS, CHENG MAN

41

N/189583 2022/03/10 2022/03/10

LEI DE ASSIS, CHENG MAN

41

N/189584 2022/03/10 2022/03/10

LEI DE ASSIS, CHENG MAN

41

N/189585 2022/03/10 2022/03/10

LEI DE ASSIS, CHENG MAN

41

N/189606 2022/03/10 2022/03/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 24

N/189607 2022/03/10 2022/03/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 25

N/189608 2022/03/10 2022/03/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 28

N/189609 2022/03/10 2022/03/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 29

N/189610 2022/03/10 2022/03/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 30

N/189611 2022/03/10 2022/03/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 31

N/189612 2022/03/10 2022/03/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 32

N/189613 2022/03/10 2022/03/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 33

N/189614 2022/03/10 2022/03/10 Pan Pacific International Holdings Corporation 43

N/189625 2022/03/10 2022/03/10 Lee Kum Kee Company Limited 33

N/189626 2022/03/10 2022/03/10 Lee Kum Kee Company Limited 33

N/189627 2022/03/10 2022/03/10 Lee Kum Kee Company Limited 33

N/189634 2022/03/10 2022/03/10

LEI KA SENG 

43

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/174606 2022/03/11 OXYGENTRACK LLC 09 214 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/174607 2022/03/11 OXYGENTRACK LLC 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

N/174608 2022/03/11 OXYGENTRACK LLC 41 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe
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12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/175535 2022/03/01 41 9 1 a 214 1 a

199 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/175693 2022/03/11 05 214 2 a 3 199 1

b

Alínea a) do n.º 2 e o n.º 3 do art.º 214.º, a contrário, 

conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/175695 2022/03/11 05 214 2 a 3 199 1

b

Alínea a) do n.º 2 e o n.º 3 do art.º 214.º, a contrário, 

conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/177461 2022/03/11 30 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177462 2022/03/11 35 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177463 2022/03/11 30 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177464 2022/03/11 35 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177549 2022/03/11 35 214 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/177550 2022/03/11 35 214 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/177551 2022/03/11 35 214 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/177552 2022/03/11 36 214 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/177553 2022/03/11 36 214 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/177554 2022/03/11 36 214 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/177645 2022/03/11 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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Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/177656 2022/03/11 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/177661 2022/03/11 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/177969 2022/03/11

REGEN Biotech, Inc

05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/177970 2022/03/11

REGEN Biotech, Inc

10 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178263 2022/03/11 Kracie Home Products, Ltd. 03 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178360 2022/03/11 03 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/178466 2022/03/11 ＦＯＯＤ ４ Ｕ 42 214 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/179204 2022/03/11

MACAU ORIENTLAND 

GROUP LIMITED

05 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/179205 2022/03/11

MACAU ORIENTLAND 

GROUP LIMITED

29 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/179206 2022/03/11

MACAU ORIENTLAND 

GROUP LIMITED

30 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/179207 2022/03/11

MACAU ORIENTLAND 

GROUP LIMITED

32 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º
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12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/179208 2022/03/11

MACAU ORIENTLAND 

GROUP LIMITED

35 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 

1 do art.º 199.º

N/179885 2022/03/11 09 214 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/179886 2022/03/11 35 214 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/179887 2022/03/11 36 214 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/179888 2022/03/11 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

N/179889 2022/03/11 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/179890 2022/03/11 43 214 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/179939 2022/03/11 ASC REGENITY LTD 01 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/179940 2022/03/11 ASC REGENITY LTD 03 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/179941 2022/03/11 ASC REGENITY LTD 05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/179967 2022/03/11 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/179997 2022/03/11 05 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/180497 2022/03/11 GEAR UP 

INTERNATIONAL 

LIMITED

09 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/183210 2022/03/11

Xiaomi Inc.

09 214 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/183556 2022/03/11

KOC LEONG VA

05 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/185933 2022/03/11

WONG CHOR HON 

THOMAS

43 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/186220 2022/03/11 Bybit Fintech Limited 09 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186221 2022/03/11 Bybit Fintech Limited 35 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186222 2022/03/11 Bybit Fintech Limited 36 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186223 2022/03/11 Bybit Fintech Limited 41 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186224 2022/03/11 Bybit Fintech Limited 42 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186225 2022/03/11 Bybit Fintech Limited 09 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186226 2022/03/11 Bybit Fintech Limited 35 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186227 2022/03/11 Bybit Fintech Limited 36 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186228 2022/03/11 Bybit Fintech Limited 41 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/186229 2022/03/11 Bybit Fintech Limited 42 201 214 2 a

Art.º 201 e da alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/188369 2022/03/11 29 214 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/188382 2022/03/11

Kuok Ka Keong

41 214 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/188665 2022/03/11 A r i s t o c ra t Te c h n o l o g i e s 

Australia Pty Ltd

28 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/188667 2022/03/11 A r i s t o c ra t Te c h n o l o g i e s 

Australia Pty Ltd

28 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/188671 2022/03/14 IGT 28 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/188672 2022/03/14 IGT 28 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) 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

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/189868 2022/03/14 Delta Duct Systems (Macau) 

Limited

11 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/189869 2022/03/14 Delta Duct Systems (Macau) 

Limited

11 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/189870 2022/03/14 Delta Duct Systems (Macau) 

Limited

11 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/189871 2022/03/14 Delta Duct Systems (Macau) 

Limited

11 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

申請之拒絕

Recusa de Pedidos

N.º
Data de

apresentação

Data de

despacho

Natureza de

outros actos

/

Titular/

Requerente

 Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/018804 2021/12/31 2022/03/03

Declaração de 

caducidade

218 1 231 1 b

232 1 a

N.º 1 do artigo 218.º conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 231.º e alínea a) do n.º 1 do 

artigo 232.º
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續期

Renovação

N.º

P/000859

(764-M)

P/007712

(7482-M)

P/010104

(9993-M)

N/007248 N/007249 N/007280 N/007281

N/008000 N/013056 N/013057 N/024238 N/028654 N/028655 N/028656

N/028657 N/028658 N/028659 N/028660 N/028661 N/028662 N/028663

N/028664 N/028665 N/028777 N/029595 N/029762 N/029803 N/029804

N/029805 N/029806 N/029807 N/029808 N/029809 N/029810 N/029811

N/029812 N/029813 N/029814 N/029815 N/029816 N/029817 N/029818

N/029819 N/029820 N/029821 N/029822 N/029823 N/029824 N/029825

N/029826 N/029827 N/029828 N/029829 N/029830 N/029831 N/029832

N/029833 N/029834 N/029835 N/029836 N/029837 N/029838 N/029839

N/029840 N/029841 N/029842 N/029843 N/029844 N/029845 N/029846

N/029847 N/029848 N/029849 N/029850 N/029851 N/029852 N/029853

N/029854 N/029855 N/029856 N/029857 N/029858 N/029859 N/029860

N/029861 N/029862 N/029863 N/029864 N/029865 N/029866 N/029867

N/029868 N/029869 N/029870 N/029871 N/029872 N/030706 N/030707

N/030708 N/030709 N/030710 N/030711 N/030712 N/030713 N/030714

N/030715 N/030716 N/030717 N/030718 N/030719 N/030720 N/030721

N/030722 N/030723 N/030724 N/030725 N/030783 N/030784 N/030785

N/030928 N/030929 N/030930 N/030931 N/030932 N/030933 N/030934

N/030935 N/030936 N/030937 N/031108 N/031301 N/031302 N/031303

N/031304 N/031305 N/031306 N/031307 N/031308 N/031309 N/031310

N/031311 N/031312 N/031313 N/031314 N/031315 N/031316 N/031317

N/031457 N/031476 N/031477 N/031478 N/031479 N/031544 N/031558

N/031674 N/031740 N/031741 N/031743 N/032001 N/032002 N/032003

N/032004 N/032005 N/032006 N/032007 N/032008 N/032009 N/032012

N/032013 N/032069 N/032070 N/032137 N/032148 N/032149 N/032150

N/032223 N/032224 N/032540 N/032541 N/032542 N/032543 N/032544

N/032545 N/032546 N/032547 N/032548 N/032549 N/032550 N/032551

N/032553 N/032554 N/032556 N/032557 N/032558 N/032559 N/032560

N/032561 N/032562 N/032563 N/032564 N/032566 N/032571 N/033173

N/033176 N/033179 N/033180 N/033752 N/033804 N/033806 N/033807

N/033822 N/033823 N/033824 N/033825 N/033826 N/033827 N/033828

N/033830 N/033831 N/033832 N/033833 N/033834 N/033835 N/033836

N/033837 N/033838 N/033839 N/034220 N/034221 N/034222 N/034223

N/034224 N/034225 N/034226 N/034227 N/034228 N/034229 N/034230

N/034231 N/034469 N/034570 N/034571 N/034572 N/034573 N/034574
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N.º

N/034575 N/034576 N/034577 N/034578 N/034604 N/034605 N/034606

N/034607 N/034653 N/034804 N/034805 N/034837 N/034838 N/034839

N/034840 N/034956 N/034969 N/034970 N/034971 N/034979 N/034980

N/034981 N/034982 N/034983 N/034984 N/034995 N/035005 N/082650

N/083570 N/083806 N/083828 N/083829 N/083830 N/083831 N/083832

N/088317 N/088318 N/088319 N/088320 N/089539 N/089653 N/089654

N/089655 N/089656 N/089657 N/089658 N/089747 N/089748 N/089749

N/089750 N/089751 N/089844 N/089845 N/089846 N/089847 N/089848

N/089849 N/089850 N/089851 N/089852 N/089853 N/089854 N/089855

N/089856 N/089857 N/089858 N/089859 N/089860 N/089861 N/090139

N/090213 N/090214 N/090215 N/090225 N/090247 N/090313 N/090433

N/090434 N/090435 N/090436 N/090437 N/090438 N/090466 N/090540

N/090541 N/090763 N/090764 N/090765 N/091041 N/091042 N/091043

N/091044 N/091045 N/091046 N/091047 N/091048 N/091076 N/091077

N/091078 N/091079 N/091254 N/091342 N/091489 N/091632 N/091633

N/091634 N/091635 N/091636 N/091637 N/091638 N/091652 N/091653

N/091902 N/091903 N/091904 N/091905 N/091993 N/092019 N/092020

N/092143 N/092144 N/092145 N/092146 N/092147 N/092148 N/092149

N/092150 N/092151 N/092152 N/092153 N/092154 N/092155 N/092156

N/092157 N/092158 N/092159 N/092160 N/092161 N/092162 N/092163

N/092164 N/092165 N/092166 N/092167 N/092168 N/092169 N/092170

N/092171 N/092172 N/092220 N/092221 N/092222 N/092285 N/092406

N/092407 N/092630 N/092634 N/092881 N/092882 N/092883 N/092884

N/093173 N/093388 N/093389 N/093390 N/093391 N/093392 N/093393

N/093395 N/093396 N/093719 N/093720 N/093721 N/093722 N/093723

N/093724 N/093725 N/093726 N/093727 N/093728 N/093729 N/093730

N/093731 N/093732 N/093783 N/093784 N/093794 N/093894 N/093895

N/093896 N/093897 N/093898 N/094089 N/094090 N/094091 N/094092

N/094096 N/094855 N/094856 N/094857 N/094905 N/094906 N/095189

N/095282 N/095283 N/095629 N/096008 N/096009 N/096010 N/096011

N/096019 N/096020 N/096021 N/096022 N/096023 N/096024 N/096025

N/096026 N/096027 N/096028 N/096029 N/096030 N/096031 N/096039

N/096085 N/096086 N/096087 N/096088 N/096272 N/096273 N/096274

N/096276 N/096277 N/096278 N/096281 N/096282 N/096319 N/096367

N/096368 N/096369 N/096370 N/096658 N/096735 N/096736 N/096824

N/096864 N/096865 N/096946 N/097033 N/097034 N/097035 N/097036

N/097037 N/097038 N/097039 N/097085 N/097086
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附註

Averbamento

N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

P/001894

(1798-M)

P/001895

(1799-M)

2022/03/07

Modificação de 

sede

Nanjing Chervon 

Industry Co., Ltd.

529 159

Modificação de 

identidade

Nanjing Chervon 

Industry Co., Ltd.

P/004257

(4126-M)

P/008803

(8531-M)

N/003336

N/003337

N/003338

N/008471

N/041186

N/041187

N/041188

2022/03/01

Transmissão

HFC Prestige 

International Holding 

Switzerland Sàrl

HFC Prestige International Operations 

Switzerland Sàrl, com sede em Chemin 

Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-Lancy, 

Switzerland

P/004257

(4126-M)

P/008803

(8531-M)

P/015459

(15396-M)

N/003336

N/003337

N/003338

N/008471

N/030908

N/040055

N/041186

N/041187

N/041188

2022/03/01

Transmissão

HFC Prestige 

International 

Operations Switzerland 

Sàrl

Wel la Internat iona l Operat ions 

Switzerland Sàrl, com sede em Chemin 

Louis-Hubert 1, 1213 Petit-Lancy, 

Switzerland

P/015135

(15109-M)

2022/03/01

Transmissão

Olivier CREED Fontaine Limited, com sede em c/o 

TMF Group, 8th Floor, 20 Farringdon 

Street, London EC4A 4AB, UK

P/015459

(15396-M)

N/030908

N/040055

2022/03/01

Transmissão

Procter & Gamble 

International 

Operations S.A.

HFC Prestige International Operations 

Switzerland Sàrl, com sede em Chemin 

Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-Lancy, 

Switzerland

N/003671

N/003672

2022/03/03

Transmissão

FOUR SEASONS 

HOTELS 

(BARBADOS) LTD., 

sociedade organizada 

e existindo segundo as 

leis dos BARBADOS, 

Índias Ocidentais

Four Seasons Hotels (Netherlands) 

B.V., com sede em Kingsfordweg 151, 

1043 GR Amsterdam, the Netherlands

N/006733

N/007237

N/007238

N/007239

N/007240

N/007241

N/007242

N/007243

N/007244

N/007245

2022/03/08

Modificação de 

sede

P C C W E n t e r p r i s e s 

Limited

41st Floor, PCCW Tower, Taikoo Place, 

979 King's Road, Quarry Bay, Hong 

Kong

N/008000 2022/03/03

Modificação de 

sede

Walton International 

Limited

P.O. Box 1586, 24 Shedden Road, 

George Town, Grand Cayman KY1- 

-1110, Cayman Islands

N/013891

N/013892

N/013893

N/013894

N/013895

2022/03/03

Modificação de 

identidade

Oath Inc. Yahoo Inc.
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

N/017384

N/017385

N/017386

N/017387

N/017549

N/017550

N/017551

N/017552

N/026426

N/026427

N/029205

N/029206

N/029207

N/029208

N/029209

N/029210

N/067985

N/094660

N/094661

N/155778

N/155779

N/155780

N/155781

N/159173

N/159174

N/159175

N/159176

N/163341

N/181087

N/181223

N/183226

N/183227

2022/03/03

Transmissão

Four Seasons Hotels 

(Barbados) Ltd.

Four Seasons Hotels (Netherlands) 

B.V., com sede em Kingsfordweg 151, 

1043 GR Amsterdam, the Netherlands

N/030747

N/030748

N/030749

N/030750

N/030751

N/030752

2022/03/08

Modificação de 

sede

M.J. DE BEL 

MANAGEMENT B.V.

H o o g o o r d d r e e f  1 5 , 1 1 0 1  B A 

Amsterdam, The Netherlands

N/030863 2022/03/07

Modificação de 

sede

FRAM Group IP LLC 1 2 7 P u b l i c S q u a r e, S u i t e 5 3 0 0 , 

Cleveland, Ohio 44114 USA

N/031929 2022/03/01

Modificação de 

sede

Bohle GmbH Bunsenstrasse 1a, 32052 Herford, 

Alemanha

Modificação de 

identidade

Fr i e d r i c h W. B o h l e 

GmbH

Bohle GmbH

N/035355

N/119748

N/119749

2022/03/09

Transmissão

SKC Group Limited

068911 39

#20-03

KINGKOW (IP) PTE. LTD., com 

sede em 39 Robinson Road, #20-03, 

Robinson Point, Singapore (068911)

N/036004 2022/03/01

Transmissão

O P I PRODUCTS, 

INC.

Wella Operations US, LLC, com sede 

em 450 0 Park Granada, Suite 10 0, 

Calabasas, CA 91302, United States of 

America

N/043725

N/052997

2022/03/02

Licença de 

exploração

DAMIANI 

INTERNATIONAL 

S.A.

138 3101

-098

SHANGHAI DAIMEIYU JEWELRY 

CO., LTD, com sede em Room 3101-

-098, No. 138 Huaihai Middle Road, 

Huangpu District, Shanghai, China
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

N/057875

N/057878

N/057887

N/057888

N/057895

N/057896

N/057897

N/057898

N/057899

N/057900

N/102872

N/137397

N/137398

N/137399

N/137400

N/137401

N/137402

N/137403

N/137404

N/137405

N/137406

N/137407

N/137408

N/137409

N/137410

N/137411

N/137412

N/137413

N/137414

N/137415

N/137416

N/137417

N/137418

N/137419

N/137420

N/137421

N/137422

N/137428

N/137429

N/137430

N/137431

N/137432

N/137433

N/137434

N/137435

N/137436

N/137437

N/137438

N/137439

N/137440

N/137441

N/137442

N/137443

N/137444

N/137445

N/137446

N/137447

N/137448

N/137449

N/137450

N/137451

N/137452

N/137453

N/137454

N/137455

N/137456

N/137457

N/137458

N/137459

N/137460

N/137461

N/137462

N/137463

2022/03/02

Modificação de 

identidade

Sociedade De Jogos De 

Macau, S.A. SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM 

RESORTS, LIMITED

N/087268 2022/03/11

Transmissão

39

N/089757

N/089758

N/089759

2022/03/01

Modificação de 

sede

SS Seiyaku Kabushiki 

Kaisha(SSP Co., Ltd.)

3-20-2, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, 

Tokyo, Japan

N/090225 2022/03/11

Modificação de 

sede

COMPANHIA 

RÁPIDO LIMITADA, 

em inglês QUICK 

COMPANY LIMITED

57A
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

N/093783

N/093784

2022/03/03

Modificação de 

identidade

MP Group Inc. MPDAESAN INC

N/095347

N/095348

2022/03/09

Modificação de 

sede

WEBZEN, INC. (Sampyeong-dong, Pangyo Digital 

Center) B Dong, 242, Pangyo-ro, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea

N/095669

N/095670

N/095671

N/095672

2022/03/09

Modificação de 

sede

Webzen, Inc. (Sampyeong-dong, Pangyo Digital 

Center) B Dong, 242, Pangyo-ro, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea

N/101981

N/101982

N/101983

N/101984

2022/03/07

Modificação de 

identidade FUJIAN LONGMA 

ENVIRONMENTAL 

SANITATION 

EQUIPMENT CO., 

LTD.

FULONGMA GROUP Co., Ltd.

Modificação de 

sede FULONGMA GROUP 

Co., Ltd.

42

#42, South Longteng Road, Donghua 

Community, Dongxiao Town, Xinluo 

District, Longyan City, Fujian Province, 

China

N/103360

N/103361

N/110957

N/110958 2022/03/07

Modificação de 

identidade

N/103423

N/103424

2022/03/02

Transmissão

1006

254

N/106103 2022/03/11

Transmissão 1 4 B

N/142057

N/142058

N/142059

N/142060

2022/03/09

Modificação de 

sede

WEBZEN INC. (Sampyeong-dong, Pangyo Digital 

Center) B Dong, 242, Pangyo-ro, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea

N/158549

N/158550

N/158551

2022/03/11

Transmissão por 

fusão M AC AU C E N T R O 

DE INCUBAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS 

D E  J O V E N S 

S O C I E D A D E 

U N I P E S S O A L 

LIMITADA

61 18

Parafuturo de Macau Investimento e 

Desenvolvimento Limitada, em inglês 

Parafuturo de Macau Investment and 

Development Limited
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

N/163902

N/163903

N/163904

2022/03/09

Modificação de 

identidade

F o r w a r d  b y  E l y s e 

Walker, LLC

FWRD, LLC

N/165053 2022/03/02

Licença de 

exploração

DAMIANI 

INTERNATIONAL 

SA

138 3101

-098

SHANGHAI DAIMEIYU JEWELRY 

CO., LTD, com sede em Room 3101-

-098, No. 138 Huaihai Middle Road, 

Huangpu District, Shanghai, China

N/178670 2022/03/08

Transmissão

RVL Pharmaceuticals, 

Inc.

Santen Pharmaceutical Co., Ltd., com 

sede em 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, 

Osaka-shi, Osaka, 530-8552, Japan

N/181311

N/181312

N/181313

N/181314

N/181315

N/181316

2022/03/10

Transmissão

ZOETOP BUSINESS 

CO., LIMITED

ROADGET BUSINESS PTE. LTD., 

com sede em 7 Temasek Boulevard, 

#12-07, Suntec Tower One, Singapore 

038987

N/190458 2022/03/11

Modificação de 

sede

107

CF

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo nº
Data de trânsito 

em julgado

1 N/150471 Maxim’s Caterers Limited

TJB

CV1-21-0035-CRJ 2021/11/08

2 N/140819

N/140820 TJB

CV3-21-0020-CRJ 2022/02/14

3 N/181182

N/181183

N/181184

Galderma Holding S.A.

TJB

CV2-21-0096-CRJ 2022/02/08

4 N/161973

N/161980

N/161987

Leun Ming Fai Melvin TJB

CV1-21-0070-CRJ 2022/02/10

5 N/179372

TJB

CV3-21-0087-CRJ 2022/02/28

6 N/142202

N/142208 TSI

Ac. de 2022/01/20

Proc. n.º 739/2021

2022/02/14

7 N/115179

N/115180

Tsit Wing International Company Limited

TUI

Ac. de 2020/09/09

Proc. n.º 64/2019

2022/02/21
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N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo nº
Data de trânsito 

em julgado
8 N/147287

N/147288

N/147289

N/147290

TUI

Ac. de 2022/01/28

Proc. n.º 159/2021

2022/02/21

1 
2 册
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 A sentença do TJB manteve o despacho de concessão da marca.
2 A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca e ordenou novo exame.
3 A sentença do TJB revogou o despacho de recusa das marcas.
4 A sentença do TJB homologou a desistência do recurso.
5 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da marca.
6 O Acordão do TSI, revogou parcialmente o despacho de concessão da marca e recusou para «serviços de contencioso».
7 O Acordão do TUI manteve o despacho de concessão das marcas.
8 O Acordão do TUI, manteve o despacho de recusa da marca.

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/187406 2022/02/04 IDEALMED GHM

IDEALMED GHS LIMITADA, em inglês 

IDEALMED GHS LIMITED

Advanced Bio-Technologies, Inc.

N/187407 2022/02/04 IDEALMED GHM

IDEALMED GHS LIMITADA, em inglês 

IDEALMED GHS LIMITED

Advanced Bio-Technologies, Inc.

N/189025 2022/02/04 Specialized Bicycle Components, Inc.

N/189509 2022/03/03

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/189515 2022/03/03

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT LIMITED

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/189521 2022/03/03

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD.

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/189527 2022/03/03

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT LIMITED

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU
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N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/189535 2022/03/03

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD.

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/190435 2022/03/04 B E N T R E I M P O RT E X P O RT JO I N T - 

STOCK CORPORATION

CHANEL

N/190807 2022/02/25 WeBank Co., Ltd ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/190814 2022/02/25 WeBank Co., Ltd ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/190901 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD.

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/190907 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD.

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/190913 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD.

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/190924 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD.

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/190930 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD.

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/190942 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD.

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/190948 2022/03/10

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD.

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/185816 2022/01/24 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185817 2022/01/24 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185818 2022/01/24 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185819 2022/01/24 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185820 2022/01/24 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185821 2022/01/24 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185822 2022/01/24 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185823 2022/01/24 CLARKE, MURRAY COLIN
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營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão 

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular

E/000309 2022/03/10 2022/03/10 頴

IAO WENG MAN 

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002300 2022/03/01 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002321 2022/03/01 MOYNAT PARIS SAS 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002708 2022/03/03 CHANEL 173 a 9 1 f 162 1 164

4

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o n.º 1 do art.º 162.º e o n.º 4 do art.º 164.º

D/002709 2022/03/03 CHANEL 173 a 9 1 f 162 1 164

4

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o n.º 1 do art.º 162.º e o n.º 4 do art.º 164.º

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do 

Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade 

Intelectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelec-

tual e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da 

Região Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a se-

guir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de 

extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os 

artigos 275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso para o Tri-

bunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), 

no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/005601

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

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : MAB 

 MAB DISCOVERY GMBH

  Endereço : Tassilostrasse 2, 82398 Polling, DE 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : S  FISCHER, Stephan, M

 BRANDT, Michael

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780041578.3

Data de pedido 2017/05/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 109415443B 2021/10/29

[51]  Classificação : C07K16/32

[54]  Título : HER-2

 Anticorpos de ligação a HER-2.

[57]  Resumo : HER2

肽

肽 H ER2

Fc FcR

H ER-2

HER-2

[30]  Prioridade : 2016/05/06  União Euro-

peia N.º 16168619.1

[21]  N.º : J/005660

[22]  Data de pedido : 2021/12/22

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-

FORNIA

  Endereço : 1111 Franklin Street, Twelfth Floor, 

Oakland, CA 94607, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S C  BARABAN, Scott, C.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680023991.2

Data de pedido 2016/02/24 N.º de anúncio 

da concessão CN 107530326B 2021/09/21
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[51]  Classificação : A61K31/4184, A61K31/19

[54]  Título : 5HT

 Agonistas de 5HT para o tratamento de doenças.

[57]  Resumo : 5HT

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/120,726

[21]  N.º : J/005661

[22]  Data de pedido : 2021/12/22

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : -

 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

  Endereço : 1275 York Avenue New York, NY 

10065 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 EUREKA THERAPEUTICS, INC.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 362, 

Emeryville, CA 94608, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R J , E L , C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580075540.9

Data de pedido 2015/12/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 107208047B 2021/09/21

[51]  Classificação : C12N5/07, C12P21/08, C07H21/04

[54]  Título : B-

 Receptor de antígeno quimérico direccionado ao antí-

geno de maturação de células B e seus usos.

[57]  Resumo : 

B-

BMCA CA R

CAR BMCA-

CAR

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/088,309

[21]  N.º : J/005683

[22]  Data de pedido : 2021/12/30

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 NOVARTIS AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : S , K –

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580076632.9

Data de pedido 2015/12/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 107257692B 2021/11/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395,  A61K 9/0 8 , 

A61K47/18, A61K47/26, A61K47/10, A61P37/02 , 

A61P17/06, A61P19/02, A61P19/08, A61P29/00

[54]  Título : IL-17

 Produto farmacêutico e composição líquida estável do 

anticorpo IL-17.

[57]  Resumo : IL-17

AIN457

IL-17

[30]  Prioridade : 2014/12/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/095,210

[21]  N.º : J/005698

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 CARNA BIOSCIENCES, INC.

  Endereço : 1-5-5, Minatojima-minamimachi, 

Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0047 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 畑亘, , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780072975.7

Data de pedido 2017/11/24 N.º de anúncio 

da concessão CN 109963852B 2021/12/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P19/0 0, A61P29/0 0, A61P35/0 0, A61P37/06, 

A61P43/00

[54]  Título : 喹啉

 Derivado de «oxoisoquinoline».

[57]  Resumo : I 喹啉

酶
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B

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/11/25  Japão

N.º 2016-229262

 2017/09/29  Japão N.º 2017-191488

[21]  N.º : J/005709

[22]  Data de pedido : 2022/01/06

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[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 ZL201810269745.6

Data de pedido 2018/03/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 108734893B 2021/11/26

[51]  Classificação : G07F17/32, G07F1/06, A44C21/00, 

G07D7/20

[54]  Título : 

 Ficha de jogo e sistema de gestão.

[57]  Resumo : 

100

10 55

55

10 56

10 12a 12b

11 12a 12b

10

12a 12b 11

52

51

55

10

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/03/31  Japão

N.º 2017-070704

[21]  N.º : J/005712

[22]  Data de pedido : 2022/01/07

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “ALROSA”

  Endereço : ul. Lenina, 6 g.Mirny, Respublika 

Sakha (Yakutia), 678174, Russian Federation

  Nacionalidade :  Russa

[73]  Titular : 

 F EDER A L STAT E BU DGETA RY I NST I T U-

TION “T ECH NOLOGICAL I NSTIT U T E FOR 

SUPERHARD AND NOVEL CARBON MATE-

RIALS” FSBI TISNCM

  Endereço : ul. Tsentralnaya, 7a Troitsk, Moscow, 

142190, Russian Federation

  Nacionalidade :  Russa

[72]  I nventor :  

BLA NK, Vladimir Davydovich, 

 BUTENKO, Andrei Vladimirovich, 

 D E N I S OV, V i c-

tor Nikolaev ich,  

MAKARSKY, Igor Victorovich, 

 NIKITIN, Gennady Markovich, 

 NIKITIN, Dmitry Nikolaevich, 

 TAR ASOVA, Lar isa 

Gennadievna,  

TERENTIEV, Sergei Alexandrovich, 

 TROSCHIEV, Sergei Yurievich, 

 UDAROV, Ser-

gei Vyacheslavovich, 

 CHAADAEV, Alexander Sergeevich

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680088780.7

Data de pedido 2016/08/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 109964111B 2021/10/08

[51]  Classificação : G01N21/87, G01N21/64

[54]  Título : 

 Dispositivo para identificar o diamante.

[57]  Resumo : 

250n m

280nm 350nm 380nm

532n m
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[21]  N.º : J/005731

[22]  Data de pedido : 2022/01/18

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 NEODYNE BIOSCIENCES, INC.

  Endereço : 47801 Fremont Blvd. Fremont, CA 

94538, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G C , M T , R H

, K N , B H , M H , 

J , S , M , G , K , J

, J A , W R , P , 

, M A , T C , K , M

T , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810545618.4

Data de pedido 2012/03/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 108720995B 2021/12/03

[51]  Classificação : A61F13/02

[54]  Título : 

 Dispositivos e métodos para apertar a pele.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/03/03  Estados Unidos 

da América N.º 61/448,809

 2011/04/15  Estados Unidos da América

N.º 61/476,163

 2012/03/01  Estados Unidos da América

N.º 61/605,717

[21]  N.º : J/005732

[22]  Data de pedido : 2022/01/18

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110162320.7

Data de pedido 2016/04/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 112940010B 2021/11/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D498/14, C07D471/14, 

C07D498/20, A61K31/53, A61P31/16

[54]  Título : 吡

 Derivado de piridona policíclico substituído e seu pró-

-fármaco.

[57]  Re su mo : 

I 吡

A 1 C R 1A R 1B S O A 2 C R 2A R 2B S O A 3

C R3AR3B S O A4 C R4AR4B S O A1

A2 A3 A4 A1 A4

1 2 R1A

R1B R2A R2B

R3A R3B

R4A R4B

R3A R3B

X C H2 S O R1 m

0 2 n 1 2

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/04/28  Japão

N.º 2015-090909

 2015/12/03  Japão N.º 2015-236844

[21]  N.º : J/005764

[22]  Data de pedido : 2022/01/27

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080-4990, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 215 First Street, Suite 200, Cambrid-

ge, Massachusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : B K , A , V , 

V , R , , S , C

G , F A , A M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680014129.5

Data de pedido 2016/01/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 107406418B 2021/10/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/12, C07D413/12, 

C07D417/12, C07D487/08, C07D233/44, C07D409/12, 

C07D235/02, C07D401/04, C07D403/12, A61K31/496, 

A61K31/4995, A61K31/454, A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : 4,5-

酶(KDM2B)

 Derivados de «4,5-dihydroimidazole» e seus usos 

como inibidores de «histone demethylase (KDM2B)».

[57]  Resumo : 

酶 K DM2b I X

C =O S O 2 R1 N- 哌嗪 N-

哌 N- 3.2.1 R1

R2 R3 H C1-6

C2-6 C2-6 C3-8 C1-6

C2-6 C2-6 C3-8

R² R³ 3- 4- 5-

6- R4 R5

H C1-6 C2-6 C2-6 C3-8

C1-6 C2-6 C2-6 C3-8

R4 R5

3- 4- 5- 6-

R6 5-10 5-10 6-10

5-10 5-10 6-10

[30]  Prioridade : 2015/01/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/101,933

[21]  N.º : J/005765

[22]  Data de pedido : 2022/01/27

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080-4990, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 215 First Street, Suite 200, Cambridge, 

Massachusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B K , A , T

, M , A C , Y , S R

, C G , F A , Y , A M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680023840.7

Data de pedido 2016/02/24 N.º de anúncio 

da concessão CN 107531668B 2021/10/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/04, C07D401/12, 

C07D417/14, C07D237/22, C07D403/04, C07D405/04, 

C07D403/12, C07D413/04, C07D487/08, C07D471/08, 

A61K31/501, A61P35/00

[54]  Título : 嗪

 Compostos terapêuticos de piridazina e seus usos.

[57]  Resumo : I

R1-R4

BRG1 BRM PB1

I

BRG1

BRM PB1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/120,732

[21]  N.º : J/005772

[22]  Data de pedido : 2022/01/28

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 SINGAPORE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

AND DESIGN

  Endereço : 8 Somapah Road, #05-302 Building 3, 

Level 5 Singapore 487372, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680076683.6

Data de pedido 2016/11/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 108432132B 2021/11/16

[51]  Classificação : H03H9/145, G01N29/02

[54]  Título : 

 Manipulação de partículas microfluídicas.

[57]  Resumo : 

a b
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c

I DT I DT

4μ m 150μ m

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/11  Singapura

N.º 10201509280Y

[21]  N.º : J/005775

[22]  Data de pedido : 2022/01/28

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 IMMUTEP S.A.S.

  Endereço : 21, rue Jean Rostand, ORSAY cedex 

91893, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  TRIEBEL, 

F r e d e r i c,  BR IG N O N E, 

Chrystelle

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680005401.3

Data de pedido 2016/01/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 107249619B 2021/10/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38/17, A61K 39/395, 

A61P35/00, A61P35/02, A61P31/00, A61P33/02

[54]  Título : 

 Preparação combinada para tratamento de cancro ou 

infecção.

[57]  Resumo : 

a 够 MHC II LAG-3

b -1 PD-1

PD-1 PD-1 PD-L1

APC LAG-3

T CD8+T

[30]  Prioridade : 2015/01/09  Reino Unido

N.º 1500374.2

[21]  N.º : J/005776

[22]  Data de pedido : 2022/01/31

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810087605.7

Data de pedido 2018/01/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 110090233B 2021/11/09

[51]  Classificação : A61K36/07, A61P15/14

[54]  Título : 

 Aplicação do extracto de «sophora fungus mycoplasma» 

na preparação de medicamento para prevenção e/ou 

tratamento de mastite de células plasmáticas.

[57]  Resumo : 

6

5 减

[21]  N.º : J/005780

[22]  Data de pedido : 2022/01/31

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 SUEZ INTERNATIONAL

  Endereço : 16 Place de L’i r i s, Tou r C B 21, 

F-92040 Paris La Defense Cedex, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : A , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680022633.X

Data de pedido 2016/04/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 107531511B 2021/11/30

[51]  Classificação : C02F1/28, C02F1/52, C02F1/56

[54]  Título : 

 Método e aparelho para tratamento de água por con-

tacto com material adsorvente.

[57]  Re s u mo : 

-

-
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/20  França

N.º 1553501

[21]  N.º : J/005789

[22]  Data de pedido : 2022/02/09

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.

  Endereço : 101-0032 

2 2 3

 2-3, 2-Chome, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101- 

-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810753396.5

Data de pedido 2013/01/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 108863959B 2021/11/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D243/24, C07D243/12, 

C07D401/12, C07D413/12, C07D405/12, C07D471/04, 

C07D243/10, C07D409/12, C07D403/12, C07D401/04, 

A61P25/04, A61K31/551

[54]  Título : P2X4

 Antagonistas do receptor P2X4.

[57]  Resumo : I

P2X4

R1 R2 R1 R2

爲 萘 R 3 R4

R5 R6 R7 X C

C H N Y N N H C =O X N Y

N N H X C C H Y C =O Z

A B N HC =O

D E G

m 0 5

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2012/01/13  Japão

N.º 2012-005343

[21]  N.º : J/005803

[22]  Data de pedido : 2022/02/11

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780038096.2

Data de pedido 2017/06/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 109311911B 2021/11/16

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D498/14, A61K31/5383, 

C07B61/00

[54]  Título : 吡

 Método destinado a produzir o derivado de piridona 

policíclico substituído e o seu cristal.

[57]  Resumo : 吡

I I

I

R2-OH R2

I R1

II R²

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/06/20  Japão

N.º 2016-121453

[21]  N.º : J/005805

[22]  Data de pedido : 2022/02/14

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 统

 DALI SYSTEMS CO. LTD.

  Endereço : Maples Corporate Services Limited, 

PO Box 309, Ugland House, South Church Street, 

Georgetown, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

[72]  I n v e n t o r  :   

STAPLETON, Shawn Patr ick,  

MEERKERK, Daryl
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710619658.4

Data de pedido 2012/11/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 107529172B 2021/11/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H04W16/10, H04W24/02 , 

H04W40/02, H04W52/34, H04W28/08

[54]  Título : 

 Dados de «soft hand-off» e «routing» num sistema vir-

tualizado de antenas distribuídas.

[57]  Resumo : 

DRU

DAU

DRU

DRU DRU

DRU DRU

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/11/07  Estados Unidos 

da América N.º 61/556,685

 2011/11/07  Estados Unidos da América

N.º 61/556,689

[21]  N.º : J/005807

[22]  Data de pedido : 2022/02/14

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 OHNO DEVELOPMENT CO., LTD.

  Endereço : Ko 184, Kita-Umemoto-cho, Matsuya-

ma-shi, Ehime 7910242 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680090947.3

Data de pedido 2016/10/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 109996931B 2021/11/30

[51]  Classificação : F01D1/36, F03G7/00

[54]  Título : 

 Dispositivo de geração de energia, gerador, método 

de geração de energia e método de geração de energia 

eléctrica.

[57]  Resumo : 産

産

4

3 L2

5 3 L2

6

5 産 2

  Figura : 

[21]  N.º : J/005809

[22]  Data de pedido : 2022/02/14

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 1052

 712 518000

 712, 7/F, Haixiang Plaza, No. 1052 Nanhai Avenue, 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  WANG, Zihao,  SHAO, 

Jing,  LI, Hongsheng,  YAN, Junjie, 

 WANG, Xiaogang,  SHENG, Lv

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910109983.5

Data de pedido 2019/01/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 109886326B 2022/01/04

[51]  Classificação : G06F40/30

[54]  Título : 

 Um tipo de método transmodal de busca de informa-

ção, dispositivo e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005816

[22]  Data de pedido : 2022/02/16

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 MURA TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 141-145 Curtain Road, 3rd Floor, London 

EC2A 3BX, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  I nventor : L J  H U M PH R EYS, 

Leonard James, W N  ROWLANDS, William, 

Neil

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780077598.6

Data de pedido 2017/12/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 110225958B 2021/12/14

[51]  Classificação : C10B53/07, C10G1/10, C10L1/02, 

C10L1/04, B01J3/00, B01J6/00

[54]  Título : 

 Método e aparelho para produzir biocombustíveis.

[57]  Resumo : 

産

[30]  Prioridade : 2016/12/14  Austrália

N.º 2016905177

[21]  N.º : J/005821

[22]  Data de pedido : 2022/02/17

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[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 ZL202011022834.4

Data de pedido 2020/09/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 112149740B 2021/12/28

[51]  Classificação : G06K9/62, G06K9/00

[54]  Título : 

 Método de reidentificação de alvo, dispositivo, meio de 

armazenamento e equipamento.

[57]  Resumo : 

减

  Figura : 

[21]  N.º : J/005822

[22]  Data de pedido : 2022/02/17

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[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 ZL202011559951.4

Data de pedido 2020/12/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 112560986B 2022/01/04

[51]  Classificação : G06K9/62, G06K9/00, G06T7/11, 

G 0 6T 7/136, G 0 6T 7/194, G 0 6T 7/62 , G 0 6N3/0 4, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de detecção de imagem, equipa-

mento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005823

[22]  Data de pedido : 2022/02/17

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[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 ZL202010757834.2

Data de pedido 2020/07/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 111950411B 2021/12/28

[51]  Classificação : G06K9/00

[54]  Título : 

 Método de determinação de modelo e dispositivo rela-

cionado.

[57]  Resumo : 

够

  Figura : 

[21]  N.º : J/005824

[22]  Data de pedido : 2022/02/17

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 奥

 IGYXOS

  Endereço : Centre INRA Val de Loire, Site de 

Tours, 37380 Nouzilly, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  KARA, Elodie, 

 DECOURTYE, Jérémye, 

 CASTERET, Sophie, –  

MAUREL, Marie-Christine

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580061162.9

Data de pedido 2015/09/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 107108731B 2021/11/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/26, A61K 39/395, 

A61P15/08

[54]  Título : 

 Ligantes que potencializam a bioactividade de gona-

dotrofinas.

[57]  Resumo : (FSH)

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2014/09/10  França

N.º 1458469

[21]  N.º : J/005825

[22]  Data de pedido : 2022/02/17

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : VET

 ReproPharm VET

  Endereço : Centre INRA Val de Loire, Site de 

Tours, 37380 Nouzilly, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  KARA, Elodie, 

 DECOURTYE, Jérémye, 

 CASTERET, Sophie, –  

MAUREL, Marie-Christine

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580061187.9

Data de pedido 2015/09/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 107108732B 2021/11/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/26, A61K 39/395, 

A61P15/08
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[54]  Título : 

 Ligantes que potencializam a bioactividade de gona-

dotrofinas.

[57]  Resumo : FSH

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2014/09/10  França

N.º 1458469

 2015/08/31  França N.º 1558078

[21]  N.º : J/005826

[22]  Data de pedido : 2022/02/18

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J A , , J D , J

R , W T , B E , A , D J

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780035976.4

Data de pedido 2017/05/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 109641881B 2022/01/07

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D405/06, A61K31/4045, 

A61P35/00

[54]  Título : 1- 吡 -2,3-

-1H-吲哚

 Compostos de «1-TETRAHYDROPYRANYLCAR-

BONYL-2,3-DIHYDRO-1H-INDOLE» destinados 

ao tratamento de cancro.

[57]  Resumo : 2,3- -1H-吲哚

[30]  Prioridade : 2016/06/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/348457

[21]  N.º : J/005827

[22]  Data de pedido : 2022/02/18

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA

  Endereço : 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 

115-8543, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680073493.9

Data de pedido 2016/12/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 108401431B 2022/01/25

[51]  Classificação : C07K16/18, C12N1/15, C12N1/19, 

C12N1/21, C12N5/10, C12N15/09, C12P21/08

[54]  Título : -C5

 Anti-C5 Anticorpo e método de uso.

[57]  Resumo : -C5

-C5 pH

C5 β pH

-C5

-C5 C5 β

MG1-MG2 肽 -C5

[30]  Pr ior idade : 2015/12/18  Japão

N.º 2015-247069

[21]  N.º : J/005830

[22]  Data de pedido : 2022/02/21

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 SULLSTAR TECHNOLOGIES, INC.

  Endereço : 3310 Los Nogales Road, Simi Valley, 

California 93063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor : W  SU LLI VA N, 

ROBERT W.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910620325.2

Data de pedido 2015/05/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 110416844B 2022/01/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H01R 2 4/6 4,  H01R43/2 8 , 

H01R107/00

[54]  Título : 

 Conector eléctrico com barra de carga externa removí-

vel e método de uso do mesmo.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/23  Estados Unidos 

da América N.º 14/120,730

[21]  N.º : J/005833

[22]  Data de pedido : 2022/02/22

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : – , –

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580040416.9

Data de pedido 2015/07/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 106559998B 2022/01/25

[51]  Classificação : C12Q1/6883

[54]  Título : HDL HDL

 Marcadores genéticos destinados a prever a capaci-

dade de resposta à terapia com aumento de HDL ou 

agente de imitação de HDL.

[57]  Resumo : 

HDL HDL CETP

[30]  Prioridade : 2014/07/30  União Euro-

peia N.º 14179048.5

[21]  N.º : J/005834

[22]  Data de pedido : 2022/02/23

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 Holy Haid Lab Corp.

  Endereço : 

14 産 10

1602 518000

 Room 1602, Building 10, Shenzhen Biomedical Inno-

vation Industrial Park, 14 Jinhui Road, Jinsha Com-

munity, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, 

Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Yingying LI,  Mingjian 

CHEN,  Sinian QIU

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011575396.4

Data de pedido 2020/12/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 112933085B 2021/12/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/415, A61K45/0 6, 

A61P31/20

[54]  Título : 

 Aplicação de um composto na preparação de medi-

camento destinado ao tratamento ou à prevenção de 

hepatite viral.

[57]  Resumo : 

爲 1

爲

1

  Figura : 

[21]  N.º : J/005836

[22]  Data de pedido : 2022/02/23

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010872662.3

Data de pedido 2020/08/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 112025706B 2022/01/04

[51]  Classificação : B25J9/16

[54]  Título : 
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 Método e dispositivo de determinação do estado do 

robô, robô e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

够

  Figura : 

[21]  N.º : J/005837

[22]  Data de pedido : 2022/02/23

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[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 ZL201910363957.5

Data de pedido 2019/04/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 110322002B 2022/01/04

[51]  Classificação : G06N3/04, G06N3/08, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de treinamento de rede de gera-

ção de imagem, método e dispositivo de processamen-

to de imagem e equipamento electrónico.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005838

[22]  Data de pedido : 2022/02/23

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711175559.8

Data de pedido 2017/11/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 108229307B 2022/01/04

[51]  Classificação : G06K9/00, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método, aparelho e dispositivo de detecção de objectos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005839

[22]  Data de pedido : 2022/02/25

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 
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 SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS 

CO., LTD.

  Endereço : 

369

 No. 369, Zhonghua West Road, Mudan Industrial Park 

District, Heze, Shandong 274000, CHINA

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , , , , 晗, 

, , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011269872.X

Data de pedido 2020/11/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 112245543B 2021/12/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K36/8994, A61P31/14, 

A61P11/00, A61K33/06

[54]  Título : 

 Um tipo de medicina tradicional chinesa para ventilar 

o pulmão e aliviar a toxina.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/04/07  China

N.º 202010265774.2

[21]  N.º : J/005840

[22]  Data de pedido : 2022/02/25

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A  200233

 Room 1605A, Bui lding 3, NO. 391 Guiping Road, 

Xuhui District, Shanghai, 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZHOU, Jinghao,  QIAO, 

Lei,  LI, Bo

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110292542.0

Data de pedido 2021/03/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 113052874B 2022/01/25

[51]  Classificação : G06T7/246, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de rastreamento de alvo, equipa-

mento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005841

[22]  Data de pedido : 2022/02/28

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780003571.2

Data de pedido 2017/02/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 108367005B 2022/01/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/4985, A61K47/12, 

A61K9/14, A61K9/20, A61P35/00, A61P37/00

[54]  T ítu lo : 酶

 Composições de forma de dosagem compreendendo o 

inibidor de tirosina quinase.

[57]  R e s u m o :  

S -2 - 3 ′ - -1-

-5- 5- 2- -4- -3- 哌嗪-1-

吡 - 2 - - 6 - -1 6 - - 3 4 ′ - 吡

-2 - -7 7- -2 3 4 6 7 8- -1H-

4 5 吡 1 2-a 吡嗪-1-
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酶

酶

酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/301,373

[21]  N.º : J/005842

[22]  Data de pedido : 2022/02/28

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : F , R , B C , Y , J

, R , S C , S H , A

, J , S–J , J F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580060369.4

Data de pedido 2015/09/03 N.º de anúncio 

da concessão CN 107074956B 2021/11/26

[51]  Classificação : C07K16/28, C07K16/30, C12N5/20, 

C12N15/13, A61K39/395, A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : CD123

 Agentes de ligação de CD123 e seus usos.

[57]  Resumo : CD123

CD123

苷

C D123

CD123 CD123

CD123 CD3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/046682

[21]  N.º : J/005844

[22]  Data de pedido : 2022/02/28

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A 200233

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010072639.6

Data de pedido 2020/01/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 113222126B 2022/01/28

[51]  Classificação : G06N3/063, G06N3/08

[54]  Título : 

 Dispositivo de processamento de dados e chip de inte-

ligência artificial.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005845

[22]  Data de pedido : 2022/02/28

[24]  Data de despacho : 2022/03/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010320762.5
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Data de pedido 2020/04/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 111667259B 2021/12/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6Q20/32 , G 0 6Q20/38 , 

G06Q20/40

[54]  Título : 

 Método de pagamento, dispositivo e sistema.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

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/004816 2022/02/24 K C

MEHTA, Ketan, C.  

9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) do 

n.º 1 do art.º 20.º e o art.º 25.º

附註

Averbamento

N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/001443 2022/02/25

Transmissão

1.Baxalta GmbH

2.Baxalta Incorporated

Takeda Pharmaceutical Company Limited, 

com sede em 1-1, Doshomachi 4-chome, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan

J/002572 2022/03/11

Modificação 

de sede

128 A5 101

Room 101, Block A5, Qianhai Shenzhen-

-Hong Kong Fund Town, No. 128 Guiwan 

5th Road, Nanshan Sub-district, Qianhai 

Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 

Shenzhen, China

J/003303 2022/02/23

Transmissão ARTISTIC&CO. CO.,LTD

A RT I S T I C & C O. G LO BA L C O. , 

LTD, com sede em 4-21, EGIRACHO 

ENAKA, HASHIMA, GIFU, JAPAN

J/004370 2022/02/25

Transmissão

1.

BAXALTA INCORPORATED

2.

BAXALTA GMBH

Takeda Pharmaceut ica l Company 

Limited, com sede em 1-1, Doshomachi 

4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 

Japan

J/004686 2022/03/04

Transmissão PROTEIMAX BIOTECNOLOGIA 

LTDA

Proteimax Bio Technology Israel LTD, 

com sede em 4 Duvdevan Street, Pardes 

Hana, Israel 3708973
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/004778 2022/03/04

Transmissão

M i r a n d a Ve l a s q u e z , M a r i o 

Eduardo

MM 

MM INSTRUMENTS LLC, com sede 

em 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, USA

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001727

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

[71]  Requerente : 

 CARTAMUNDI TURNHOUT NV

  Endereço : Visbeekstraat 22, 2300 Turnhout, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : E·  VAN GENECHTEN, 

Erik

[51]  Classificação : A63F1/02

[54]  Título : 

 Baralho de cartas.

[57]  Resumo : N  N>1

M

N R R≤M

M

R N R

N

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/21  União Euro-

peia N.º EP20197124.9

[21]  N.º : I/001728

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

[71]  Requerente : 

 CARTAMUNDI TURNHOUT NV

  Endereço : Visbeekstraat 22, 2300 Turnhout, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : M·  DEHOUWER, Marco

[51]  Classificação : B41F19/00

[54]  Título : 

 Equipamento para a produção de baralho de cartas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/09/21  União Euro-

peia N.º EP20197121.5

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 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.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001260 2022/03/08 CFPH, LLC 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001265 2022/03/08 CFPH, LLC 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001620 2022/03/08 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001638 2022/03/08 Our IP Holding, LLC 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001705 2022/03/08 CFPH, LLC 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

停止產生效力

Proibição de Dupla Protecção

Process n.º
Data de 

despacho
Nome de Titular

 

Observações

12 13 97/99/M  

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001555 2022/03/10

ANGEL GROUP CO., LTD.

135 85 133 1 2021

11 26

Art.º 135.º e art.º 85.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 133.º, esta 

patente de invenção concedida deixa de produzir efeito a partir de 

26 de Novembro de 2021.

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

I/001680 2022/03/01

SenseTime International PTE. LTD.

KATO Hiroshi
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實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000308

[22]  Data de pedido : 2020/09/24

[71]  Requerente : 

 Golden Wisdom Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

  Endereço : 

168 1 1107

 Suite 1107, Lvl. 11, Building 01, Cadre Mansion, 168 

Tongsha Rd. Xinwei Community, Xili Sub-district, 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Kenny Fan

[51]  Classificação : A61J1/03

[54]  Título : 

 Caixa rotativa de comprimidos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000257 2022/03/08 124 98 9 1 a 61 9

1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

U/000280 2022/03/08 124 98 9 1 a 61 9

1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000282 2022/03/08 124 98 9 1 a 61 9
1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 
e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

更正

Rectificações

/
A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/12861
N/30863

2012 5 16 20

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 20, II 
Série, de 16 de Maio de 2012)

FRAM Group IP LLC
FRAM Group IP LLC

N/60028
N/60029
N/60030
N/60031

2012 4 5 14

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 14, II 
Série, de 5 de Abril de 2012)

FRAM Group IP LLC
FRAM Group IP LLC

N/64861
N/64862
N/64863
N/64864
N/64865
N/64866

2013 3 6 10

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 10, II 
Série, de 6 de Março de 2013)

FRAM Group IP LLC
FRAM Group IP LLC

N/71907 2013 12 4 49

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 49, II 
Série, de 4 de Dezembro de 2013)

FRAM Group IP LLC
FRAM Group IP LLC

N/74333
N/74334
N/74335

2014 1 15 3

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 
Série, de 15 de Janeiro de 2014)

FRAM Group IP LLC
FRAM Group IP LLC

N/164974
N/164975
N/164976

2020 8 5 32

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 32, II 
Série, de 5 de Agosto de 2020)

FRAM Group IP LLC
FRAM Group IP LLC

2022 3 16 11 N/186192
B.O. da RAEM n.º 11, II Série, de 16 de Março de 2022, em relação ao mapa de rectificação da marca n.º N/186192, considere-se 

sem efeito esta publicação.

2022 3 16 11 N/183049 N/183051 N/183061 N/183063

B.O. da RAEM n.º 11, II Série, de 16 de Março de 2022, em relação ao mapa de recusa da marca n.os N/183049 a N/183051 
e n.os N/183061 a N/183063 considerem-se sem efeito estas publicações.

 
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 4 de Março de 2022.
O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $434,000.00
(Custo desta publicação $ 434 000,00)
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Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 
concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-
cionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 
preenchimento de 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 Desenvolvimento Tec-
nológico, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 19, II Série, de 12 de Maio de 2021, a entrevista de selecção, 
com a duração de 20 minutos, terá lugar a 21 e 22 de Abril 
de 2022, no período das 9,30 às 16,25 horas, na Direcção dos 
Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, sita na 
Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 25.º andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevis-
ta de selecção, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos serão afixadas 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 consultadas no local indicado, dentro do horário de 
expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas e das 
14,30 às 17,30 horas), e disponibilizadas na página electrónica 
destes Serviços — http://www.dsedt.gov.mo/ — e dos SAFP — 
http://www.safp.gov.mo/.

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, aos 31 de Março de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 
Executivo:

20 1-3 25

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

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,382.00

財 政 局

跨年度負擔明細清單

15/2017 2/2018

 : 2022-P002

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Construção e Investimento Predial Ming Shun, Limitada

 : A B4

Assunto da adjudicação  Empreitada de construção de habitação pública no lote B4 na Nova Zona A  

Obra de superestrutura

 : $1,309,465,000.00

Valor total
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 : 2022/02/08
Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.......................................................................................................... $206,025,190.00

 2023 ......................................................................................................... $585,186,040.00

 2024 ..........................................................................................................$518,253,770.00

 : 2022-P003

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  CCECC (Macau) Companhia de Construção e Engenharia Civil China, Limitada

 : A A1

Assunto da adjudicação  Empreitada de Concepção e Construção de Habitação Pública no Lote A1 da 

Nova Zona de Aterro A

 : $1,492,780,000.00

Valor total

 : 2022/02/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022...........................................................................................................$177,250,000.00

 2023 ......................................................................................................... $283,420,000.00

 2024 ......................................................................................................... $343,420,000.00

 2025 ......................................................................................................... $383,420,000.00

 2026 ......................................................................................................... $305,270,000.00

 : 2022-P004
Código do escalonamento

 : PIDDA
O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400
Classificação orgânica

 : 
Adjudicatário  Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), Limitada

 : A A2
Assunto da adjudicação  Empreitada de Concepção e Construção de Habitação Pública no Lote A2 da 

Nova Zona de Aterro A
 : $1,583,680,000.00

Valor total
 : 2022/02/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022........................................................................................................... $174,740,000.00

 2023 ......................................................................................................... $269,010,000.00

 2024 ......................................................................................................... $444,010,000.00

 2025 ......................................................................................................... $554,010,000.00

 2026 ..........................................................................................................$141,910,000.00
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 : 2022-P005

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Consórcio Companhia de Construção & Engenharia Shing Lung, Limitada e 

AD&C Engenharia e Construções Companhia Limitada

 : A A3

Assunto da adjudicação  Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A3 da 

Nova Zona de Aterro A

 : $1,121,100,000.00

Valor total

 : 2022/02/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.......................................................................................................... $129,700,000.00

 2023 ......................................................................................................... $237,360,000.00

 2024 ......................................................................................................... $333,100,000.00

 2025 ......................................................................................................... $420,940,000.00

 : 2022-P006

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), Limitada

 : A A4

Assunto da adjudicação  Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A4 da 

Nova Zona de Aterro A

 : $2,149,280,000.00

Valor total

 : 2022/02/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.......................................................................................................... $272,420,000.00

 2023 .........................................................................................................$404,820,000.00

 2024 ......................................................................................................... $494,820,000.00

 2025 ......................................................................................................... $554,820,000.00

 2026 .........................................................................................................$422,400,000.00

 : 2022-P007

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica
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 : 

Adjudicatário  Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), Limitada

 : A A12

Assunto da adjudicação  Empreitada de concepção e construção de habitação pública no lote A12 da 

Nova Zona de Aterro A

 : $1,374,610,000.00

Valor total

 : 2022/02/08

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.......................................................................................................... $177,300,000.00

 2023 ......................................................................................................... $253,480,000.00

 2024 ......................................................................................................... $373,480,000.00

 2025 ......................................................................................................... $493,480,000.00

 2026 ........................................................................................................... $76,870,000.00

 : 2022-P001

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau (PIDDA)

 : 60150400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Xin Kang Cheng  Auto Serviços, Investimentos Comerciais e Industriais, 

Importação e Exportação, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Veículos para combate a incêndio

 : $95,764,000.00

Valor total

 : 2022/02/09

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2023 ........................................................................................................... $95,764,000.00

 : 2022-P010

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica

 : TÜV Rheinland InterTraffic GmbH

Adjudicatário

 : 

Assunto da adjudicação  Serviço de assessoria independente de segurança para sistema circulante da 

Linha Seac Pai Van e Linha de Hengqin do Metro Ligeiro

 : $36,010,000.00

Valor total

 : 2022/02/18

Data de autorização
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Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................. $11,163,100.00

 2023 ............................................................................................................. $6,841,900.00

 2024 ........................................................................................................... $16,564,600.00

 2025 ............................................................................................................. $1,440,400.00

 : 2022-P011

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : SYW

Adjudicatário  Consultadoria de Engenharia Civil SYW Limitada

 : A A1 A2 A3 A4 A12

Assunto da adjudicação  Empreitada de concepção e construção de habitação pública nos lotes A1, A2, 

A3, A4 e A12 na Nova Zona de Aterro A  Serviços de consultoria técnica 

relacionados com os elementos pré-fabricados

 : $24,347,800.00

Valor total

 : 2022/02/24

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022...............................................................................................................$8,132,118.00

 2023 ............................................................................................................. $8,002,247.00

 2024 ..............................................................................................................$4,214,249.00

 2025 ..............................................................................................................$3,094,329.00

 2026 .................................................................................................................$904,857.00

 : 2022-P012

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Sociedade de Consultadoria em Engenharia Civil, Limitada

 : A A1

Assunto da adjudicação  Empreitada de Concepção e Construção de Habitação Pública no Lote A1 da 

Nova Zona de Aterro A  Fiscalização

 : $40,811,000.00

Valor total

 : 2022/02/24

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.............................................................................................................. $5,112,000.00
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Ano de escalonamento Valor

 2023 ............................................................................................................. $8,283,000.00

 2024 ........................................................................................................... $10,092,000.00

 2025 ........................................................................................................... $10,092,000.00

 2026 ............................................................................................................. $7,232,000.00

 : 2022-P013

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  CAA, Planeamento e Engenharia, Consultores Limitada

 : A A2

Assunto da adjudicação  Empreitada de Concepção e Construção de Habitação Pública no Lote A2 da 

Nova Zona de Aterro A  Fiscalização

 : $35,022,000.00

Valor total

 : 2022/02/24

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.............................................................................................................. $4,815,000.00

 2023 ..............................................................................................................$7,887,000.00

 2024 ............................................................................................................. $9,696,000.00

 2025 ............................................................................................................. $9,948,000.00

 2026 ............................................................................................................. $2,676,000.00

 : 2022-P014

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Pengest Internacional  Planeamento Engenharia e Gestão, Limitada

 : A A3

Assunto da adjudicação  Empreitada de Concepção e Construção de Habitação Pública no Lote A3 da 

Nova Zona de Aterro A  Fiscalização

 : $30,074,000.00

Valor total

 : 2022/02/24

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.............................................................................................................. $4,815,000.00

 2023 ..............................................................................................................$7,689,000.00

 2024 ............................................................................................................. $8,904,000.00

 2025 ............................................................................................................. $8,666,000.00
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 : 2022-P015

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : PAL

Adjudicatário  PAL Ásia Consultores, Limitada

 : A A4

Assunto da adjudicação  Empreitada de Concepção e Construção de Habitação Pública no Lote A4 da 

Nova Zona de Aterro A  Fiscalização

 : $40,811,000.00

Valor total

 : 2022/02/24

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.............................................................................................................. $5,112,000.00

 2023 ............................................................................................................. $8,283,000.00

 2024 ........................................................................................................... $10,092,000.00

 2025 ........................................................................................................... $10,092,000.00

 2026 ............................................................................................................. $7,232,000.00

 : 2022-P016

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto de Habitação (PIDDA)

 : 60170400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Consultadoria de Engenharia Wah Gong (Macau) Limitada

 : A A12

Assunto da adjudicação  Empreitada de Concepção e Construção de Habitação Pública no Lote A12 

da Nova Zona de Aterro A  Fiscalização

 : $35,022,000.00

Valor total

 : 2022/02/24

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022.............................................................................................................. $4,815,000.00

 2023 ..............................................................................................................$7,887,000.00

 2024 ............................................................................................................. $9,696,000.00

 2025 ............................................................................................................. $9,948,000.00

 2026 ............................................................................................................. $2,676,000.00

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 25 de Março de 
2022.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 15 945,00)

 

 $15,945.00
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澳 門 金 融 管 理 局

通 告

006/2022-AMCM

21/2020 27/97/M

b

14/96/M

a

a

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Aviso n.º 006/2022-AMCM

Assunto: Supervisão Seguradora — Companhia de Seguros 
Popular da China (Hong Kong) Limitada — Publicação dos 
Ramos de Seguro Autorizados a Explorar 

Ao abrigo do estabelecido no n.º 2 do artigo 3.º e na alínea b) 
do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho 
(«Regime jurídico da actividade seguradora»), na redacção 
dada pela Lei n.º 21/2020, compete à AMCM estabelecer os 
ramos de seguro que as seguradoras ou resseguradoras estão 
autorizadas a explorar por aviso.

Assim, nos termos do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
9.º do Estatuto da Autoridade Monetária de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, e na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 10.º do Regime jurídico da actividade segura-
dora, o Conselho de Administração da Autoridade Monetária 
de Macau delibera no sentido de:

1. A Companhia de Seguros Popular da China (Hong Kong) 
Limitada é autorizada a explorar os ramos gerais a seguir dis-
criminados na Região Administrativa Especial de Macau:

— Acidentes (pessoais e de trabalho);

— Doença (seguro de curto prazo);

— Veículos terrestres;

— Material circulante ferroviário;

— Aeronaves;

— Embarcações;

— Transporte de carga;

— Incêndio e elementos da natureza;

— Danos aos objectos seguros (diversos);

— Responsabilidade civil de veículos automóveis;

— Responsabilidade civil de aeronaves;

— Responsabilidade civil de embarcações;

— Responsabilidade civil geral;

— Crédito (riscos comerciais);

— Fianças;

— Perdas financeiras diversas;

— Protecção jurídica.
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2. O presente aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

Autoridade Monetária de Macau, aos 17 de Março de 2022.

Pel’O Conselho de Administração.

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 2 990,00) $2,990.00
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CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Esta-
tuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, é notifica-
da a guarda n.º 217050 Ip Tan, do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública de Macau, ora ausente em parte incerta, para, no âmbito 
do processo disciplinar por ausência ilegítima n.º 020/2022, 
contra si instaurado, apresentar a sua defesa escrita, no prazo de 
trinta (30) dias, contados da data da publicação deste aviso.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 23 de Março de 
2022.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente geral.

(Custo desta publicação $ 748,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncios

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, 
para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-
-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da 
Amizade, n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultada nos 
quiosques de informações instalados no rés-do-chão do mesmo 
Edifício e no da Delegação de COTAI, bem como no sítio da 
internet desta Polícia: www.pj.gov.mo, a lista classificativa da 
entrevista de selecção dos candidatos ao concurso externo, de 
prestação de provas, para a admissão dos candidatos conside-
rados aptos, com destino à frequência de estágio, com vista ao 
preenchimento de seis lugares de técnico superior de ciências 
forenses de 2.ª classe, 1.º escalão, área de provas electrónicas, 
da carreira de técnico superior de ciências forenses, do grupo 
de pessoal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 52, II Série, de 23 de Dezembro de 2020. 

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
supracitado, os candidatos podem interpor recurso, no prazo 
de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da 
publicação deste anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau referente à presente lista, para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, 
para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-
-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da 
Amizade, n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultada nos 
quiosques de informações instalados no rés-do-chão do mesmo 
Edifício e no da Delegação de COTAI, bem como no sítio da 
internet desta Polícia: www.pj.gov.mo, a lista classificativa da 
entrevista de selecção dos candidatos ao concurso externo, de 

治 安 警 察 局

通 告

13/2021

217050

020/2022 30

 

 $748.00

司 法 警 察 局

公 告

23/2017 14/2016

823

氹

www.pj.gov.mo

23/2017 14/2016
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823

氹

www.pj.gov.mo

 

 $2,572.00

懲 教 管 理 局

通 告

2021/A001/PQ/CGP-GP

行 錄

讀

行

prestação de provas, para a admissão dos candidatos conside-
rados aptos, com destino à frequência de estágio, com vista ao 
preenchimento de oito lugares de técnico de ciências forenses 
de 2.ª classe, 1.º escalão, área de provas electrónicas, da car-
reira de técnico de ciências forenses, do grupo de pessoal do 
quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 52, II Série, de 23 de Dezembro de 2020. 

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
supracitado, os candidatos podem interpor recurso, no prazo 
de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da 
publicação deste anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau referente à presente lista, para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

Polícia Judiciária, aos 30 de Março de 2022. 

A Directora, substituta, Tou Sok Sam.

(Custo desta publicação $ 2 572,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Aviso

Exame Psicológico e Entrevista Profissional

(Concurso n.º: 2021/A001/PQ/CGP-GP)

Avisa-se que, relativamente ao concurso de acesso, condicio-
nado, de prestação de provas, para a admissão dos 29 candida-
tos considerados aptos e melhor classificados à frequência do 
curso de formação e, posteriormente, o preenchimento de 29 
vagas de guarda principal, 1.º escalão, da carreira do Corpo de 
Guardas Prisionais, do quadro do pessoal da Direcção dos Ser-
viços Correccionais, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II 
Série, de 23 de Junho de 2021, para a realização do exame psi-
cológico e entrevista profissional, os candidatos aprovados na 
lista classificativa da prova de conhecimentos devem apresen-
tar-se na data, hora e local abaixo indicados, a fim de realizar o 
exame psicológico e a entrevista profissional:

甄選方法 心理測驗 專業面試

日期
23/04/2022 25-28/04/2022 03-06/05/2022

時間

09:30-12:30 3

15:30-18:30 3

15

09:15-13:30

地點

地址
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http://www.dsc.gov.mo/

 况

 $3,275.00

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

As demais informações para a realização do exame psicoló-
gico e da entrevista profissional e as «Instruções para os can-
didatos admitidos», bem como outras informações de interesse 
dos candidatos serão afixadas no dia 13 de Abril de 2022, no 
placar colocado no rés-do-chão do Edifício Administrativo da 
Direcção dos Serviços Correccionais, sita na Rua de S. Fran-
cisco Xavier, s/n, Coloane, Macau, e disponibilizadas na página 
electrónica da DSC (http://www.dsc.gov.mo/), para efeitos de 
consulta.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 31 de Março de 
2022.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 3 275,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncio

Faz-se saber que, por despacho do Secretário para a Segu-
ranca, de 31 de Março de 2022, se anexaram ao processo do 
concurso público para a aquisição de «Serviços de limpeza 
para o Edifício do Posto Fronteiriço de Macau no Posto Fron-
teiriço Qingmao», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 11, II Série, de 16 de 
Março de 2022, os esclarecimentos prestados pela entidade que 
realiza o concurso, relacionados com as pertinentes questões 
recebidas.

A consulta dos esclarecimentos pode ser feita no Departa-
mento de Administração da Direcção dos Serviços das Forças 

甄選方法 心理測驗 專業面試

報到地點
2 216

截止報到時間 15

Prova de selecção Exame psicológico Entrevista profissional

Data
23/04/2022
(Sábado)

25-28/04/2022 e 03-06/05/2022
(2.ª a 6.ª feira)

Hora
9,30—12,30 horas (3 horas)

ou
15,30—18,30 horas (3 horas)

15 minutos para cada candidato
(9,15—13,30 horas)

Local
Escola Superior das Forças de Segurança de 

Macau
Edifício Administrativo da Direcção dos 

Serviços Correccionais

Endereço Calçada do Quartel, Coloane, Macau Rua de S. Francisco Xavier, s/n, Coloane, Macau

Local de apresentação
Sala 216 do piso 2 do Edifício Administrativo 

da DSC
(Gabinete da DRH)

Prazo de apresentação
15 minutos antes da hora da entrevista 

profissional
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 $1,224.00

衛 生 局

名 單

45/2021

24/2018 178/2019

8/99/M

 

 ....................................................................... 9.3 a

a 9.5

  

 

 

   

 $1,417.00

01/PARETF/Ort/2021

18/2020

24/2018 178/2019

8/99/M

de Segurança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, em 
Macau, durante o horário de expediente, ou mediante a página 
electrónica desta Direcção de Serviços (http://www.fsm.gov.
mo/dsfsm).

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 31 de Março de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

O exame final de especialidade em psiquiatria foi realizado 
de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de 
Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 
e Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos 
do aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 4, II Série, de 26 de Janeiro de 2022, e a 
classificação do exame final foi homologada pelo director dos 
Serviços de Saúde, de 11 de Março de 2022:

Candidato excluído: valores Nota

Kam Ka Wa .................................. 9,3 a)

Nota:

a) Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na prova 
curricular

Serviços de Saúde, aos 23 de Fevereiro de 2022.

 O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Chan Chin Hong, chefe de serviço de psi-
quiatria.

Vogais efectivos: Dr. Kwok Wai Tak, médico consultor de 
psiquiatria; e

Dr.ª Wong Fai, médica consultora de psiquiatria.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

(Ref. da Prova n.º: 01/PARETF/Ort/2021)

Classificativa da prova de avaliação para o reconhecimento 
de equivalência total de formação em ortopedia, realizado de 
acordo com o n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 18/2020 e o Decre-
to-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 178/2019 e nos termos do aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 
26 de Janeiro de 2022, homologada por despacho da Ex.ma Se-
nhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de 
Março de 2022:
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 .............................................................................. 11.3

 

 

   

 $1,258.00

01021/02-MA.MU

1. 

 

 1.º  ................................................................... 7.64

 2.º  ................................................................... 7.37

 3.º  ................................................................... 5.70

 4.º  ....................................................................... 5.50

 5.º 𫁢  ................................................................... 5.17

2. 

 

a

a 5

131/2012

Candidato aprovado: valores

Tam Man Seng .................................................................. 11,3

Serviços de Saúde, aos 2 de Março de 2022.

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Chan Wai Sin, chefe de serviço de ortopedia.

Vogais efectivos: Dr. Chan Hong Mou, médico consultor de 
ortopedia; e

Dr. Xie Lin, médico consultor de ortopedia.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

(Ref. do Concurso n.º 01021/02-MA.MU)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de quatro 
lugares vagos do quadro do pessoal, e de três lugares vagos em 
regime de contrato administrativo de provimento, de médico 
assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (medicina de 
urgência), da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro de 2021:

1. Candidatos aprovados:

Ordem  Nome valores

1.º Leong Ka Weng .................................................... 7,64

2.º Leong Hoi Ip ......................................................... 7,37

3.º Cheang Teng Fong ............................................... 5,70

4.º Wan Chun .............................................................. 5,50

5.º Lam Chu Tou ........................................................ 5,17

2. Candidato excluído:

 Nome Nota

Wong Wai I a)

Nota:

Motivo de exclusão:

a) Por ter obtido classificação inferior a 5 valores na classifi-
cação final.

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Pro-
cedimento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode 
interpor recurso contencioso da presente lista de classificação 
final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.

(Aprovada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Março de 2022).

Serviços de Saúde, aos 9 de Março de 2022.
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 咏

   

 $2,289.00

00621/02-MA.CARD

  

1.º  ....................................................................... 7.76

2.º  ....................................................................... 6.82

3.º  ........................................................................... 6.75

131/2012

 De Brito Lima Évora, Mário Alberto

 

      

 $1,700.00

公 告

6/P/22

O júri:

Presidente: Dr.ª Chan Lai Ieong, médica assistente de medicina 
de urgência.

Vogais efectivas: Dr.ª Lao Weng I, médica assistente de medicina 
de urgência; e

 Dr.ª Lei Choi Chu, médica assistente de medicina de urgência.

(Custo desta publicação $ 2 289,00)

(Ref. do Concurso n.º 00621/02-MA.CARD)

Classificativa final dos candidatos ao concurso comum, ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de um 
lugar vago do quadro do pessoal, e de dois lugares vagos em 
regime de contrato administrativo de provimento, de médico 
assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (cardiologia), 
da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro de 2021:

Candidatos aprovados:

Ordem   Nome valores

1.º Tam Weng Chio ..................................................... 7,76

2.º Cheong Kei Ip ........................................................ 6,82

3.º Chang Tou .............................................................. 6,75

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica), os candidatos 
podem interpor recurso contencioso da presente lista de classi-
ficação final para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de 
trinta dias, contados da data da sua publicação.

(Aprovada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 23 de Março de 2022).

Serviços de Saúde, aos 17 de Março de 2022.

O júri:

Presidente: Dr. De Brito Lima Évora, Mário Alberto, chefe 
de serviço de cardiologia.

Vogais efectivos: Dr. Lam U Po, médico consultor de cardio-
logia; e

  Dr.ª Mok Toi Meng, médica consultora de cardiologia.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

Anúncios

Concurso Público n.º 6/P/22

Faz-se público que, por despacho de Sua Excelência, o Chefe 
do Executivo, de 28 de Outubro de 2021, se encontra aberto 
o concurso público para o «Fornecimento de vacinas aos Ser-



7696    14   2022  4  6 

258

3 C

$76.00

www.ssm.gov.mo

R/C

258 3 C

$100,000.00 /

/

 

 $1,700.00

7/P/22

15

258 3 C

$59.00

www.ssm.gov.mo

R/C

viços de Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de 
encargos se encontram à disposição dos interessados desde o 
dia 6 de Abril de 2022, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisiona-
mento e Economato destes Serviços, sita na Rua do Campo, 
n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau, onde 
serão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando 
os interessados sujeitos ao pagamento de $ 76,00 (setenta e seis 
patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local de 
pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde, que 
se situa no r/c do Edifício do Centro Hospitalar Conde de São 
Januário) ou ainda mediante a transferência gratuita de fichei-
ros pela internet no website dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,45 horas do dia 3 de Maio de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 4 de Maio de 
2022, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na Rua do 
Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução 
provisória no valor de $ 100 000,00 (cem mil patacas) a favor 
dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário ou 
em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou através 
de garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 29 de Março de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

Concurso Público n.º 7/P/22

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 25 de Março de 
2022, se encontra aberto o concurso público para a «Prestação 
de serviços de manutenção e de reparação dos Sistemas de 
Ar Condicionado instalados nas quinze (15) Subunidades dos 
Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e o caderno 
de encargos se encontram à disposição dos interessados desde 
o dia 6 de Abril de 2022, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 
horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisiona-
mento e Economato destes Serviços, sita na Rua do Campo, 
n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau, onde 
serão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando 
os interessados sujeitos ao pagamento de $59,00 (cinquenta e 
nove patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local 
de pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou 
ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela inter-
net na página electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

Os concorrentes do presente concurso devem estar presentes 
no Departamento de Instalações e Equipamentos do Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, no dia 11 de Abril de 2022, 
às 10,00 horas, para efeitos de visita às instalações a que se des-
tina à prestação de serviços objecto deste concurso.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
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社 會 工 作 局

通 告

氹

http://www.ias.gov.mo/ /

http://concurso-uni.safp.gov.mo/zh-hant/steps_list

 

 $1,620.00

de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,30 horas do dia 6 de Maio de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 10 de Maio 
de 2022, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na Rua 
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 
Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $166 000,00 (cento e sessenta e seis 
mil patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, 
em numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes 
Serviços ou através de garantia bancária/seguro-caução de va-
lor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 30 de Março de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 051,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, exter-
no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de dois lugares vagos do quadro e um lugar vago em regime de 
contrato administrativo de provimento, de adjunto-técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio 
técnico-administrativo geral, do Instituto de Acção Social, e dos 
que vierem a verificar-se neste Instituto, até ao termo da valida-
de do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 
9 de Junho de 2021, a prova de conhecimentos (prova escrita) 
terá a duração de três horas e será realizada no dia 24 de Abril 
de 2022, às 14,30 horas, na Universidade de Macau, sita na 
Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para 
a realização da prova de conhecimentos (prova escrita), bem 
como outras informações de interesse dos candidatos, serão 
afixadas no quadro de anúncios da sede do Instituto de Acção 
Social de Macau, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau 
(horário de consulta: de segunda a quinta-feira das 9,00 às 
17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibili-
zadas nas páginas electrónicas deste Instituto (http://www.ias.
gov.mo/) e na página electrónica dos concursos da função pú-
blica/regime de gestão uniformizada (http://concurso-uni.safp.
gov.mo/pt-pt/steps_list).

Instituto de Acção Social, aos 28 de Março de 2022.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)
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社 會 保 障 基 金

公 告

23/2017

14/2016

249-263 18

http://www.fss.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,337.00

樓 宇 維 修 基 金

名 單

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, no qua-
dro informativo da sede do Fundo de Segurança Social (FSS), 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 249-263, Edf. 
China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, podendo ser consultada, 
dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 
9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 
13,00 e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 
electrónica do FSS (http://www.fss.gov.mo/) e da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.
gov.mo/), a lista definitiva dos candidatos ao concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de administração pública, em regime 
de contrato administrativo de provimento, do Fundo de Segu-
rança Social, e dos que vierem a verificar-se neste FSS até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 20, II Série, de 20 de Maio de 2021.

Fundo de Segurança Social, aos 30 de Março de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

FUNDO DE REPARAÇÃO PREDIAL

Lista

O FRP vem publicar a lista dos apoios financiados pelos di-
versos planos do 4.º trimestre de 2021:

根據經第292/2014，第309/2015號及第182/2021號行政長官批示修改的第256/2008號

行政長官批示核准之《樓宇管理資助計劃規章》

«Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para a Administração de Edifícios» aprovado pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 256/2008, alterado pelos Despachos do Chefe do Executivo n.os 292/2014, 309/2015 e 182/2021

受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

 金額

Montante

 (BLOCO IV)

EDIFÍCIO IP HENG FINALIDADE HABITACIONAL (BLOCO IV)

21/10/2021 $ 2,000.00 

C  

EDIFÍCIO CHENG TOU (SUBCONDOMÍNIO C) FINALIDADE HABITA-

CIONAL

21/10/2021 $ 2,000.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

 金額

Montante

A  

FAIRMONT PLAZA SUBCONDOMÍNIO A (FINALIDADE COMERCIAL)

21/10/2021 $ 270.00 

HOI TOU FA UN

21/10/2021 $ 2,233.80 

D

NOVA CITY SUBCONDOMÍNIO B (BLOCO V)

21/10/2021 $ 2,000.00 

HOI SUEN KOI

21/10/2021 $ 2,000.00 

B

DELUXE 16 SUBCONDOMÍNIO B (FINALIDADE HABITACIONAL)

21/10/2021 $ 2,000.00 

A

DELUXE 16 SUBCONDOMÍNIO A (FINALIDADE COMERCIAL)

21/10/2021 $ 2,000.00 

I ON

21/10/2021 $ 2,000.00 

YAO MEI (3.º FASE)

27/10/2021 07/12/2021 $ 2,562.00 

NOBLE GARDEN

05/11/2021 $ 470.00 

EDIFÍCIO GRAND PRAIA

05/11/2021 $ 2,000.00 

I KENG

05/11/2021 $ 2,000.00 

J

NOVA CITY SUBCONDOMÍNIO J (BLOCO XI)

05/11/2021 $ 2,000.00 

峯

MOUNT PARK

05/11/2021 $ 2,000.00 

峯2

MOUNT PARK 2

05/11/2021 $ 2,000.00 

NOVA PARK  (Parte geral)

05/11/2021 $ 306.10 

NOVA CITY — BLOCO XII

05/11/2021 $ 260.65 

C

ONE OASIS KENSINGTON TOWER (LOTE 4 SUBCONDOMÍNIO C)

30/11/2021 $ 2,000.00 

L

NOVA CITY SUBCONDOMÍNIO L (BLOCO XIII)

30/11/2021 $ 2,000.00 

EDIFÍCIO HAPPY VILLA FINALIDADE HABITACIONAL

30/11/2021 $ 2,000.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

 金額

Montante

EDIFÍCIO HAPPY VILLA PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

30/11/2021 $ 2,000.00 

B

ONE OASIS HERMITAGE TOWER (LOTE 4 SUBCONDOMÍNIO B)

30/11/2021 $ 2,000.00 

C

CHUN U VILLA SUBCONDOMÍNIO C (FINALIDADE HABITACIONAL)

30/11/2021 $ 2,000.00 

H

NOVA CITY SUBCONDOMÍNIO H (BLOCO IX)

30/11/2021 $ 2,000.00 

WENG SENG

30/11/2021 $ 2,000.00 

O

NOVA CITY SUBCONDOMÍNIO O  (BLOCO XVI)

30/11/2021 $ 2,000.00 

21

RUA DE PEDRO NOLASCO DA SILVA N.º 21

30/11/2021 $ 2,000.00 

C

ONE OASIS REDWOOD TOWER (LOTE 2 SUBCONDOMÍNIO C)

30/11/2021 $ 2,000.00 

B

ONE OASIS PALM TOWER (LOTE 3 SUBCONDOMÍNIO B)

30/11/2021 $ 2,000.00 

B

ONE OASIS MAHOGANY TOWER (LOTE 2 SUBCONDOMÍNIO B)

30/11/2021 $ 2,000.00 

C

ONE OASIS CYPRESS TOWER (LOTE 3 SUBCONDOMÍNIO C)

30/11/2021 $ 2,000.00 

EDF. IP HENG FINALIDADE HABITACIONAL BLOCO X

30/11/2021 $ 2,000.00 

G

NOVA CITY SUBCONDOMÍNIO G (BLOCO VIII)

30/11/2021 $ 2,000.00 

YU HOU

30/11/2021 $ 2,053.50 

EDF. CHENG I BLOCO II  

07/12/2021 $ 2,000.00 

INDUSTRIAL YAU SON

07/12/2021 $ 2,000.00 

EDIFÍCIO PEAK GARDEN BLOCO II EDF CHUN FAI KOK 

07/12/2021 $ 2,000.00 

D

ONE OASIS MAHOGANY TOWER (LOTE 3 SUBCONDOMÍNIO D)

14/12/2021 $ 2,000.00 

C

ONE OASIS PENA TOWER (LOTE 5 SUBCONDOMÍNIO C) 

14/12/2021 $ 2,000.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

 金額

Montante

C

EDIFÍCIO DO BAIRRO DA ILHA VERDE SUBCONDOMÍNIO C (FINALI-

DADE HABITACIONAL)

14/12/2021 $ 18,000.00 

KOI FAI

14/12/2021 $ 10.00 

氹

URBANIZAÇÃO DA NOVA TAIPA

14/12/2021 $ 18,000.00 

CHUNG YU

14/12/2021 $ 3,022.40 

NOVA CITY

14/12/2021 $ 2,745.00 

B

ONE OASIS VERSAILLES TOWER (LOTE 5 SUBCONDOMÍNIO B)

14/12/2021 $ 2,000.00 

邨

HEONG LAM SAN CHUN

14/12/2021 $ 2,230.60 

MEI LIN BLOCO IV

14/12/2021 $ 2,243.00 

VA FAI KOK

31/12/2021 $ 2,205.70 

邨

HANG FA GARDEN

31/12/2021 $ 3,714.50 

JARDINS DO OCEANO (HIBISCUS COURT, APRICOT COURT)

31/12/2021 $ 3,726.70 

CAESAR FORTUNE

31/12/2021 $ 4,042.00 

POU FAT KOK; POU LEI KOK; POU FONG KOK

31/12/2021 $ 13,384.00 

KUOK CHAI FA UN

31/12/2021 $ 54.00 

KAM LONG

31/12/2021 $ 66.00 

KAM FAI KOK, KAM WA KOK, KAM POU KOK, KAM PEK KOK

31/12/2021 $ 375.00 

EDIFÍCIO «GOLDEN BAY»

31/12/2021 $ 546.00 

FAI CHI KEI VAI CHOI GARDEN 

31/12/2021 $ 1,135.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

 金額

Montante

JARDINS DO OCEANO ELM COURT E LAUREL COURT

31/12/2021 $ 1,880.10 

HOU KONG FA UN BLOCO I

31/12/2021 $ 2,000.00 

LOTUS VISTA (PARQUE DE ESTACIONAMENTO)

31/12/2021 $ 2,000.00 

LOTUS VISTA (SUBCONDOMÍNIO HABITACIONAL)

31/12/2021 $ 2,000.00 

N

NOVA CITY SUBCONDOMÍNIO N (BLOCO XV)

31/12/2021 $ 2,000.00 

SAN FAI KOK

31/12/2021 $ 2,000.00 

DONG FONG MENG CHU

31/12/2021 $ 2,000.00 

B

TRUST LEGEND SUBCONDOMÍNIO B (PARQUE DE ESTACIONAMENTO)

31/12/2021 $ 2,000.00 

C

NOVA PARK SUBCONDOMÍNIO C (TORRE III)

31/12/2021 $ 2,000.00 

A

NOVA PARK SUBCONDOMÍNIO A (TORRE I)

31/12/2021 $ 2,000.00 

D

NOVA PARK SUBCONDOMÍNIO D (PARQUE DE ESTACIONAMENTO)

31/12/2021 $ 2,000.00 

LUEN SENG

31/12/2021 $ 2,000.00 

 

Total 

$ 175,536.05 

根據經第310/2015號行政長官批示修改的第443/2009號

行政長官批示核准之《樓宇維修方案支援計劃規章》及第181/2021號行政長官批示核准之《樓宇共同部分檢測資助計劃規章》

De acordo com o «Regulamento do Plano de Apoio a Projectos de Reparação de Edifícios», aprovado pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 443/2009, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 310/2015 e o Regulamento do Plano de Apoio 

Financeiro para Inspecção das Partes Comuns de Edifícios, aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 181/2021

受資助實體

Entidades financiadas

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

KUAN HONG

21/10/2021 $ 28,600.00 

B

GRAND OCEANIA SUBCONDOMÍNIO B

7/12/2021 $ 49,600.00 
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受資助實體

Entidades financiadas

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

GOLDEN DRAGON

14/12/2021 $ 70,000.00 

HELLENE GARDEN (WEALTHY VILLA LOT 6)

14/12/2021 $ 150,000.00 

HING WAH COURT

31/12/2021 $ 78,000.00 

HELLENE GARDEN (ORCHIDS VILLA LOT 5)

31/12/2021 $ 139,600.00 

 

Total 

$ 515,800.00 

根據經第311/2015號行政長官批示修改的第45/2013號行政長官批示核准之《僭建物自願拆卸資助計劃規章》

«Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para Demolição Voluntária de Edificações Ilegais» aprovado pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 45/2013, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 311/2015

受資助實體

Entidades financiadas

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

LEONG IN HA

21/10/2021 $ 10,000.00 

CHAN HON SANG

21/10/2021 $ 10,000.00 

 

Total 

$ 20,000.00 

根據經第308/2015號行政長官批示修改的第210/2008號行政長官批示核准之《樓宇維修資助計劃規章》及第180/2021號

行政長官批示核准之《樓宇維修資助及無息貸款計劃規章》（維修資助）

De acordo com o «Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para Reparação de Edifícios», aprovado pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 210/2008, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 308/2015 e o Regulamento do Plano de 

Apoio Financeiro e de Crédito sem Juros para Reparação de Edifícios (Plano de Apoio Financeiro), aprovado pelo Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 180/2021 

受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

IND. AIR — WAY BLOCO II

21/10/2021 $ 265,000.00 

HUNG IP MANSION

21/10/2021 $ 566,100.00 

FAI CHI KEI VAI CHOI GARDEN 

21/10/2021 $ 886,941.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

VENG VA

21/10/2021 $ 25,950.00 

IND. MAN KEI

21/10/2021 $ 115,000.00 

B I

LA CITÉ (SUBCONDOMÍNIO B BLOCO I FINALIDADE HABITACIONAL)

27/10/2021 $ 168,559.50 

EDF. CENTRO ORIENTAL

05/11/2021 $ 28,296.00 

邨

WENG TIM SAN CHUN 

30/11/2021 31/12/2021 $ 406,254.00 

NAM KUAI

30/11/2021 $ 23,358.00 

THE GREENVILLE

30/11/2021 $ 19,260.00 

CAESAR FORTUNE

30/11/2021 $ 420,433.80 

LEI LOI TAK HOI PAN FA UN TAI HA LEI LOI, LEI TAK

30/11/2021 $ 643,339.50 

邨

WA MAU SAN CHUN

07/12/2021 $ 243,180.00 

JARDIM SAN ON 

07/12/2021 $ 833,157.00 

氹

NOVA TAIPA GARDEN 

14/12/2021 $ 143,550.00 

CHONG FOK FA UN (LIKING COURT, NICE COURT)

31/12/2021 $ 192,180.00 

KUAN HONG

31/12/2021 $ 232,356.00 

JARDINS DO OCEANO VIOLET COURT, BAUHINIA COURT E AZALEA 

COURT

31/12/2021 $ 402,060.00 

968

AVENIDA DA PRAIA GRANDE N.º 968 MACAU

31/12/2021 $ 100,000.00 

NEW CHINA PLAZA

31/12/2021 $ 90,555.00 

  

Total 

$ 5,805,529.80 
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根據經第33/2010號、第10/2011號、第2/2012號、第16/2013號、第16/2014號、第12/2015號、第306/2015、第9/2015號、

第393/2017號、第262/2018號及第18/2021號行政長官批示修改的第57/2009號行政長官批示核准之《低層樓宇共同設施

維修臨時資助計劃規章》及第183/2021號行政長官批示核准之《P級及M級樓宇共同部分維修資助計劃規章》 

De acordo com o «Regulamento do Plano Provisório de Apoio Financeiro para Reparação das Instalações Comuns 
de Edifícios Baixos», aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 57/2009, alterado pelos Despachos do Chefe 
do Executivo n.os 33/2010, 10/2011, 2/2012, 16/2013, 16/2014, 12/2015, 306/2015, 9/2015, 393/2017, 262/2018 e 18/2021 
e do Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para Reparação das Partes Comuns de Edifícios das Classes P e M, 

aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 183/2021

受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

EDF. MAN FAI (HAPPY GARDEN) BLOCO 3

21/10/2021 14/12/2021 $ 67,940.00 

HENG VA

21/10/2021 $ 22,696.00 

KIN MENG

21/10/2021 $ 23,870.00 

VWXY

EDF. LAI HOU BLOCO 3(VWXY)

21/10/2021 $ 27,720.00 

CHEK SIN LAU

21/10/2021 $ 29,430.00 

HOU FAI

21/10/2021 $ 34,048.00 

POU LONG

21/10/2021 $ 34,245.00 

SAN KONG

21/10/2021 31/12/2021 $ 116,655.00 

TIM VAI

21/10/2021 $ 40,125.00 

LONG CHU KOK

21/10/2021 $ 52,879.00 

HUNG KEI

21/10/2021 $ 53,459.00 

SON CHENG

21/10/2021 $ 54,750.00 

VAI TIM

21/10/2021 $ 56,000.00 

HANG FAI

21/10/2021 $ 58,751.00 

ABC

YU WAH GARDEN (ABC)

21/10/2021 30/11/2021 $ 65,770.00 

MNOP

KUAN HENG (MNOP)

21/10/2021 $ 62,580.80 

NGA TOU

21/10/2021 $ 70,152.14 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

AC AD AE

KONG HOI (BLOCO 2-AC AD AE)

21/10/2021 $ 75,300.00 

H,I,J,L

YU WAH GARDEN (H,I,J,L)

21/10/2021 $ 80,840.00 

CDEF

SI KENG (CDEF)

21/10/2021 $ 81,733.00 

LOG SIN

21/10/2021 $ 82,792.50 

SON LUEN

21/10/2021 $ 93,090.00 

HANG FOK FA UN (BLOCO 1)

21/10/2021 $ 99,936.00 

CDIJ

HANG FOK FA UN BLOCO 2 (CDIJ)

21/10/2021 $ 105,260.00 

E,F,K,L

HANG FOK FA UN BLOCO 2 (E,F,K,L)

21/10/2021 $ 106,170.00 

啓 QRS

KAI YUEN TOI (QRS)

21/10/2021 $ 135,625.00 

IJ

LAI HOU (IJ)

27/10/2021 14/12/2021 $ 60,092.00 

DEFGHIJK

KWAN ON (DEFGHIJK)

27/10/2021 $ 119,650.00 

TAI TAK

27/10/2021 $ 23,706.00 

KENG FUNG LIN

27/10/2021 31/12/2021 $ 109,638.00 

U,V,W,X,Y,AB,AC,AD,AE

KWAN ON (U,V,W,X,Y,AB,AC,AD,AE)

27/10/2021 $ 39,861.00 

SENG CHEONG KOK

27/10/2021 $ 42,002.00 

MEI CHAN

27/10/2021 $ 43,099.00 

CDF

SON KAI KOK (CDF)

27/10/2021 $ 45,930.00 

Y,Z,AA,BB

KUAN HENG (Y,Z,AA,BB)

27/10/2021 $ 46,768.00 

MEI TAK

27/10/2021 $ 48,655.00 

FOK LOI KOK

27/10/2021 $ 48,958.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

CD

SON FONG (CD)

27/10/2021 $ 54,698.00 

VAI LIM

27/10/2021 $ 56,000.00 

DEFG

YU WAH GARDEN (DEFG)

27/10/2021 $ 80,140.00 

A,F,G

KOI FU GARDEN BLOCO II (A,F,G)

27/10/2021 $ 114,900.00 

FU VENG

27/10/2021 $ 22,440.00 

KAI FU

05/11/2021 $ 27,990.00 

BCDE

KOI FU GARDEN BLOCO II (BCDE)

05/11/2021 $ 122,900.00 

KUAN LOK

05/11/2021 $ 47,838.00 

WENG LOK KUOK

05/11/2021 $ 47,652.00 

啓 O,P

KAI YUEN TOI (O,P)

05/11/2021 $ 44,850.00 

WENG CHEONG

05/11/2021 $ 28,402.50 

SUN FUNG

05/11/2021 $ 86,384.20 

KA FUNG

05/11/2021 $ 56,612.50 

JARDIM DA GUIA

05/11/2021 $ 127,010.00 

IJKL

KUAN HENG (IJKL)

05/11/2021 $ 33,000.00 

FONG FU

05/11/2021 $ 62,962.00 

KIN FAI

30/11/2021 $ 19,212.60 

VAI POU

30/11/2021 $ 53,047.00 

VENG SON

30/11/2021 $ 25,026.00 

CHUN TANG

30/11/2021 $ 25,077.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

LIN CHEONG

30/11/2021 $ 25,942.30 

VA TAT

30/11/2021 $ 27,806.00 

HUNG YEE KOK

30/11/2021 $ 33,750.00 

QRST

KONG HOI (BLOCO 5-QRST)

30/11/2021 $ 38,820.00 

AB

SI KENG (AB)

30/11/2021 $ 38,897.00 

HIP HENG

30/11/2021 $ 41,490.00 

WAI KA

30/11/2021 $ 49,274.00 

SON LEI

30/11/2021 $ 50,850.00 

A,B

FAI SENG (A,B)

30/11/2021 $ 18,960.00 

J,K

KONG HOI (J,K)

30/11/2021 $ 95,663.40 

LIVA COURT (BLOCO 2)

30/11/2021 $ 114,537.00 

NOP

KONG HOI (BLOCO 11-NOP)

30/11/2021 $ 101,154.20 

CDE

KONG HOI (CDE)

30/11/2021 $ 97,206.20 

IJKLMNOPQ

KWAN ON (IJKLMNOPQ)

30/11/2021 $ 84,866.50 

HONG LENG KUOK

30/11/2021 $ 69,915.00 

SOI CHEONG

30/11/2021 $ 64,230.00 

Z,AA,AB,AC

LAI HOU (Z,AA,AB,AC)

30/11/2021 $ 55,842.50 

SIO KEI

30/11/2021 $ 23,143.50 

U,V,W,X

KONG HOI (BLOCO 4-U,V,W,X)

07/12/2021 $ 99,386.00 

FONG IU

07/12/2021 $ 105,100.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

KWOK CHEONG

07/12/2021 $ 114,884.00 

CHEONG LOK  

07/12/2021 $ 32,089.00 

TAK LEI

07/12/2021 $ 59,465.00 

KAM LIN

07/12/2021 $ 40,530.00 

ABEF

NAM NGAI KOK (ABEF)

07/12/2021 $ 43,806.00 

CHEONG KONG

07/12/2021 $ 50,116.00 

ABCD

KUAN HENG (ABCD)

07/12/2021 $ 34,487.40 

TAK YIP

14/12/2021 $ 88,835.80 

A,B,C,D

EDF. FAI SAM KOK (A,B,C,D)

14/12/2021 $ 97,414.80 

HOI VAI

14/12/2021 $ 99,140.00 

HENG WA

14/12/2021 $ 114,927.80 

EFGH

FAI SAM KOK (EFGH)

14/12/2021 $ 128,485.00 

CHEOK I

14/12/2021 $ 25,431.00 

STU

LAI HOU (STU)

14/12/2021 $ 26,399.10 

C,D

FU HANG (C,D)

14/12/2021 $ 34,000.00 

A,B,C,D

WA LONG (A,B,C,D)

14/12/2021 $ 36,190.00 

SON POU

14/12/2021 $ 36,916.50 

MEI SAN

14/12/2021 $ 38,500.00 

SON FONG TOI

14/12/2021 $ 38,716.00 

LAI HENG

14/12/2021 $ 41,700.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

TSUI LAM GARDEN

14/12/2021 $ 42,109.50 

SON IENG

14/12/2021 $ 57,988.00 

TAI YIN

14/12/2021 $ 61,183.40 

HONG MENG

14/12/2021 $ 64,788.50 

AM AN AO AP

LAI HOU (BLOCO 4-AM AN AO AP)

14/12/2021 $ 64,890.00 

HONG SON

14/12/2021 $ 65,285.00 

FGHIJ

FU WA (FGHIJ)

14/12/2021 $ 81,875.00 

KA CHEONG KOK

31/12/2021 $ 104,740.00 

I,J,K,L,M

IAO HEI BLOCO I (I,J,K,L,M)

31/12/2021 $ 88,000.00 

C,D

KOI FU (C,D)

31/12/2021 $ 4,500.00 

HOU VUI

31/12/2021 $ 8,508.00 

A

KOI FAT (A)

31/12/2021 $ 10,399.80 

A,B

SON KUAN (A,B)

31/12/2021 $ 13,966.50 

CD

SON KUAN (CD)

31/12/2021 $ 14,441.10 

E,F

WA LONG (E,F)

31/12/2021 $ 15,240.00 

ABC

LAI HOU (ABC)

31/12/2021 $ 15,615.00 

WENG WO

31/12/2021 $ 15,951.00 

SON YENG

31/12/2021 $ 20,226.00 

A

NAN CHEUNG (A)

31/12/2021 $ 22,130.00 

EDIFÍCIO «HAP TAK»

31/12/2021 $ 22,510.50 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

WA SENG KOK

31/12/2021 $ 23,967.00 

HEI WAN

31/12/2021 $ 24,069.00 

FAI KEI

31/12/2021 $ 26,583.00 

ABC

JARDINS DE LISBOA EDF. MARAVILHA (ABC)

31/12/2021 $ 28,170.00 

DEF

JARDINS DE LISBOA EDF. MARAVILHA (DEF)

31/12/2021 $ 28,700.00 

FOK SENG

31/12/2021 $ 32,060.00 

KA FAT

31/12/2021 $ 32,091.80 

SAN PENG ON

31/12/2021 $ 38,500.00 

FAI KENG KOK

31/12/2021 $ 39,032.40 

NGA ON

31/12/2021 $ 39,564.00 

EFGH

BANCO TAI FUNG SARL — BARCA (EFGH)

31/12/2021 $ 40,260.00 

WENG HENG

31/12/2021 $ 40,264.00 

CHUN CHECK

31/12/2021 $ 42,164.00 

YIU YEONG

31/12/2021 $ 43,197.00 

TONG HENG

31/12/2021 $ 44,597.00 

CHAU SON

31/12/2021 $ 48,469.00 

KUONG VENG

31/12/2021 $ 49,301.00 

WENG WA

31/12/2021 $ 49,497.00 

L,M

KONG HOI (L,M)

31/12/2021 $ 49,637.10 

D,E

LEI TONG (D,E)

31/12/2021 $ 54,910.00 
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受資助大廈

Edifícios financiados 

給予財政資助日期

Data da concessão do 

apoio financeiro

金額

Montante

AY,AZ,BA,BB

LAI HOU (BLOCO 4-AY,AZ,BA,BB)

31/12/2021 $ 55,370.00 

LIVA COURT (BLOCO 1)

31/12/2021 $ 60,000.00 

AB

FU HANG (AB)

31/12/2021 $ 60,913.00 

ABC

KAI YUEN TOI (ABC)

31/12/2021 $ 61,473.33 

GHIJL

FU CHAK GARDEN (GHIJL)

31/12/2021 $ 70,515.00 

HAP HENG

31/12/2021 $ 81,500.00 

LEI HENG

31/12/2021 $ 84,343.00 

A,B,E,F

YEE FU (A,B,E,F)

31/12/2021 $ 107,912.00 

 

Total 

$ 8,066,592.17 

Fundo de Reparação Predial, aos 24 de Março de 2022.

O Presidente do Conselho Administrativo, Arnaldo Ernesto 
dos Santos.

(Custo desta publicação $ 34 846,00)

 

  $34,846.00
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